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oczątek roku z reguły oznacza otwarcie dla nowych inicjatyw i aktywności, które w przypadku Urzędu Patentowego RP wynikają z realizowanego już programu działań służących
upowszechnianiu wiedzy o ochronie własności przemysłowej,
jak również wspieraniu innowacyjności i transferu wynalazków
z jednostek naukowych i projektowych do przemysłu.
Natomiast na bieżąco określamy nowe perspektywy dla działań,
które wynikają z potrzeb wytyczanych dynamicznym wzrostem
znaczenia własności intelektualnej w życiu gospodarczym
i społecznym nie tylko w skali naszego kraju, ale również Europy
i całego świata. Tak więc globalne postrzeganie wartości niematerialnych jako potencjału rozwojowego przekłada się w istotnym
stopniu na działania Urzędu, co warunkuje również intensywną współpracę międzynarodową. Co roku
organizujemy wiele wydarzeń o ponadkrajowym charakterze z udziałem zarówno wykładowców, jak
i uczestników reprezentujących wszystkie kontynenty. Dzięki temu nie tylko możemy korzystać z wymiany informacji oraz światowego stanu wiedzy, ale także wykorzystujemy te sytuacje dla promocji polskich
osiągnięć, których poziom nie ustępuje tym najlepszym w skali świata.
ak co roku, w marcu na Giełdzie Papierów Wartościowych gościliśmy liczną reprezentację słuchaczy podczas VII Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet” pod
hasłem „Design szansą dla MSP i regionów”. W otwarciu konferencji oraz w obradach udział wzięli:
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej Wang Binying, Prezes Zarządu GPW Adam Maciejewski oraz przedstawiciele
Sejmu i Senatu RP. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP
Anny Komorowskiej.
W wystąpieniu inaugurującym obrady Janusz Piechociński podkreślił m.in. fundamentalne znaczenie
innowacyjności dla rozwoju społecznego i gospodarczego oraz potrzebę, jak najlepszego wykorzystania kreatywnego potencjału polskich twórców rozwiązań technicznych i projektowych, które stanowią
niezbędny element rozwoju Polski jako kraju dążącego do budowy nowoczesnej gospodarki opartej
na wiedzy.
pecjalne przesłanie do uczestników konferencji skierowała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska, podkreślając, że „Wybitni eksperci z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy,
przedstawiciele uczelni technicznych i artystycznych, organizacji biznesowych oraz projektanci spotkają
się na wspólnej dyskusji poświęconej roli wzornictwa w rozwoju regionów i przedsiębiorstw”.
Zainteresowanie i wystąpienia ze strony najwyższych przedstawicieli państwowych świadczą o tym,
że kwestie innowacyjności i ochrony własności intelektualnej stanowią jeden z istotnych priorytetów
polityki rządowej i znajdują zrozumienie wśród środowisk opiniotwórczych.
W bieżącym numerze polecam również wywiad z Dyrektorem Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej dr Francisem Gurrym, który przedstawia osobistą wizję funkcjonowania organizacji
odpowiedzialnej za światową współpracę w obszarze własności intelektualnej.
Kwartalniku nie zabrakło materiałów poświęconych krajowym osiągnięciom związanym z ochroną
innowacyjnych rozwiązań technicznych i projektowych, w tym m.in. interesujących wywiadów
z Bożeną Gargas, Prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz dr inż. Elżbietą Witczak, Dyrektorem Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi czy Ewą Mańkiewicz-Cudny, Prezesem
FSNT NOT. Prezentujemy też wyniki analizy aktywności kobiet przeprowadzonej na podstawie danych
Urzędu Patentowego RP. Publikacje te przybliżą Państwu nie tylko tę ciekawą i doniosłą problematykę,
wskazując na rosnącą rolę kobiet w naszej gospodarce i sferze nauki, ale także – wyjątkowe cechy
osobowości kobiet kierujących instytucjami znaczącymi dla rozwoju polskiej innowacyjności.
ycząc satysfakcjonującej lektury, pragnę zapewnić, że wszystkie kolejne edycje naszego Kwartalnika dostarczą Państwu szerokiego spektrum wiedzy związanego z różnorodnymi aspektami szeroko
rozumianej ochrony własności intelektualnej, a także własności intelektualnej w kraju, jak i zagranicą.
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Polskie twórczynie

w statystyce UP RP1

Wynalazczość w Polsce już od dawna przestała być domeną wyłącznie
mężczyzn, co potwierdza fakt, iż liczba kobiet zaangażowanych
w projekty skutkujące zgłoszeniami w Urzędzie Patentowym RP stale rośnie.
Wśród 5116 polskich twórców wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych
w 2009 roku było 818 kobiet i 4298 mężczyzn. Pięć lat później liczba kobiet
wyniosła już 1579, a mężczyzn 5933.

Tym samym udział kobiet w ogólnej liczbie twórców wykazanych
w dokumentacji zgłoszeniowej z lat 2009-2013 wzrósł z 16%
do 21%. Podobną tendencję zanotowano również w przypadku
udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe. W sumie lista twórczyń polskiego pochodzenia zaangażowanych w prace nad
wynalazkami i wzorami użytkowymi, zarówno zgłoszonymi, jak i tymi,
którym w latach 2009-2013 udzielono ochrony, zawiera 5371 nazwisk.

patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe. W tym przypadku
wzrost w przeciągu ostatnich pięciu lat wyniósł ponad 100%,
z 429 do 862.

Rys. 1

Rys. 2

Jednocześnie liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, których współtwórcami lub twórcami były Polki, w latach
2009-2013 niemal się podwoiła. W rezultacie na koniec 2013 roku
tego typu aplikacje stanowiły 26,5% wszystkich zgłoszeń. Podobną tendencję zaobserwować można również w kontekście udzielonych

Wyniki analizy pozwalają również stwierdzić, że kobiety bardzo chętnie
pracują w ramach zespołów badawczych. Świadczy o tym fakt, iż prawie
90% zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych posiadało kilku
twórców. Jednocześnie niewiele ponad 10% zgłoszeń „kobiecych” to rezultat indywidualnej działalności twórczyń.
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Uwzględniając zarówno zgłoszenia, jak i udzielone prawa można stwierdzić, że do dziedzin największej aktywności polskich twórczyń w ostatnim czasie należały takie obszary nauki, jak chemia organiczna, chemia
molekularna i polimery, biotechnologia, farmacja oraz pomiary2.
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Polskie wynalazczynie reprezentują przede wszystkim duże ośrodki miejskie jak Warszawa (883 osoby), Wrocław (430 osób), Łódź (388 osób),
Kraków (319 osób) czy Poznań (221 osób), które skupiają znaczny
odsetek twórczyń zamieszkujących poszczególne województwa (rys. 3).
W sumie aż 64,7% spośród wspomnianych 5371 naukowców płci żeńskiej pochodzi z miast liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców.

(rys. 4). Spośród zgłoszeń od osób ﬁzycznych 65,2% stanowiły przypadki, kiedy twórczynie dokonały zgłoszeń pod własnym nazwiskiem.

Rys. 4

Jeszcze większe dysproporcje można zauważyć w kontekście udzielonych w latach 2009-2013 patentów i praw ochronnych, z których ponad
78% przyznano podmiotom sektora nauki, przy czym samym szkołom
wyższym 50%. Natomiast prawa wyłączne udzielone na rzecz zgłaszających z sektora gospodarki i osób ﬁzycznych stanowiły odpowiednio
niewiele więcej niż 14% i 7%.

Rys. 3

Zdecydowana większość wynalazków i wzorów użytkowych stworzonych lub współtworzonych przez kobiety w ostatnich 5 latach zostało
zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP przez instytucje sektora nauki,
a tylko 30% przez podmioty z sektora gospodarki lub osoby ﬁzyczne

Podmiotem, który w ciągu ostatnich 5 lat zgłosił najwięcej przedmiotów
własności przemysłowej wykreowanych, między innymi lub wyłącznie,
przez kobiety, jest Politechnika Wrocławska. Za nią plasują się takie
instytucje, jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Łódzka,
Politechnika Poznańska. W przypadku udzielonych praw, w czołówce,
obok wspomnianych szkół wyższych, należy wymienić jeszcze Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

Tab. 1. Najbardziej aktywne polskie podmioty w latach 2009-2013 według liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz patentów
i praw ochronnych na wzory użytkowe, których twórcami lub współtwórcami były kobiety

L.p.

Nazwa podmiotu

Liczba
zgłoszeń

Nazwa podmiotu

Liczba
udzielonych
praw

1

Politechnika Wrocławska

358

Politechnika Wrocławska

251

2

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

263

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

177

3

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

253

Politechnika Łódzka

172

4

Politechnika Łódzka

235

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

164

5

Politechnika Poznańska

162

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

119

6

Politechnika Warszawska

134

Politechnika Warszawska

105

7

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

117

Politechnika Poznańska

97

8

Politechnika Śląska

102

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

93

9

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie

99

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie

56

10

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

89

Instytut Nafty i Gazu

55

* Zestawienie zawiera listę 10 najbardziej aktywnych polskich podmiotów, a także liczbę zgłoszonych przez nie wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych im patentów
i praw ochronnych na wzory użytkowe, których twórcami lub współtwórcami były kobiety. Wartości przedstawione w tabeli obejmują lata 2009-2013.
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Maria Curie-Skłodowska
podczas badań, niedościgniony
przykład i wzór

Nagrodzone w Genewie polskie wynalazczynie
z prof. J. Buzkiem, rektorem PŚ prof. S. Adamczakiem
i prezes UP RP dr Alicją Adamczak

Franciszka Kornecka ze swoim
wynalazkiem „Siedzisko
porodowe”

Tab. 2. Najbardziej aktywne polskie twórczynie i instytucje, na rzecz których tworzyły one w latach 2009-2013, według liczby zgłoszeń
wynalazków i wzorów użytkowych oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe.

Imię i nazwisko twórczyni
L.p.

Nazwa zgłaszającego

Liczba
zgłoszeń

Imię i nazwisko twórczyni
Nazwa uprawnionego

Liczba
udzielonych
praw

1

RENATA FISZER
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

51

RENATA FISZER
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

63

2

EWA HUSZCZA
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
JOANNA FEDER-KUBIS
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy;
Politechnika Poznańska; Politechnika Wrocławska

33

48

4

KATARZYNA WIŃSKA
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

33

KATARZYNA WIŃSKA
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ELŻBIETA WITCZAK
Instytut Barwników i Produktów Organicznych,
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
JOANNA FEDER-KUBIS
Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska

5

JOANNA WIETRZYK
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut
Farmaceutyczny, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.
Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Politechnika Łódzka, Politechnika
Śląska, Politechnika Wrocławska, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
IZABELLA KRUCIŃSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut
Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Politechnika Łódzka

31

JADWIGA SOŁODUCHO
Politechnika Wrocławska

25

30

AGNIESZKA WRÓBLEWSKA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

25

JANINA KUCHARSKA
„Alu System Plus” J.J.M. Kucharscy Spółka Jawna, Kucharska Janina
MIROSŁAWA SZCZĘSNA-ANTCZAK
Politechnika Łódzka
MARLENA RAJCZYK
Oczyszczalnia Ścieków „Warta” Spółka Akcyjna, Politechnika
Częstochowska, Rajczyk Jarosław, Sztolcman Jacek Mega Bruk Usługi
w zakresie Budownictwa Drogowego

25

JADWIGA DMOCHOWSKA-GŁADYSZ
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
GRAŻYNA REDLICH
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
GRAŻYNA GRABOWSKA
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”

25

MONIKA WUJEC/IWONA SKRĘT
Uniwersytet Medyczny w Lublinie/ Instytut Nafty i Gazu

24

ALINA ŚWIZDOR/JOLANTA BUBICZ
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu/Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

19

3

6

7
8
9

10

33

24
24

34

34

21
21

* Zestawienie zawiera listę najbardziej aktywnych polskich twórczyń oraz nazwy podmiotów zgłaszających/uprawnionych na rzecz których tworzyły, wraz z liczbą projektów w które
były zaangażowane. Wartości przedstawione w tabeli obejmują zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe zgłoszonych
i udzielonych w latach 2009-2013.
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Warto zauważyć, że pośród wymienionych powyżej ośrodków naukowych znajdują się najbardziej innowacyjne szkoły wyższe, które zajęły
najwyższe pozycje w rankingu „Perspektyw” za 2013 rok – w kategorii
innowacyjność. Można przypuszczać, że ma to ścisły związek z wysokim potencjałem wynalazczym kobiet-naukowców zatrudnionych
w tych uczelniach.

Tab. 3. Najbardziej aktywni polscy twórcy według ogólnej liczby
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz udzielonych
patentów i praw ochronnych w latach 2009-2013

Liczba projektów
L.p.

Analiza „kobiecych” patentów i wzorów użytkowych wykazała również,
że najbardziej aktywne twórczynie nie zawsze pracują na rzecz najbardziej aktywnych zgłaszających. Potwierdza to chociażby przykład
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, który zatrudnia liczny
zespół wynalazczyń, nie będąc jednocześnie w pierwszej 10. podmiotów
wykazujących najwięcej „kobiecych” zgłoszeń i udzieleń.

Imię i nazwisko twórcy

(zgłoszenia i udzielone
prawa wyłączne)

1

JULIUSZ PERNAK

277

2

ANDRZEJ ZBROWSKI

165

3

CZESŁAW WAWRZEŃCZYK

161

4

WŁODZIMIERZ OCHOŃSKI

127

5

RENATA FISZER

114

6

ZBIGNIEW PATER

110

7

MIROSŁAW SOROKA

96

8

ANTONI WALDEMAR MORAWSKI

94

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie projekty wynalazcze zgłoszone
do UP RP i objęte ochroną przez Urząd w latach 2009-2013, trzeba
przyznać, że liczba kobiet wśród najbardziej aktywnych polskich twórców jest wciąż relatywnie niska. Wśród pierwszej piętnastki znajdują się
bowiem jedynie dwie wynalazczynie, Renata Fiszer i Katarzyna Wińska
(tab. 3). Udział kobiet byłby wyższy gdyby uwzględnić tylko te rozwiązania, którym udzielono praw wyłącznych. Wtedy w pierwszej piętnastce
znalazłyby się jeszcze Joanna Feder-Kubis i Elżbieta Witczak.

9

JANUSZ TOMCZAK

89

10

WALDEMAR GOLDEMAN

87

11

KAZIMIERZ SIELSKI

86

12

JÓZEF KULA

86

13

JAN WIEJAK

81

Sytuacja z pewnością będzie się jednak zmieniać, gdyż zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny

14

KATARZYNA WIŃSKA

81

15

ZBIGNIEW CZECH

77

* Zestawienie zawiera listę najbardziej aktywnych polskich twórców (mężczyzn i kobiet)
wraz z liczbą projektów, w które byli zaangażowani. Wartości przedstawione w tabeli
obejmują zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe zgłoszonych i udzielonych w latach 2009-2013

KOBIETY W WYNALAZCZYM WYŚCIGU
Młode badaczki i wynalazczynie, które opracowały autorskie innowacyjne
rozwiązanie, mogą wziąć udział w konkursie „Innowacja jest Kobietą”. Konkurs organizuje Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki. Jego
celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego
rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego
rozwiązania.
W konkursie mogą wziąć
udział uczone, które
nie przekroczyły 35. roku
życia. powinny przesłać
CV z uwzględnieniem
osiągnięć naukowych,
krótki opis projektu. Adres:
kontakt@kobietynauki.org
z dopiskiem “Konkurs”.
Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 1 marca 2014 br.

oraz Urząd Statystyczny w Szczecinie wynika, że 60% osób stanowiących trzon zasobów kadrowych nauki polskiej, tzn. osób posiadających
wykształcenie wyższe i pracujących dla nauki i techniki, to kobiety.
Znając liczebność tej grupy, która w 2012 roku osiągnęła poziom 3,1 mln
osób i wykazuje tendencję wzrostową, możemy założyć, że w Polsce
czynnych zawodowo jest ok. 1,86 mln kobiet-naukowców3. Jest to niewątpliwie ogromny potencjał, który w najbliższej przyszłości powinien
być również zauważalny w postaci rosnącej liczby zgłoszeń przedmiotów
własności przemysłowej ich autorstwa dokonywanych w UP RP.
Opracował: Michał Gołacki
Starszy specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego

Fot. Fotolia
1

W jego pierwszej edycji wyłoniono dwa wynalazki, które podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” uhonorowano srebrnym (zespół dr inż. Agnieszki SobaczakKupiec) i brązowym medalem (zespół mgr Magdaleny Banaś).
Laureatki II edycji konkursu wzięły udział w 65. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2013” w Norymberdze.
Rozwiązanie przedstawione przez dr inż. Joannę Ortyl nagrodzono złotym
medalem, a dr Anny Waszkielewicz medalem srebrnym.

2

(Za: PAP – Nauka w Polsce)
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3

Dane statystyczne przedstawione w artykule obejmują lata 2009-2013 i zostały
opracowane na podstawie baz danych Urzędu Patentowego RP. Informacje dotyczące podmiotów zgłaszających/uprawnionych zostały sporządzone według wybranych
cech jednego zgłaszającego, takich jak np. nazwa czy rodzaj podmiotu, co w sytuacjach, gdy przedmiot własności był zgłoszony przez kilku wnioskodawców, prowadzi
do analizy struktur według cech pierwszego (głównego) wnioskodawcy. Analizy
miejsca zamieszkania twórców dokonano na podstawie kodu pocztowego, a w razie
jego braku na podstawie nazwy miejscowości.
W oparciu o klasę główną zgłoszenia/udzielonego prawa oraz klasyﬁkację MKP
i „WIPO IPC – Technology Concordance Table”.
Na podstawie „Nauka i technika w 2012 roku”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2014.
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Nasz gość

NASZE PROJEKTY
NIGDY NIE POZOSTAWAŁY NA PÓŁKACH

Rozmowa z dr inż. Elżbietą Witczak Dyrektorem Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Blisko 100 proc. patentów i wzorów użytkowych
wdrożonych do praktyki przemysłowej

– Instytut Technologii Bezpieczeństwa
MORATEX obchodzi jubileusz 60. lecia. Pani Dyrektor, jak na przestrzeni
tych lat zmieniały się cele jego działania, priorytety?
– Nasza historia zaczyna się w 1953 r.,
gdy Minister Przemysłu Lekkiego powołał Laboratorium Tkanin Technicznych przy Zakładach Pasów i Tkanin
Technicznych. Jednostka zmieniała
wielokrotnie nazwy. W roku 2006
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o zmianie jego
nazwy na obecnie obowiązującą, a więc

Instytut Technologii Bezpieczeństwa
„MORATEX”.
Zmiany nazw odzwierciedlały zmiany
preferencji badawczych placówki, a te preferencje zazwyczaj wynikały z oczekiwań
i potrzeb gospodarki narodowej oraz z idei
wdrażania coraz to nowszych technik
i technologii włókienniczych.
Gdy w 1999 r. Minister Gospodarki nadzór nad Instytutem przekazał Ministrowi
Spraw Wewnętrznych i Administracji zadania merytoryczne zostały ukierunkowane
na prace naukowo-badawcze nad opracowywaniem osobistych zabezpieczeń

życia i ochrony osób narażonych na skutki
oddziaływania pocisków, odłamków, uderzeń, szkodliwych środków chemicznych,
niesprzyjających warunków ﬁzycznych,
takich jak: ogień, temperatura, woda itp.
Instytut skoncentrował się na rozwiązywaniu zagadnień związanych z technologią
wyrobów służących przede wszystkim
do ochrony zdrowia i życia funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA: Policji,
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu. Był to bardzo szeroki
asortyment opracowywanych przez Instytut wyrobów kuloodpornych – kamizelki

DR INŻ. ELŻBIETA WITCZAK jest absolwentką Wydziału Włókienniczego
Politechniki Łódzkiej, gdzie uzyskała też tytuł doktora nauk technicznych. Pracę
w Instytucie rozpoczęła bezpośrednio po ukończeniu studiów, zaczynając
od stanowiska technologa, kierownika zakładu badawczego, a w 1992 r. awansowała
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. badawczych. W roku 2007 została dyrektorem
ITB „MORATEX”. Uczestniczyła w realizacji ok. 170 prac badawczo-rozwojowych,
jest współtwórcą 130 wynalazków, w tym 58 patentów, 72 wzorów użytkowych. Jest
członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Inżynierskiej, euroinżynierem i wieloletnim
członkiem FSNT-NOT. Posiada wiele odznaczeń państwowych i resortowych, w tym
Krzyż Oﬁcerski Orderu Odrodzenia Polski; w 2013 r. została odznaczona Krzyżem
Komandorskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii oraz Odznaką Honorową
za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
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jak od 40 lat, gdy pracuję w Instytucie,
że te obecnie opracowywane też zostaną przetransferowane do warunków
przemysłowych.
– A jakie drogi przywiodły Panią do Instytutu, wydawałoby się bardzo odległego od stereotypowych zainteresowań kobiet naukowców, np. medycyną,
farmacją czy chemią.

Morski odbijacz kątowy, typ
nieautonomiczny
[zdjęcie z archiwum ITB MORATEX]

i hełmy kuloodporne, tarcze balistyczne,
opancerzenia samochodów, ubrania podchodzeniowe dla grup rozpoznawczych,
pirotechnicznych i saperskich, kombinezony kuloodporne, komplety przeciwuderzeniowe oraz wiele wyrobów trudnopalnych
i asekuracyjnych dla Straży Pożarnej.
Z ogromną satysfakcją stwierdzam,
że i obecnie Instytut nadal ma to szczęście, że realizuje prace, na które istnieje
społeczne zapotrzebowanie. Cieszę się,
że rezultaty projektów Instytutu nigdy
nie zdobiły półek i mam nadzieję, tak

– W czasie kiedy ja wybierałam kierunek
studiów, Łódź była stolicą krajowego
przemysłu włókienniczego. W każdej
rodzinie ktoś pracował w zakładach włókienniczych, odzieżowych, skórzanych
czy obuwniczych. Tak też było w mojej
rodzinie. Mój tata był inżynierem włókiennikiem, a mama pracowała w administracji
zakładów obuwniczych. Może dlatego
i ja chciałam podjąć pracę właśnie w tej
branży. W skrytości marzyłam o pracy
w zakładach produkcyjnych. Rodzice jednak szybko wybili mi z głowy zmianowe
zatrudnienie, w ich zdaniem szkodliwych
warunkach pracy i zaczęli udowadniać
wyższość pracy w jednostce naukowo-badawczej. W Łodzi było kilka laboratoriów,
ale zdecydowałam, że skoro już mam
pracować w placówce naukowej, to takiej
rzeczywiście ciekawej. Kiedy zgłosiłam
się do Centralnego Laboratorium Tkanin
Technicznych, bo tam akurat poszukiwali

Kombinezon antywąglikowy. Wyrób eksponowany podczas wystawy z okazji 60 lecia ITB
MORATEX. Na zdjęciu od lewej insp. Dariusz Banachowicz Komendant Wojewódzki Policji
w Łodzi, EW, Podsekretarz Stanu MSW Marcin Jabłoński [zdjęcie wykonał Jarosław Bikiewicz]
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Zestaw przeciwuderzeniowy dla Policji
(używany m.in. przez policjantów podczas
EURO 2012)
[zdjęcie z archiwum ITB MORATEX]

pracowników, po pierwszej rozmowie
z ówczesnym dyrektorem doc. Leszkiem
Ostaszewskim wiedziałam, że to jest właśnie to miejsce, w którym chcę pracować!
Mój pracodawca systematycznie udowadniał mi, że dokonałam prawidłowego
wyboru. Zapyta Pani Redaktor jak to czynił? Otóż jako świeżo upieczony inżynier
odbywałam tygodniowe staże w prawie
30 zakładach Zjednoczenia Przemysłu
Filcowego i Tkanin Technicznych. Po każdej takiej praktyce byłam oczarowana
niecodziennością produkcji lin, sieci,
kapeluszy ﬁlcowych, tkanin powlekanych,
tkanin transporterowych, materiałów
opatrunkowych… A propos, czy Pani
wie, że wstępnie uformowany wyjściowy,
męski kapelusz ma wysokość ok. 1 m!,
dopiero później się go wykurcza, szlifuje
skórką rekina... prawda, że to nadzwyczaj
piękna technologia?
Jestem wdzięczna losowi, że całe swoje
życie zawodowe związałam z odległymi
od stereotypowych obszarami włókiennictwa, chociaż bardzo wysoko cenię
osiągnięcia moich koleżanek i kolegów
w standardowych dziedzinach tej nauki.
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szczególną zdolność do pracy z panami,
a jest ich bardzo wielu – myślę o funkcjonariuszach służb podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych. Kobiety świetnie
odnajdują się w tej roli! Posiadają większą
wrażliwość, wykazują ogromną dbałość
o realizację projektów, których celem jest
konstruowanie wyrobów chroniących
zdrowie i życie ludzkie.

Kamizelka kuloodporna lekka
kamuﬂowana [zdjęcie z archiwum
ITB MORATEX]

– Wiem, że w Instytucie dominują
kobiety, choć w kierownictwie są również mężczyźni. W ostatnich czterech
latach 2009-2013, jak wynika z danych
UP RP, wśród 37 zgłoszeń wynalazków
i wzorów użytkowych dokonanych
przez MORATEX tylko raz głównym
zgłaszającym byli sami mężczyźni.
Podobnie jak wśród 45 udzielonych
w tych latach praw wyłącznych
na rzecz MORATEX-u. Kobiety zawsze
były przynajmniej jednym z twórców,
przy czym wszystkie te wynalazki powstawały w „mieszanych” zespołach
badawczych. A są to zupełnie „niekobiece” wyroby – kamizelki kuloodporne, kamizelki trudnopalne o intensywnej widzialności, sprzęt bojowy – hełmy, tarcze balistyczne, żeby wymienić
niektóre czy ostatnio m.in. wspólnie
z ﬁrmą TRICOMED oraz Instytutem
Biopolimerów i Włókien Chemicznych
w Łodzi – szybko hamujący krwawienie nowoczesny opatrunek hemostatyczny, ważny nie tylko dla służb specjalnych, ale dla nas wszystkich…
– W minionych latach Instytut był bardzo
sfeminizowany, jak całe włókiennicze środowisko. Teraz jest już więcej mężczyzn,
bo przecież trudno sobie wyobrazić, aby
stanowisko „strzelca” – laboranta w Laboratorium Badań Balistycznych powierzyć
kobiecie. W Instytucie pracują informatycy,
mechanicy, konstruktorzy. Lecz nadal
dominuje płeć piękna. I może to dobrze,
gdyż z moich obserwacji wynika, że koleżanki zatrudnione w Instytucie wykazują
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– Czy była Pani dla innych kobiet naukowców przykładem, że przyszły tutaj
jakby Pani śladem czy razem z Panią
i stworzyłyście silny zespół wydawałoby się w tzw. męskich obszarach,
projektując, konstruując nowoczesne
wyroby, najwyższej światowej klasy?
– O nie! Jestem bardzo daleka od myślenia o sobie jako o wzorcu. Mam zbyt wiele
wad! Faktem jednak jest, że w Instytucie
pracuje kilka pań, które wraz ze mną
rozpoczęły pracę. Ta grupa ciągle jeszcze
stanowi kierowniczą kadrę! Są również
panie, które przyszły do naszej placówki
pod koniec lat 90., po wysłuchaniu cyklu
moich wykładów na Wydziale Inżynierii
i Marketingu Tekstyliów Politechniki
Łódzkiej. Jestem jednak pewna, że zauroczyła je problematyka, a nie moja osoba,
ponieważ przez dwa lata udowadniałam,
jak ciekawą pracę stanowi projektowanie
i konstruowanie nowoczesnych wyrobów

włókienniczych. Wiedza w połączeniu
z długoletnim doświadczeniem zawodowym stanowią o potencjale kadry.
Nie stronię jednak od zatrudniania młodej
kadry naukowej, tej zawodowo jeszcze
niedojrzałej. Wprost przeciwnie ciągle
ogłaszam nabory nowych pracowników.
Szukam ludzi kreatywnych, inspirujących
badania w coraz nowszych obszarach,
poszukuję osób potraﬁących organizować
warsztat pracy sobie i innym. Doświadczeni pracownicy, a właściwie pracownice
bardzo chętnie uczą i udzielają porad
po to, aby pozycja Instytutu stale się
poprawiała. W Instytucie w czasie wakacji chętnie goszczę również młodych
adeptów sztuki włókienniczej, studentów,
którzy odbywają tutaj praktyki. Wszakże
oni będą w przyszłości stanowić o naszej
przyszłości.
– Z danych UP RP wynika także,
że plasuje się Pani w pierwszej 50-tce
najbardziej aktywnych polskich twórczyń, które zostały wymienione w dokumentach zgłoszeniowych wynalazków i wzorów użytkowych w ostatnich
pięciu latach, a biorąc pod uwagę
wszystkich twórców z lat 2009-2013
znajduje się Pani w pierwszej 15-tce.
Do tej czołówki należą też panie
Grażyna Redlich, Grażyna Grabow-

Elżbieta Witczak – dyrektor ITB MORATEX i Krzysztof Szuster właściciel ﬁrmy MK Szuster
podczas gali z okazji 60-lecia Instytutu [zdjęcie wykonał Jarosław Bikiewicz]
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ska i Krystyna Fortuniak z Instytutu.
Pogratulować!
– Miód na moje serce. Ja nie znałam tej
statystyki. Przytaczając te cyfry sprawiła
mi Pani Redaktor ogromną radość. My
się nie chwalimy, tylko staramy solidnie,
twórczo pracować. Dodam, że dzięki
pozyskaniu środków z funduszy europejskich w ostatnich latach Instytut rozpoczął
procedurę pozyskiwania ochron prawnych
także w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wierzę, że po latach pracownicy
Instytutu znajdą się na równie wysokich
pozycjach wśród europejskich wynalazców, jak w polskim Urzędzie Patentowym.
– Pani Dyrektor, jak się tworzy taki
świetny, twórczy zespół? Mówi się,
że nierzadko kobiety częściej ze sobą
konkurują niż współpracują. Co cha-

Ubrania dla strażaków. Od lewej: pierwsze w Polsce ubranie spełniające wymagania normy
europejskiej, ubranie chemiczne dla strażaków, ubranie specjalne do 20 sek. przebywania
w ogniu. Wyroby opracowane przez ITB MORATEX i eksponowane podczas wystawy
z okazji 60 lat ITB MORATEX [zdjęcie wykonał Jarosław Bikiewicz]

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE ITB MORATEX
REALIZOWANE W OSTATNICH LATACH
W 2007 r. Instytut rozpoczął działania zmierzające do realizacji swoich celów
strategicznych poprzez projekty współﬁnansowane z Europejskich Funduszy
Strukturalnych oraz Komisję Europejską. Zaowocowało to łącznie pięcioma
projektami (dwoma kluczowymi dla polskiej gospodarki) realizowanymi
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
(współﬁnansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz
jednym projektem realizowanym w ramach 7. Programu Ramowego.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzono
następujące projekty:
• „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków
transportu i obiektów stałych na bazie kompozytów włóknistych” projekt
kluczowy, w którym Instytut był liderem; projekt obecnie jest już zakończony,
a wyniki jego są skomercjalizowane;
• „Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym
działaniem środowiska” projekt kluczowy koordynowany przez Instytut
Włókiennictwa. ITB MORATEX jako Partner zrealizował jeden z tematów, którego
rezultat został odpłatnie przekazany do wykorzystania w przemyśle;
• „Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych
ze strukturami nano”– projekt obecnie znajduje się w końcowej fazie prac
badawczych;
• Doﬁnansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą
ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych;
• „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski”; Instytut był
partnerem Konsorcjum Naukowego.
W 2012 r. Instytut został członkiem międzynarodowego konsorcjum realizującego
projekt w ramach 7 Programu Ramowego “Demining tool-box for humanitarian
clearing of large scale area from anti-personal landmines and cluster munitions”.
Obecnie Instytut, poza wymienionymi, realizuje wiele innych prac badawczych
i rozwojowych na rzecz MNiSzW czy ﬁnansowanych przez Narodowe Centrum
Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Badań Stosowanych
– badania stosowane i przemysłowe, Program Badań na Rzecz Obronności
i Bezpieczeństwa Państwa – projekty badawcze i rozwojowe).
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rakteryzuje kobiety pracujące w tak
specyﬁcznej sferze badawczej, która
jest domeną Instytutu?
– Sukces przychodzi, gdy ludzie nawzajem się potrzebują, chcą ze sobą pracować, stronią od waśni i niezdrowej konkurencji. Prawdą jest, że należy wspomagać
wszelkie objawy konstruktywnego działania zespołu. I od siebie oczekuję właśnie
takiej postawy, taka jest moja rola jako
dyrektora Instytutu. Dlatego nie tłamszę
inicjatyw swoich pracowników. Starałam
się je wspierać. Nie popadam w konﬂikty
z personelem, chociaż nie mogę powiedzieć, że rozpieszczam pracowników.
Kiedy trzeba, twardo udowadniam swoje
racje. A co do ocen, że „kobiety częściej
ze sobą konkurują niż współpracują”,
nie podzielam ich, choć wiadomo każda
reguła ma wyjątki. Jestem jednak przekonana, że to wspólne dążenie do sukcesu
charakteryzuje kobiety pracujące w sferze
badawczej ITB MORATEX.
– Z naszych danych statystycznych
wynika też, że pod względem praw
wyłącznych Instytut znajduje się
na 14. miejscu pośród 91 wśród
instytutów badawczych, którym w latach 2009-2013 udzielono te prawa.
Instytut, jak dotąd pozyskał w sumie
ponad 100 patentów i ponad 140 wzorów patentowych. Te liczby świadczą,
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że Instytut nie tylko jest twórczą, dynamiczną placówką naukowo-badawczą,
ale przywiązuje istotne znaczenie
do ochrony własności przemysłowej
i intelektualnej. Dlaczego Pani zdaniem
ta ochrona ma tak ważne znaczenie?

którym kamizelki kuloodporne, opracowane i wykonane przez Instytut, uratowały
życie i o żołnierzach, którzy podczas
misji w Iraku korzystają z opancerzonych
śmigłowców, o łódzkiej trzyosobowej rodzinie, która uratowała się podczas pożaru
kamiennicy tylko dzięki temu, że oddała
skok na skokochron zaprojektowany przez
pracowników MORATEX. Przypominałam
o wielu tkaninowych „budowlach” konstruowanych w naszej jednostce – dach Opery w Sopocie, basen „Olimpia” w Łodzi
itd. W Zakładach Chemicznych „Police”
od wielu lat produkcja nawozów sztucznych jest możliwa między innymi dzięki
tkaninowej kurtynie okalającej dziesięciopiętrową wieżę produkcyjną.

– Kolejna informacja o 14. pozycji ITB MORATEX pośród 91 instytutów badawczych
jest równie bardzo satysfakcjonująca.
Chociaż będę dokładać dalszych starań
i być może w następnym okresie statystycznym Instytut znajdzie się w pierwszej
dziesiątce!
Jednostka, którą kieruję, ma jeszcze jedną
istotną zaletę. Blisko sto procent patentów
i wzorów użytkowych jest wdrożonych
do praktyki przemysłowej. W moim
przekonaniu właśnie to jest największym
sukcesem placówki, gdyż wdrożenia dają
wymierne efekty ekonomiczne. Oczywiście, że nie ze wszystkich ochron jednostka czerpie korzyści ﬁnansowe. Wiele
chronionych rozwiązań pozwala uzyskiwać tylko efekty niewymierne, ale niekiedy
to one dają twórcom jeszcze większą
satysfakcję. I kolejna sfera aktywności
Instytutu w obszarze wynalazczości. Moi
pracownicy i ja bardzo uważnie śledzimy
rynek czy nieuczciwi konkurenci nie próbują przechwycić naszej myśli twórczej.
Jeżeli natraﬁmy na takie działanie, bezwzględnie dążymy do odzyskania swoich
należności. W pierwszym etapie polubownie, ale nigdy nie pozostawiam sprawy
niezakończonej. Dlatego też obecność
na wokandzie sądowej ITB MORATEX
nie jest rzadkością.
– Wysoki poziom i nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych,
surowcowych potwierdzają uzyskane
przez Instytut medale, wyróżnienia
krajowych i międzynarodowych instytucji, pozytywne opinie użytkowników
– Straży, Policji, BOR i innych. Które
wyróżnienia, oceny cenicie Państwo
najbardziej?
– Bardzo trudne pytanie. Każdy dowód
uznania jest przyjmowany z należytym
szacunkiem i radością. Wyróżnienia, medale, statuetki, dyplomy stanowią swoistą
siłę napędową do dalszego tworzenia.
Nadzwyczaj cennym, środowiskowym
dowodem uznania są nagrody gospodar-
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Zestaw dla pirotechnika, kuloodporna
kamizelka i buty dla psa oraz kompozytowy
pojemnik przeciwwybuchowy. Wyroby
eksponowane na wystawie z okazji 60-lecia
ITB MORATEX [zdjęcie wykonał Jarosław
Bikiewicz]

cze województwa łódzkiego przyznawane
corocznie przez Wojewodę Łódzkiego
i Marszałka Województwa Łódzkiego.
Myślę, że tylko Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX był trzykrotnym
laureatem tej prestiżowej nagrody.
Ja w Instytucie też prowadzę różne statystyki i w oparciu o nie mogę powiedzieć,
że wysoki poziom nowatorski rozwiązań
jednostki został, w sześćdziesięcioletniej
historii, wyróżniony ponad 160 razy! Bardzo pozytywnie oceniał MORATEX i przekazywał dowody uznania Minister Spraw
Wewnętrznych, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Obrony Narodowej, Minister Gospodarki Morskiej….
ITB pozyskał również ogromną ilość wyróżnień i nagród na międzynarodowych
wystawach wynalazczości. Te gratyﬁkacje honorowały naszych pracowników
już nie tylko jako twórców rozwiązań,
ale jako Polaków. Być może przyjmie
to Pani jako patetyczność wypowiedzi,
ale moi pracownicy niezwykle są tym
usatysfakcjonowani.
Podczas uroczystości sześćdziesięciolecia
placówki wspominałam o trzech osobach,
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O tym, co nas cieszy, sprawia zadowolenie mogę mówić bardzo długo, ale jeszcze
muszę o czymś wspomnieć – niejako
rocznicowo. Nasza placówka dostawała
w latach 70. niezwykłą ilość wyróżnień
za nowe włókiennicze technologie dla
Fiata 126 i 125, gdyż wszystkie tekstylne
elementy tych samochodów – ﬁltry paliwa,
oleju, podsuﬁtki, dywaniki itd. były dziełem
pracowników Instytutu.
Największą jednak dumą napawał nas
fakt, że i my przyczyniliśmy się do uruchomienia samochodu, który – co prawda
po kilkuletnim okresie oczekiwań, stał się
dostępny dla każdego Kowalskiego.
– Czym niebawem Instytut zamierza
nas zaskoczyć? Nad jaką nową technologią, rozwiązaniami pracujecie – jeśli oczywiście nie jest to tajemnicą?
– Gdybym dzisiaj udzieliła wyczerpującej
odpowiedzi na to pytanie, złamałabym tajemnicę służbową, a Czytelników i nie tylko ich pozbawiłabym radości z oglądania
nowatorskich rozwiązań ITB MORATEX.
Powiem tylko, że niebawem na rynku
wyrobów balistycznych pojawi się kilka
nowych produktów, ale na razie cicho
sza….
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Szymańska
Oprac. danych UP RP
dot. MORATEXU – Michał Gołacki
Zdj. ITB MORATEX
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AKTYWNOŚĆ PATENTOWA INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”
(obejmuje zgłoszenia i udzielone prawa w latach 2009-2013, w przypadku których Moratex występuje w bazach danych UP RP jako
pierwszy/główny zgłaszający/uprawniony)
W latach 2009-2013 dokonanych zostało 18 zgłoszeń
wynalazków i 19 zgłoszeń wzorów użytkowych, w przypadku
których Moratex był pierwszym zgłaszającym.
2009

2010

2011

2012

2013

Suma końcowa

2

1

3

8

4

18

7

9

2

1

19

Wynalazki
Wzory
użytkowe
Suma
końcowa

2

8

12

10

5

37

(Dodatkowo w omawianym okresie do Urzędu wpłynęły
3 zgłoszenia wynalazków, w przypadku których Moratex był
wymieniony jako kolejny zgłaszający)
Tym samym Instytut z łączną liczbą 37 zgłoszeń wynalazków
i wzorów użytkowych plasuje się na 20 miejscu spośród
80 instytutów dokonujących zgłoszenia w UP RP w latach
2009-2013 (licząc według pierwszego zgłaszającego).
Spośród 37 zgłoszeń dokonanych przez Moratex jako głównego
zgłaszającego twórcami tylko jednego zgłoszenia byli sami
mężczyźni. W pozostałych przypadkach przynajmniej jednym
twórcą była kobieta, przy czym niemal wszystkie (za wyjątkiem
jednego) ze zgłoszonych przedmiotów własności powstały
w ramach zespołów badawczych (kilku twórców).
Jak widać z poniższego zestawienia, które zawiera pierwszą
15-tkę twórców zaangażowanych w projekty zgłoszone przez
Moratex, kobiety stanowią zdecydowaną większość.
Imię i nazwisko twórcy

Liczba projektów – zgłoszeń
których był współtwórcą

W latach 2009-2013 instytut uzyskał 45 praw wyłącznych,
w tym 16 patentów i 29 praw ochronnych na wzory użytkowe
(w bazach danych Urzędu występuje jako pierwszy uprawniony).
2009

2010

2011

Patenty

7

4

2

Prawa ochronne
na wzory użytkowe

9

4

Suma końcowa

16

8

2

2013

Suma
końcowa

3

16

3

13

29

3

16

45

2012

Dodatkowo w omawianym okresie Instytut otrzymał 3 patenty,
w przypadku których Moratex był wymieniony jako kolejny
uprawniony. Tym samym Instytut z łączną liczbą 45 praw
wyłącznych plasuje się na 14 miejscu spośród 91 instytutów
badawczych, którym w latach 2009-2013 udzielono praw
wyłącznych (licząc według pierwszego/głównego uprawnionego).
Spośród 45 praw wyłącznych udzielonych na rzecz Moratexu
twórcami tylko jednego projektu byli sami mężczyźni.
W pozostałych przypadkach przynajmniej jednym twórcą była
kobieta, przy czym wszystkie powstały w ramach zespołów
badawczych (kilku twórców).
Jak widać z poniższego zestawienia, które zawiera pierwszą
14-tkę twórców zaangażowanych w projekty, którym przyznano
ochronę na rzecz Moratex-u, kobiety stanowią zdecydowaną
większość.
Imię i nazwisko twórcy

Liczba projektów – zgłoszeń których
był współtwórcą

Elżbieta Witczak

33

Grażyna Grabowska

21

Grażyna Redlich

21

Krystyna Fortuniak

18

Ewa Obersztyn

14

Krzysztof Czerwiński

12

7

Jadwiga Wałęza

10

Iwona Kucińska-Król

7

Joanna Błaszczyk

8

Jadwiga Wałęza

6

Wojciech Błaszczyk

8

Marcin H. Struszczyk

6

Jadwiga Polak

8

Marzena Fejdyś

6

Witold Łuczyński

7

Marcin Łandwijt

5

Tomasz Górski

6

Krzysztof Czerwiński

5

Sylwia Tarkowska

5

Dorota Robak

5

Barbara Kosińska

5

Jadwiga Polak

4

Elżbieta Witczak

15

Grażyna Redlich

12

Krystyna Fortuniak

12

Wojciech Błaszczyk

10

Grażyna Grabowska

10

Ewa Obersztyn

8

Joanna Błaszczyk

Jednocześnie Elżbieta Witczak należy do pierwszej
50-tki najbardziej aktywnych polskich twórczyń, które zostały
wymienione w dokumentach zgłoszeniowych wynalazków
i wzorów użytkowych ostatnich 5 lat oraz plasuje się
w połowie 3 setki najaktywniejszych polskich twórców w ogóle
(kobiet i mężczyzn).

Nr 1/2014

Jednocześnie warto zauważyć, że p.p. Elżbieta Witczak, Grażyna
Redlich, Grażyna Grabowska i Krystyna Fortuniak należą
do ścisłej czołówki najbardziej aktywnych polskich twórczyń,
których wynalazkom bądź wzorom użytkowym udzielono
najwięcej patentów i praw ochronnych.

(Frag. oprac. M. Gołackiego UP RP)

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

• 11

Z Europejskiej Tablicy Wyników Innowacyjności

POLSKA

– umiarkowany innowator
Innovation Union Scoreboard 2014 czyli najnowsza Europejska Tablica Wyników
Innowacyjności nie potwierdza tak silnego wpływu kryzysu ekonomicznego
na innowacyjność, jak się tego obawiano.
Klasyfikacja ta powstaje w oparciu o trzy główne typy wskaźników,
„katalizatorów” innowacyjności i osiem wymiarów innowacyjności
wyznaczanych przy pomocy 25 różnych wskaźników.

P

aństwa członkowskie Unii Europejskiej
objęte klasyﬁkacją zostały podzielone
na 4 grupy ze względu na średnią wartość
wyników w dziedzinie innowacyjności:

z Liderzy innowacyjności (innovation
leaders) to kraje, których wskaźnik innowacyjności przewyższa o 20% średnią wartość
innowacyjności dla krajów UE. Należą do nich:
Dania, Finlandia, Niemcy i Szwecja.
z

Naśladowcy innowacyjności (innovation
followers) to kraje, których wskaźnik innowa-

cyjności przekracza 90% średniej wartości
dla krajów UE, ale nie przekracza 120% tej
wartości. Wśród takich krajów znajdują się:
Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Słowenia i Wielka
Brytania.
z Umiarkowani innowatorzy (moderate
innovators) to kraje, których wskaźnik innowacyjności waha się w przedziale od 50 do 90%
średniej wartości dla krajów UE. Do grupy tej
należą: Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry,

Włochy, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja i Hiszpania.
z

Skromni innowatorzy (modest innovators)
to tzw. maruderzy czyli kraje, których wskaźnik
innowacyjności nie przekracza 50% średniej
wartości dla krajów UE. Są to takie kraje jak:
Bułgaria, Łotwa i Rumunia.
Na bezdyskusyjnie pierwszej pozycji w Tabeli
utrzymuje się Szwecja, za którą plasują się kolejno Dania, Niemcy i Finlandia. Ogólnie, kraje

Wykres 1. Potencjał innowacyjny krajów Unii Europejskiej (28)
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Wykres 2. Sumaryczny wskaźnik innowacyjności i linia trendu dla Polski i UE w latach 2006-2013

członkowskie zachowują stosunkowo stabilne
pozycje w obrębie powyższych grup.

J

ednakże to właśnie Polska jest jedynym
krajem, który odzyskał w 2013 r. swoje
miejsce w grupie umiarkowanych innowatorów, po stracie tej pozycji w 2012 r. i przejściu
na krótko do grupy maruderów.

W ogólnej perspektywie wyniki Polski
w dziedzinie innowacyjności mieszczą się
jednak poniżej średniej dla krajów UE dla
większości wskaźników. Nasze słabe punkty,
to np. niska liczba uczestników studiów doktoranckich pochodzących spoza krajów UE,
niska liczba zgłoszeń patentowych w trybie
PCT w obszarze tzw. wyzwań społecznych
czy dochodów z opłat licencyjnych i patentów
z zagranicy.
Z kolei nasze mocne punkty, to wydatki
na działalność innowacyjną (z wyłączeniem
B+R) oraz liczba młodzieży legitymująca się
wyższym niż średnie poziomem wykształcenia.
Ponadto widoczny jest wzrost w liczbie zgłoszeń znaków i wzorów wspólnotowych, a także
w wydatkach na B+R w sektorze przedsiębiorstw. Spada jednak liczba innowacyjnych
małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących ze sobą czy absolwentów studiów
doktoranckich.

N

ajbardziej innowacyjne kraje Unii Europejskiej charakteryzują się zrównoważonym systemem innowacyjnym z wysokimi
wartościami wszystkich wskaźników: począwszy od nakładów na badania i innowacje, poprzez działania innowacyjne ﬁrm, aż po wyniki
w obszarze innowacyjności i ekonomiczne.
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Niektóre kraje UE osiągają jednak najwyższe wyniki w pojedynczych wskaźnikach,
np. Szwecja, Finlandia, Irlandia i Wielka Brytania zajmują czołową pozycję w zasobach
ludzkich, a Dania, Holandia, Szwecja i Wielka
Brytania szczycą się najlepszym i najbardziej
efektywnym systemem badawczym. Z kolei
Dania, Austria, Niemcy i Szwecja zajmują
czołowe miejsce pod względem aktywów
intelektualnych.

i Kanada, które osiągają odpowiednio 62%
i 79% średniej dla UE. Wiodąca pozycja UE
jest jeszcze bardziej widoczna w zestawieniu
z krajami BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa). Przewaga UE nad
krajami BRICS jest stabilna z wyjątkiem Chin.
Choć obecna wartość wyników w dziedzinie
innowacyjności dla Chin wynosi 44% średniej
dla UE, to cały czas sukcesywnie ulega ona
zmniejszeniu.

W ogólnej ocenie, Unia Europejska poprawia
wyniki w dziedzinie innowacyjności na przestrzeni analizowanego w klasyﬁkacji okresu
od 2006 r. do 2013 r. Największy wzrost zauważalny jest w Portugalii, Estonii i na Łotwie,
natomiast najniższy w Szwecji, Wielkiej Brytanii
i Chorwacji.

T

P

omimo jednak znacznych wysiłków
w dziedzinie innowacyjności nadal
istnieją spore różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, szczególnie
w poziomie wiedzy, umiędzynarodowienia
czy współpracy w obszarze innowacji
w ﬁrmach.
Spoglądając na Europę szerzej niż tylko w perspektywie unijnej, należy odnotować wiodącą
pozycję Szwajcarii, która w 9 wskaźnikach
przewyższa wszystkie kraje UE.

W

kontekście globalnym kraje unijne
muszą uznać czołową pozycję
Korei Południowej, USA i Japonii. Zarówno
USA, jak i Korea Płd. wyprzedzają UE o 17%,
Japonia o 13%. W porównaniu z innymi partnerami międzynarodowymi, UE wyprzedza
w innowacyjności takie kraje, jak Australia

egorocznemu wydaniu Union Innovation
Scoreboard 2014 towarzyszy Regionalna Tablica Wyników Innowacyjności 2014
(Regional Innovation Scoreboard 2014).
W klasyﬁkacji regionów naszego kraju, wśród
umiarkowanych innowatorów znalazły się obok
woj. mazowieckiego, także województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie i dolnośląskie.
Choć na podstawie większości wskaźników
polskie województwa zostały sklasyﬁkowane
jako skromni innowatorzy, to w zależności
od konkretnego wskaźnika widoczne są znaczne różnice w przynależności województw
do określonej grupy innowatorów. Tak jest
np. w przypadku wskaźnika dotyczącego
nakładów sektora publicznego na B+R jako
% PKB, gdzie wskaźnik dla woj. mazowieckiego wynosi powyżej 120% średniej UE, ale dla
województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego,
świętokrzyskiego i opolskiego ma wartość
poniżej 50% średniej UE.

Na podst.: Innovation Union Scoreboard 2014
i Regional Union Scoreboard 2014.

Tłum. i oprac. E. Lisowska
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Globalny system IP

ROLA WIPO

wobec wzrostu popytu na IP

Rozmowa z dr Francisem Gurrym Dyrektorem Generalnym WIPO

W obliczu intensywnych wysiłków wielu państw w celu zapewnienia wzrostu
gospodarczego, innowacje i własność intelektualna należą do absolutnych
priorytetów przy formułowaniu zasad polityki służącej realizacji tego ważnego
celu. WIPO wspiera i popularyzuje dostęp do wiedzy na temat własności
intelektualnej proponując wachlarz rozwiązań m.in. dla krajowych urzędów IP.

– Co tak naprawdę powoduje konieczność wsparcia globalnego systemu IP?
– W ciągu ostatnich 30 lat w procesie
rozwoju gospodarczego, zwrócono się
szczególnie w stronę wartości niematerialnych, które niemniej niż kapitał materialny
tworzą potęgę najbardziej rozwiniętych
krajów świata. Ponieważ rośnie wartość
aktywów intelektualnych, na znaczeniu
zyskują także związane z nimi prawa IP.
Jednocześnie posiadacze nowych technologii, obecni na globalnych rynkach, są zainteresowani uzyskaniem ochrony w coraz
większej liczbie państw. Ten wzrost
popytu na prawa IP rodzi jednak wiele
pytań praktycznych. Jak urzędy własności
intelektualnej mają radzić sobie z coraz
większą ilością pracy i nadal świadczyć
użyteczne i opłacalne kosztowo usługi?

14 •

Jakiego rodzaju narzędzia i usługi byłyby
potrzebne dla poprawy jakości i efektywności całego systemu IP? W jaki sposób
ulepszyć współpracę międzynarodową,
by wyeliminować powielanie funkcji
w systemie?
WIPO ma właśnie dostarczać takiego
wsparcia krajowym urzędom IP w świadczeniu profesjonalnych i opłacalnych usług
o wysokiej jakości. I chociaż urzędy te
działają lokalnie, to przedsiębiorstwa, które
wykorzystują IP funkcjonują coraz bardziej
globalnie. Dlatego rolą WIPO jest pomoc
w koordynowaniu współpracy pomiędzy
krajowymi instytucjami IP w celu stworzenia spójnego, wydajnego i przystępnego
międzynarodowego systemu IP, odpowiadającego na potrzeby nowoczesnego
przedsiębiorstwa.

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

– Jak zatem widzi Pan rolę WIPO
w ułatwianiu dostępu do wiedzy?
– Nadrzędnym celem posiadania systemu
patentowego jest powszechne udostępnianie informacji na temat technologii. Rezultat jest imponujący: system patentowy
stworzył najobszerniejszy rejestr techniki
wytworzonej przez ludzkość. Podstawową
rolą instytucji publicznej zajmującej się
systemem IP jest więc udostępnianie społeczeństwu informacji wygenerowanych
przez ten system. WIPO robi to na przykład poprzez swoje bazy danych, które
mają zasięg globalny i są udostępniane
bezpłatnie. Mam tutaj na myśli bazę danych PATENTSCOPE zawierająca technologie w ponad 32 milionach dokumentów
patentowych czy zintegrowaną bazę
danych Global Brand Database z ponad
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11 milionami wpisów obejmujących znaki
towarowe, nazwy pochodzenia, loga,
symbole, czy godła. W przygotowaniu jest
także globalna baza danych dotycząca
wzorów przemysłowych.
Ponadto, WIPO ułatwia dostęp do tych
baz danych, które zazwyczaj objęte
są abonamentem, np. do programów,
takich jak ARDI (Access to Research
for Development and Innovation), czy ASPI
(Access to Specialized Patent Information)
mających na celu usprawnienie korzystania z informacji naukowo-technicznej i dostarczenie narzędzi dla analizy informacji
patentowej w krajach rozwijających się
i najsłabiej rozwiniętych.
W 2009 r. WIPO uruchomiło dodatkowo
program TISC (Technology and Innovation
Support Center) dla rozwijania praktycznej
wiedzy naukowo-technicznej na poziomie lokalnym poprzez wykorzystanie
informacji zawartych w bazach danych
IP. TISC pomaga wynalazcom z krajów
rozwijających się wykorzystywać swój
innowacyjny potencjał. We współpracy
z krajami członkowskimi WIPO uruchomiło ponad 320 ośrodków TISC w blisko
40 krajach, zarówno w krajowych urzędach IP, jak i w centrach badawczych,
i uniwersytetach.

do ochrony pozostaje sporym wyzwaniem. Według danych za 2011 r. liczba
nie rozpatrzonych zgłoszeń patentowych
na świecie sięgała 4.8 miliona. Jednakże
mamy podstawy do optymizmu – na przestrzeni kilku lat wyraźnie widoczny jest
spadek całkowitej liczby nie rozpatrzonych
wniosków.
Nie zapominajmy także, że WIPO odgrywa kluczową rolę w administrowaniu i koordynowaniu systemu ochrony patentowej
w ramach PCT (Układu o Współpracy
Patentowej). System jest przykładem
szczególnie efektywnej współpracy międzynarodowej: w 2012 r. dokonano ponad
194 tysiące zgłoszeń międzynarodowych
PCT, natomiast w 2013 r. wpłynęło już ponad 200 tysięcy takich zgłoszeń.

– Jak WIPO pomaga zmniejszyć zaległości w liczbie zgłoszeń rozpatrywanych przez urzędy IP?

Ponadto, rozwijamy aktualnie nowe
systemy mające na celu wzmocnienie
współpracy międzynarodowej, redukcję
powielania zadań oraz udoskonalenie
jakości i wydajności procedur. Dotyczy
to np. WIPO Digital Access Service
(DAS) służący wymianie dokumentów
między urzędami IP czy CASE (Centralized Access to Search and Examination)
ułatwiający przepływ informacji na temat
poszukiwań i badań między urzędami.
CASE przyczynia się do usprawnienia
procesu podejmowania decyzji przez
organy udzielające ochrony patentowej,
podniesienia ich wydajności i w rezultacie
do podniesienia jakości patentów.

– Rzeczywiście przeciążenie urzędów
spowodowane dużą ilością zgłoszeń
przedmiotów własności intelektualnej

– Jakie są wobec tego najpoważniejsze wyzwania stojące przed urzędami
IP z krajów rozwijających się?

W marcu b.r. Komisja Koordynacyjna WIPO mianowała jednogłośnie
FRANCISA GURRY na drugą kadencję na stanowisku dyrektora generalnego
WIPO. Zgromadzenia Ogólne WIPO zbiorą się na nadzwyczajnej sesji w maju,
by zatwierdzić nominację.
Francis Gurry przyznał w podziękowaniu, że dziedzina własności intelektualnej,
choć pełna wyzwań, daje jednak ogromne możliwości. Głównym celem
ponownie wybranego DG WIPO jest właśnie zwiększanie tych możliwości dla
wszystkich państw członkowskich.
W głosowaniu Komisji Koordynacyjnej złożonej z reprezentantów 83 państw
członkowskich Francis Gurry pokonał trzech innych kandydatów: Geoﬀrey’a
Onyeama z Nigerii, Alfredo Suescum Alfaro z Panamy i Jüri Seilenthal’a z Estonii.
Francis Gurry jest czwartym dyrektorem generalnym WIPO, jego poprzednikami
na tym stanowisku byli: Kamil Idris z Sudanu (1997-2008), Arpad Bogsch z USA
(1973-1997) i Georg Bodenhausen z Holandii.
Kadencja dyrektora generalnego WIPO trwa sześć lat. Gratulujemy!
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– Kraje rozwijające się zmagają się z wieloma pilnymi wyzwaniami przy niedostatecznej ilości środków, jakimi dysponują.
Oznacza to, że własność intelektualna
nie zawsze jest tam priorytetem. Dlatego
też i urzędy IP nie zawsze zajmują priorytetową pozycję w strukturze tamtejszych
administracji rządowych. A ponadto, nawet przy odpowiednich środkach i wsparciu politycznym, trzeba jeszcze wyszkolić
pracowników, by potraﬁli obsługiwać
i wspierać funkcjonujący zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym system
IP. WIPO dysponuje wszechstronnymi
programami szkoleniowymi, które starają
się wychodzić naprzeciw wszystkim tym
potrzebom.
Urzędy w tych krajach muszą także stawić czoło zadaniu stworzenia potencjału
umożliwiającego im świadczenie usług IP
na odpowiednim poziomie. I tutaj z pomocą przychodzi system IPAS (Intellectual
Property Automation System), który umożliwia urzędom włączenie się do globalnych
sieci IP, łącznie z dostępem do światowych baz danych administrowanych przez
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WIPO. System jest obecnie wdrażany
na różnych etapach w 60 krajach rozwijających się. I ponieważ cieszy się ogromną
popularnością, to naszym wyzwaniem
jest sprostanie zapotrzebowaniu. Wierzę
jednak, że z uwagi na fakt, iż tak wiele
krajów zapoznało się już z systemem,
będą one mogły nam pomóc w jego
rozpowszechnianiu.
– A jak zmienia się, Pana zdaniem,
funkcjonowanie instytucji zajmujących
się IP?
– W ostatnich latach instytucje te przeszły
poważną transformację. Odchodzą one
powoli od pasywnej roli organu dokonującego rejestracji w kierunku aktywnego
wsparcia przedsiębiorstw w ochronie i komercjalizacji ich aktywów intelektualnych.
WIPO czynnie wspiera tę transformację
poprzez zarówno programy szkoleniowe,
jak i wdrażanie i rozbudowę odpowiednich
narzędzi, takich jak wspomniane już: IPAS,
DAS, CASE i inne nowoczesne programy.
– W jaki zatem sposób poszczególne
kraje mogą na poziomie lokalnym
wspierać WIPO w wypełnianiu jego
zadań?
– Akceptacja wspomnianych programów
i narzędzi jest rzeczywiście na bardzo
wysokim poziomie. Jeżeli zatem mamy
zaspokoić popyt na nie, to musimy zachować równowagę pomiędzy działaniami
najlepiej wykonywanymi przez urzędy
krajowe, a takimi, w których wsparcie
międzynarodowe będzie najkorzystniejsze.
To umożliwi WIPO skierowanie większych
środków na rozwój infrastruktury technicznej, na którą jest największy popyt.

z Marakeszu, to trzeba wspomnieć inicjatywę TIGAR, powołaną przez państwa
członkowskie w 2008 r. w ramach platformy dla osób niedowidzących, będącej
ważnym narzędziem ułatwiania im dostępu do publikowanych dzieł. TIGAR jest
uzupełnieniem infrastruktury stworzonej
na mocy Traktatu z Marakeszu i skierowanej na ułatwienie dostępu do dzieł
w formatach odpowiednich dla osób
z dysfunkcjami wzroku.
Co ciekawe w dziedzinie praw autorskich,
to fakt, że większość infrastruktury znajduje się w sektorze prywatnym, podczas
gdy w obszarze patentów i znaków
towarowych – przeważnie w sektorze
publicznym. Co do zasady, krajowy urząd
ds. prawa autorskiego jest niewielki i zajmuje się głównie polityką ustawodawczą
i dobrowolną rejestracją, tam gdzie ona
występuje. Natomiast zwykłe zarządzanie
prawami autorskimi leży zazwyczaj w gestii organizacji zbiorowego zarządzania
tymi prawami. I chociaż organizacje te
mają często szeroki zakres działań, mimo
to nie istnieje jeden mechanizm, który
ułatwiałby współpracę międzynarodową w przyznawaniu praw wszystkim
uprawnionym.
W dzisiejszym zglobalizowanym świecie
ważne jest umożliwianie organizacjom
zbiorowego zarządzania i innym uprawnionym współdziałania poprzez platformę IT,

która zapewnia dostęp do spójnego globalnego rynku cyfrowego.
Wkładem WIPO jest w tym obszarze
inicjatywa WIPOCOS dostarczająca
organizacjom zbiorowego zarządzania
z krajów rozwijających się platformę IT
dla ułatwienia uczestnictwa w globalnym
systemie zarządzania prawami. A jest
to kwestia ważna: jednym z głównych
wyzwań w prawie autorskim jest właśnie
zarządzanie danymi – podstawa dla tworzącego się globalnego rynku.
– Czy to właśnie IT ma kluczowe
znaczenie w budowaniu wsparcia dla
globalnego systemu IP?
– Wiele czynników ma tutaj znaczenie,
niemniej IT odgrywa szczególnie istotną
rolę. W XXI wieku biznes, aby przetrwać,
musi być obecny online, a biznes w dziedzinie IP nie jest tu wyjątkiem. Stosowne
ramy legislacyjne oraz odpowiednie
zasoby ludzkie są istotnymi elementami.
Ważne jest także, by przedsiębiorstwa
potraﬁły wykorzystywać IP do wsparcia
swoich interesów. Jednak dobre IT, stymuluje dobre procesy, co prowadzi z kolei,
musi prowadzić do łatwo dostępnego,
wydajnego i przyjaznego użytkownikom
systemu IP.
Na podstawie WIPO Magazine
Tłum. i oprac. Ewa Lisowska

– Jak ocenia Pan rozwój infrastruktury
IP w dziedzinie praw autorskich?
– Wdrożenie postanowień Traktatu z Marakeszu w sprawie dozwolonego użytku
dla osób niewidomych i niedowidzących
– osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi
zapoznawanie się z drukiem, który został
przyjęty w czerwcu 2013 r., jest priorytetem w bieżącym roku, podobnie jak jest
nim wejście w życie Traktatu o artystycznych wykonaniach audiowizualnych, przyjętego w Pekinie w czerwcu 2012 r.
Jeśli zaś myślimy o infrastrukturze pomocnej w realizacji postanowień Traktatu
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Innowacyjność– wykształcenie – kompetencje

EDUKACJA A PERSPEKTYWY
INNOWACYJNOŚCI W POLSCE
dr Michał Kruk
Z początkiem grudnia ubiegłego roku zostały ogłoszone wyniki badania pod nazwą Program
Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment, dalej
jako PISA)1, w którym polscy piętnastolatkowie uzyskali doskonałe wyniki. Kilka dni po tym wydarzeniu
odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie konferencja poświęcona ocenie tych wyników
oraz objaśnieniu metodologii zastosowanej w badaniu2. W trakcie pokonferencyjnej dyskusji pojawiały
się głosy (m.in. wypowiedź Katarzyny Hall – byłej minister ds. oświaty), że stworzenie dobrego systemu
edukacji na poziomie szkół podstawowych i średnich powinno prowadzić do podniesienia poziomu
innowacyjności w Polsce. Minister Hall wskazywała na Finlandię, gdzie państwo kilkadziesiąt lat temu
za jeden z priorytetów swojej polityki uznało edukację. W konsekwencji ﬁńscy uczniowie – w globalnych
badaniach kompetencyjnych – uzyskują współcześnie jedne z najlepszych wyników na świecie,
a Finlandia zaliczana jest do grona najbardziej innowacyjnych gospodarek.

Problem stworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności w Polsce od kilku
lat nagłaśnia Urząd Patentowy RP. Forum dla debaty na ten temat stanowią
między innymi odbywające się co roku
w Krakowie sympozja międzynarodowe,
konferencje krajowe, a także „Kwartalnik
UP RP”, na łamach którego o stanie
innowacyjności w kraju i sposobach
jego poprawy wypowiadają się akademicy i eksperci z branży. W specjalnym
wydaniu „Kwartalnika UP RP” z okazji
95-lecia ustanowienia systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce,
problematykę tę podjęli między innymi
prof. prof. Bogusław Smólski, Wojciech
Dominik oraz Stanisław Sołtysiński, przy
czym ich rozważania koncentrowały się
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przede wszystkim na współpracy między
szkołami wyższymi, biznesem i administracją publiczną. Te cenne uwagi warto
przedstawić w szerszej perspektywie
uwzględniając poziom edukacji na poziomie szkół średnich, szczególnie w obliczu
dobrych wyników badania PISA. Wydaje
się, że zdobycie solidnego wykształcenia
w młodości, a potem jego rozwinięcie
podczas studiów będzie w perspektywie
skutkować podniesieniem poziomu innowacyjności w Polsce. Warto podkreślić,
że w swoich licznych raportach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego
Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) wskazywała na korelację między wysokim poziomem kształcenia a innowacyjnością.

BADANIE PISA I PIAAC
Badanie PISA jest od kilkunastu lat realizowane przez OECD – międzynarodową
organizację ponadregionalną o charakterze ekonomicznym zrzeszającą obecnie
34 najbardziej gospodarczo i społecznie
rozwinięte państwa świata (w tym Polskę).
Pierwsze badanie PISA zostało przeprowadzone w 2000 r.3 i od tego czasu
odbywa się ono w cyklu trzyletnim. Polska
brała w nim udział od samego początku.
Trzeba zaznaczyć, że PISA nie jest zwykłym testem, ale zaawansowanym metodologicznie badaniem uwzględniającym
liczne kryteria, obejmującym znaczącą
liczbę badanych oraz zawierającym szeroki zestaw pytań4.
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Rys 1. Wyniki badania PISA w zakresie kompetencji matematycznych w latach 2000,
2003, 2006 i 2009. Obok wyniki badania z 2012 r. – TOP 30 spośród ponad 60 państw
(źródło: OECD)

W Polsce badanie realizowane jest przez
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oraz
Instytut Filozoﬁi i Socjologii PAN (IFiS
PAN)5. W raportach publikowanych przez
te dwie instytucje wskazywano, że celem
projektu PISA jest ocena umiejętności
piętnastolatków, a nie ocena pracy szkoły jako takiej. Badanie nie ma bowiem
na celu ustalenie tego, jaką wiedzę
uczeń posiadł w szkole, ale stwierdzenie czy nabył umiejętności, które będą
mu potrzebne w dorosłym życiu w roli
pracownika, członka rodziny i społeczeństwa. Dlatego badanie skupia się
na ocenie kompetencji ponadprzedmiotowych, które pozostają poza programami nauczania określonymi przez władzę
publiczną. Badanie ma na celu ustalenie
czy uczeń nabył umiejętności rozwiązywania problemów z zastosowaniem
wiedzy i technik rozumowania pochodzą-
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cych z różnych dziedzin. Twórcy badania
wychodzili z założenia, że umiejętności
te pozwolą mu nie tylko na funkcjonowanie, ale też dostosowanie się do życia
we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Stąd od samego
początku badanie PISA obejmowało trzy
– kluczowe w tym względzie – obszary,
mianowicie kompetencje w zakresie
rozumienia tekstu, matematyki i nauk
przyrodniczych6.
W każdym obszarze badawczym ustalone są kompetencje, które podlegają
pomiarowi, a ponadto z góry określa się
poziomy wiedzy badanych, przy czym
skala ustalona jest w zakresie od około
250 do około 700 punktów. Następnie
wyniki umieszcza się w sześciu kategoriach klasyﬁkujących uczniów – od najsłabszych do najlepszych. Badanie PISA
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ma wszechstronny, rozbudowany i rzetelny charakter. W badaniu biorą udział
uczniowie pochodzący z losowo wybranych placówek, w tym przede wszystkim
gimnazjów, również prywatnych, ale także liceów ogólnokształcących, średnich
szkół zawodowych i zasadniczych szkół
zawodowych7. W badaniu analizowane
były także inne kwestie, między innymi
status materialny badanych, techniki
samodzielnego uczenia, a także relacje
uczeń-szkoła czy uczeń-nauczyciel.
Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, oprócz badania PISA, realizuje
dwa inne globalne projekty edukacyjne,
w tym Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (Programme
for the International Assessment of Adult
Competencies – PIAAC). Dotyczy ono
osób w wieku od 16 do 65 roku życia,
a w październiku 2013 r. ogłoszone
zostały wyniki pierwszej edycji tego
badania. Analogicznie, jak w przypadku
badania PISA, ma ono na celu ustalenie
kompetencji w zakresie rozumienia tekstu oraz rozumowania matematycznego,
a także wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych.

WYNIKI BADANIA PISA
I PIAAC
Mimo iż według ekspertów, badania
PISA oraz PIAAC nie należy postrzegać
jako klasyﬁkacji poszczególnych państw
lub miast biorących udział w projekcie,
to jednak podświadomie narzuca się
postrzeganie wyników przedmiotowych
badań jako swoistego rankingu. W tym
miejscu trzeba podkreślić, że na przestrzeni kilkunastu lat u polskich uczniów
obserwowalny jest znaczący wzrost
poziomu umiejętności we wszystkich
badanych dziedzinach.
W przypadku zadań dotyczących
rozumienia przeczytanego tekstu
w 2000 roku zajęliśmy 24. miejsce, podczas drugiej edycji badania PISA była
to pozycja 16., a w roku 2006 – 9. miejsce. W ramach badania z 2009 r. Polska uzyskała 15. wynik, a w ostatnim
badaniu było to miejsce 10. Odnośnie
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Rys. 2. Matematyka – odsetki uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w Polsce
w latach 2003-2012 (źródło: IBE)

do testów sprawdzających kompetencje
w zakresie nauk przyrodniczych nasz
kraj rozpoczął rywalizację od zajęcia
21. miejsca, by w 2003 roku awansować na 19. pozycję, w ramach 3. edycji
spaść na 23. lokatę, a w badaniu z roku
2009 znowu uzyskać awans na miejsce
19. i w końcu, w ostatnim badaniu zająć
9. pozycję. Co do badania dotyczącego
kompetencji matematycznych (rys. 1)
polscy piętnastolatkowie, w latach 2000
i 2003, plasowali się na 24. pozycji,
natomiast w edycji trzeciej i czwartej
byli na miejscu 25. W ostatnim badaniu
z 2012 r. zajęli miejsce 14. pośród ponad
60 podmiotów uczestniczących w badaniu. Piętą achillesową, na co wskazywali
eksperci, były dotychczas umiejętności
dotyczące kompetencji matematycznych.
Wydaje się, że obok kompetencji w zakresie rozumowania w naukach przyrodniczych, mają one kluczowe znaczenie
dla potencjału intelektualnego człowieka
– przyszłego innowatora.
Najbardziej optymistyczne jest to,
że oprócz poprawy średniej pozycji właśnie w przypadku umiejętności matematycznych na przestrzeni ostatniej dekady
udało się wyeliminować problem „dolnego” kwartyla (tj. grupa najsłabszych
uczniów). Widoczny jest spadek liczby
uczniów klasyﬁkowanych jako najsłabsi,
tj. z poziomu pierwszego i poniżej, oraz

wzrost liczby badanych posiadających
kompetencje z poziomów 3, 4, 5 i 6
(rys. 2).
Podobne zjawisko związane z eliminacją uczniów najsłabszych dotyczyło także umiejętności w zakresie
rozumienia tekstu oraz rozumowania
w zakresie nauk przyrodniczych. Z wyników badania PISA wynika, że polscy
uczniowie posiadają umiejętności większe od średniej obejmującej uczniów
ze wszystkich państw członkowskich
OECD. W tym kontekście warto odnieść
się do wyników badania PIAAC. W trakcie ubiegłorocznej konferencji prasowej
związanej z ogłoszeniem wyników badania PISA dr Maciej Jakubowski, wówczas wiceminister edukacji, podkreślał,
że choć w badaniu PIAAC Polska wypadła słabo, to jednak pocieszający jest
fakt, że bardzo dobre wyniki uzyskały
osoby między 16 a 20 rokiem życia,
a więc te, które uczestniczyły w procesie edukacji w nowej formule systemowo-programowej polskiej szkoły.
Ocena rezultatów projektu PISA nie jest
jednak jednoznaczna. Na dobrych rezultatach polskich uczniów ogłoszonych
w grudniu 2013 r. kładą się cieniem
wyniki badania PISA opublikowane w br.,
które dotyczą – ogólnie rzecz ujmując
– kojarzenia faktów i rozwiązywania co-
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dziennych problemów, a także korzystania z nowoczesnych technologii8.

Z PERSPEKTYWY
INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

REFORMA SYSTEMU
EDUKACJI W POLSCE

Na poziom innowacyjności wpływa wiele
czynników, a edukacja jest niewątpliwie
jednym najważniejszych. W znanym
rankingu „Global Innovation Index”11 –
zgodnie z przyjętą metodologią – stan
innowacyjności jest uzależniony w znacznym stopniu od poziomu wykształcenia
i posiadanych kompetencji, w tym
umiejętności nabytych przez młodzież
– uczniów szkół średnich i studentów.
Spośród niemal 80 parametrów liczna
kategoria wskaźników odnosi się do edukacji, a jeden z nich dotyczy właśnie
oceny umiejętności w zakresie rozumienia
tekstu, a także rozumowania w zakresie
matematyki i nauk przyrodniczych (assessment in reading, mathematics and science) – wskaźnik ten należy odczytywać
jako odniesienie do programu PISA.

Jednym z czynników, które wpłynęły na poprawę wyników w zakresie
umiejętności polskich piętnastolatków
objętych badaniem PISA, była reforma
systemu oświaty oraz wprowadzenie
nowej podstawy programowej. Początek
reformy należy datować na rok 1999,
kiedy zaczął obowiązywać trzystopniowy
system szkolnictwa9. Obecna struktura
obejmuje szkoły podstawowe (etap I),
gimnazja (etap II), szkoły ponadgimnazjalne (etap III), na które składają się
między innymi licea ogólnokształcące,
zasadnicze szkoły zawodowe oraz
technika zawodowe, oraz szkolnictwo
wyższe (etap IV). Nowy element stanowi
trzyletnie gimnazjum.
W ubiegłym roku prof. Mirosław Handke
(były minister edukacji narodowej) – jeden z inicjatorów reformy – wyjaśniał
między innymi na łamach „Rzeczpospolitej” założenia reformy. Podstawowymi
celami było: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Jako trzeci cel można
wymienić zdynamizowanie procesu edukacji (m.in. wprowadzono egzaminy kompetencyjne kończące edukację na poziomach I oraz II). Ten ostatni element
stanowi chyba jeden z najistotniejszych
czynników, które wpłynęły na poprawę
wyników polskich uczniów w badaniu
PISA (przyczynił się on bowiem do aktywizacji młodzieży)10. Kolejnym etapem
reformy edukacyjnej w Polsce było wprowadzenie w roku 2008 nowych podstaw
programowych kształcenia ogólnego dla
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych – element ten także
wpłynął na poprawę wyników przez polskich piętnastolatków w przedmiotowym
badaniu organizowanym przez OECD.
Trzeba podkreślić, że zarówno autorzy
reformy, jak i ich kontynuatorzy, zakładali poprawę wyników kształcenia, przy
czym efekty zmian miały być widoczne
w perspektywie kilkunastu lat.
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Na zakończenie grudniowego seminarium na SGH prof. Wiesław Banyś,
rektor UŚ i przewodniczący Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP) – podkreślił, że poddane
ostatniemu badaniu PISA pokolenie
za kilkanaście lat wejdzie na rynek
pracy i już teraz trzeba myśleć, jak ten
potencjał zagospodarować. Wskazał
na Szwecję, która ulepszyła system
edukacyjny w kraju, a obecnie przoduje
w rankingach innowacyjności. W wypowiedzi prof. Banysia pojawił się też krytyczny głos, jego zdaniem młodzi ludzie
rozpoczynający studia mają problemy
z wyciąganiem wniosków, argumentacją
oraz kojarzeniem faktów. Wydaje się,
że kwestia ta ujawniła się w drugiej części wyników badania PISA.
Z ostatniego badania PISA wynika
jednak zdecydowanie, że w polskich
piętnastolatkach drzemie potencjał intelektualny dla dalszego rozwoju. Trzeba
natomiast podjąć działania w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, przede
wszystkim nienajlepszych umiejętności
w zakresie korzystania z nowoczesnych
technologii. Należy również pomyśleć
o modyﬁkacji kształcenia na dalszym
etapie edukacji. Pojawia się bowiem
pytanie czy innowacyjną gospodarkę
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można budować bez proinnowacyjnego
modelu kształcenia12. Rozwiązanie mogłoby stanowić kształcenie zawodowe,
realizowane także na poziomie szkół
wyższych. Państwa, które postawiły
na edukację, między innymi Szwajcaria
i Korea Południowa13, osiągają doskonałe wyniki w badaniach PISA i … przodują
w rankingach innowacyjności.
dr Michał Kruk ekspert w UP RP
1

Informacje na temat badania pochodzą z materiałów
udostępnionych przez IBE, IFiS PAN, MEN, OECD,
WIPO oraz własnych.
2 Na portalu YouTube po wpisaniu hasła „SGH PISA”
można w całości odtworzyć przebieg konferencji:
www.youtube.com/watch?v=FbYxl1_RkTI.
3 Po przeprowadzeniu badania następuje ocena wyników, a raport końcowy jest publikowany rok później.
4 Podczas wspomnianej konferencji na SGH podkreślał
to prof. Zbigniew Marciniak, były wiceminister edukacji
narodowej.
5 Na ich stronach internetowych można znaleźć raporty
z kolejnych badań.
6 W uzupełnieniu należy dodać, że w roku 2010 pojawiła się idea przeprowadzenia badania w zakresie
umiejętności ekonomicznych – wyniki powinny zostać
ogłoszone w najbliższym czasie.
7 Badanie zostało przeprowadzone w 2012 r., a ponad
rok trwała analiza danych – stąd ogłoszenie wyników
miało miejsce w grudniu 2013 r. W roku 2012 brało
udział prawie 6000 badanych składających się na ogólną liczbę około 500 000 uczniów w wieku 15 lat.
8 Pojawia się teza, że trudniejsze dla polskich piętnastolatków jest czytanie ze zrozumieniem tekstów w wersji
elektronicznej niż tych na papierze (zob. www.gazeta.pl).
9 Zastąpił on dwustopniowy model funkcjonujący
od 1968 r.
10 Element ten oswaja dzieci i młodzież z koniecznością złożenia stosownych egzaminów. W debacie
publicznej na temat reformy oświaty pojawiały się
głosy, że ośmioletni cykl nauki w szkole podstawowej
rozleniwiał uczniów.
11 Badanie przeprowadza między innymi jedna z agend
ONZ – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, a swoim zakresem analiza objęła w ostatnim
roku 142 państwa, w tym wszystkie państwa stowarzyszone w OECD oraz państwa członkowskie
Unii Europejskiej. W ubiegłorocznym badaniu Polska
zajęła 49 miejsce, spośród państw członkowskich UE
jedynie Grecja uplasowała się za Polską.
12 Był to temat jednego z paneli podczas niedawnej
międzynarodowej konferencji naukowej „Przedsiębiorstwo przemysłowe jako fundament gospodarki”
(marzec 2014 r.), która odbyła się na SGH – panel
„Przedsiębiorczość i innowacyjność w XXI wieku”.
W organizację konferencji był zaangażowany Urząd
Patentowy RP.
13 W obu krajach rozwinięty jest model kształcenia
zawodowego.
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Szkolnictwo wyższe w globalnym świecie

Trudne słowo

INTERNACJONALIZACJA
Rozmowa z dr Bianką Siwińską, autorką książki „Uniwersytet ponad granicami”

– Umiędzynarodowienie
czy internacjonalizacja?
– Oba słowa oznaczają dokładnie to samo.
Osobiście wolę „internacjonalizację” – jest bliżej
dyskursu światowego. Na początku można
sobie jednak połamać język – przyznaję.
– Co to takiego ta internacjonalizacja
uczelni?
– Kreatywność, innowacyjność, tworzenie
nowej jakości – to wszystko dzieje się coraz
częściej poza naszym podwórkiem, na styku
z instytucjami i inspiracjami z innych krajów,
gdzieś w kontekście globalnym. Uczelnie polskie muszą być częścią tego systemu. Internacjonalizacja jest procesem, który to warunkuje,
odpowiedzią na zmiany w otoczeniu uczelni
związane z globalizacją.
– A konkretnie?
– A konkretnie internacjonalizacja to wbudowywanie aspektu międzynarodowego, międzykulturowego, globalnego w różnego rodzaju sposoby i powody funkcjonowania uczelni czy też
całego systemu szkolnictwa wyższego. I choć
szkolnictwo wyższe zawsze było bardziej
międzynarodowe niż inne sfery życia społecznego – ze względu na wrodzoną potrzebę
nieograniczonej wymiany intelektualnej, to jednak obecnie mamy do czynienia z nową formą
internacjonalizacji. Już nie tą średniowieczną.
Instytucje edukacyjne adaptują się do nowej
sytuacji w tempie i stopniu wcześniej niespotykanym – otwierają się na studentów i pracowników naukowych z zagranicy, rozszerzają
ofertę o programy obcojęzyczne, dostosowują
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do międzynarodowych standardów jakości,
wzajemnie inspirują do wprowadzania nowych
rozwiązań. Dzięki temu system szkolnictwa
wyższego staje się kompatybilny z gospodarką
światową i jest w stanie przygotowywać absolwentów dla potrzeb globalnego rynku pracy.
Tworzy to także korzystne warunki dla rozwoju
nauki.
– W jakim sensie?

struktury, jak i jakościowe. Polska jest wciąż
na etapie zadań ilościowych – czyli około roku
dwutysięcznego piątego. W wyniku braku
jakiejkolwiek centralnej wizji przemian i wsparcia systemowego, wciąż nie jesteśmy w stanie
wydźwignąć internacjonalizacji na bardziej
złożony i wysublimowany poziom.
– Jaka więc jest ta polska
internacjonalizacja?

W takim, że obecnie kumulowanie potencjału
intelektualnego, innowacyjnego przebiega
w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego
jest jednym z kluczowych „przyspieszaczy”
tego procesu.
– W swojej książce porównuje Pani proces
internacjonalizacji, który ma miejsce w Polsce z sytuacją w Niemczech. Jak na tym
tle wypadamy?
– Polska i Niemcy to dwa bardzo podobne
systemy edukacyjne – oparte na humboldtowskiej wizji uniwersytetu. Startowały z internacjonalizacją mniej więc w tym samym
czasie – po upadku komunizmu. Niemcy dzięki
spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii
na poziomie państwa, w tym zakresie w ciągu
ostatnich 20 lat stały się jednym z liderów
w umiędzynarodowieniu. W badaniu „Global
Gauge” British Council uznano je za system
najlepiej na świecie przygotowany do przyjmowania studentów zagranicznych. Realizowały
zarówno postulaty ilościowe – w zakresie
zwiększania liczby studentów, doktorantów
i naukowców z zagranicy czy też samej infra-

DR BIANKA SIWIŃSKA
jest dyrektorem Fundacji
Edukacyjnej Perspektywy,
koordynatorką programu promocji
polskich uczelni za granicą „Study
in Poland” i kierowniczką akcji
„Dziewczyny na politechniki!”
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do Polski z Europy (29.207 osób). Kolejne kontynenty to Azja (4712 studentów), Ameryka Płn.
i Śr. (1346), Afryka (592), Ameryka Płd. (99)
i Oceania (22).
– Czemu zawdzięczamy takie duże wzrosty
w liczbie studentów zagranicznych w ostatnim czasie?

– Przede wszystkim zdominowana przez przesłankę ekonomiczną. Uczelnie umiędzynaradawia się po to, aby się na tym wzbogacić – tak
ujmowała to bardzo długo debata publiczna,
tak uzasadniano chęć i potrzebę internacjonalizacji i pozyskiwania studentów z zagranicy.
Dopiero od niedawna zaczynamy rozumieć
organiczny związek pomiędzy otwarciem
na świat a jakością nauki i dydaktyki. Takie
ograniczone pojmowanie sensu tego procesu
hamowało jego rozwój. Do realizacji postulatu
internacjonalizacji stosowana jest powszechnie logika dość wulgarnego naśladownictwa
– rozwiązania anglosaskie są podpatrywane
i bezreﬂeksyjnie przenoszone na grunt polski
– i to jest tendencja niebezpieczna – prowadząca do wypaczeń. I do fenomenu, który
ja nazwałam na potrzeby mojego badania
– „dziką internacjonalizacją”.
– Co charakteryzuje tę „dziką
internacjonalizację”?
– Charakteryzuje ją chaotyczność i brak podstaw merytorycznych w podejmowaniu decyzji
na różnych poziomach. Ma pozory działań
umiędzynarodawiających, ale w gruncie rzeczy
jej efekty są negatywne dla systemu. Przykładem „dzikiej internacjonalizacji” może być
sprowadzanie dużej liczby Ukraińców, słabych
studentów, na słabe uczelnie, za małe pieniądze, który to proceder jest uprawiany coraz
częściej – zwłaszcza przy granicy. W „dzikiej
internacjonalizacji” dużą rolę odgrywa strategia
zaniechania, a także wszelkie strategie zachowawcze. Przebiega na marginesie systemu
upośledzając jakość akademicką. To jedno
z zasadniczych zagrożeń dla internacjonalizacji
polskiego szkolnictwa wyższego.
– Kto właściwie odpowiada za proces internacjonalizacji polskich uczelni?
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– Internacjonalizacja w Polsce realizowana jest
obecnie w schemacie decyzyjnym bottom-up –
czyli takim, w którym wiodącą rolę pełnią same
uczelnie a nie ośrodki centralne. Właściwie
wszystko, co działo się w tym temacie dobrego
i twórczego, przebiegało z inicjatywy konkretnych uczelni lub też grup uczelni, w przekroju
konsolidacji interesów. Z jednej strony ma
to swoje zalety, bo bardzo dynamizuje i legitymizuje zmiany, z drugiej jednak taki schemat
ma swoje ograniczenia. I chyba jesteśmy w takim momencie, kiedy potrzebujemy wyraźnych
mocnych impulsów z góry, od instytucji państwa. Impulsy te są dość ograniczone.
– Jak wygląda umiędzynarodowienie polskich uczelni Anno Domini 2014?
– W tej chwili w Polsce studiuje 35 983 studentów zagranicznych, czyli o 6811 więcej niż
w roku poprzednim. Ten wzrost jest bezprecedensowy – o 23 procent. Stanowią oni w tej
chwili 2,32% ogółu studentów w naszym kraju
(siedem lat temu stanowili zaledwie 0,6%).
Zaznaczmy, że wzrost współczynnika umiędzynarodowienia wynika nie tylko ze wzrostu
liczby obcokrajowców, ale również spadku
ogólnej liczby studentów (o ponad 125 tysięcy
mniej niż w roku poprzednim). I wciąż jest
to dużo mniej niż średnia europejska i OECD
i mniej niż u naszych sąsiadów – w Czechach,
na Węgrzech, Litwie czy też Słowacji.
– Skąd do nas przyjeżdżają?
Najwięcej – z Ukrainy, bo aż 15 tysięcy. Coraz
częściej mówi się w związku z tym o „ukrainizacji” naszego szkolnictwa wyższego.
Ukraińcy stanowią już 42% ogółu studentów
zagranicznych w Polsce. Następni w kolejności są Białorusi (3743), Norwegowie (1580),
Hiszpanie (1361) i Szwedzi (1251). Ponad 80%
ogółu studentów obcokrajowców przyjechało
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– To efekt z jednej strony otwarcia się polskich
uczelni na potrzeby studentów zagranicznych,
w tym zwłaszcza rozbudowywania oferty studiów w języku angielskim (w tej chwili polskie
uczelnie oferują ich już ponad 500), z drugiej
zaś wzmożonej promocji prowadzonej stabilnie
na priorytetowych rynkach od 8 lat w ramach
wspólnych inicjatyw uczelni, takich jak sztandarowy program promocji polskich uczelni
za granicą „Study in Poland”, skupiający
55 najlepszych polskich uczelni. Mam przyjemność koordynować ten projekt z ramienia
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
– Jak można by określić zaawansowanie
polskich uczelni, jeżeli chodzi o proces
internacjonalizacji?
– Właściwie można to określić dość precyzyjnie. Stoimy „w progu” masy krytycznej – jeżeli
spojrzymy z perspektywy analizy rozprzestrzeniania się innowacji. A za taką innowację
można uznać właśnie internacjonalizację.
Aktywna internacjonalizacja dotyczy niewielkiej
– ale w ostatnim czasie szybko powiększającej
się grupy polskich uczelni. Z około 420 istniejących w tej chwili uczelni aktywnych na tym
polu jest około 50 – czyli nie więcej niż 12%.
Tych naprawdę dobrze zinternacjonalizowanych – najwyżej 20. To one właśnie stanowią
prawdziwych pionierów procesu umiędzynarodowienia w Polsce. To ta grupa uczelni
najwcześniej zrozumiała potrzebę reagowania
na zmiany związane z postępującą globalizacją
otoczenia i wypracowała strategię w tym zakresie. Ich przykład inspiruje zmiany w całym
systemie. Kolejna grupa uczelni aktywnych
na polu umiędzynarodowienia to tzw. „wcześni
naśladujący”. Powiększająca się grupa uczelni
przejmuje know-how, wprowadza prointernacjonalizacyjne rozwiązania i zaczyna działać
aktywnie na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Można uznać, że to właśnie na etapie
„wczesnych naśladujących” znajduje się w tej
chwili proces internacjonalizacji szkolnictwa
wyższego w Polsce. Dopiero jeżeli około 20%
grupy celowej przyjmie innowację, to cała
reszta adaptuje ją już lawinowo. Nastąpi efekt
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„kuli śnieżnej”. Wydaje się, że system jest coraz
bliższy uzyskania tej masy krytycznej. To wisi
w powietrzu.
– Czyli jest dobrze?
– Jest dobrze, ale… W ostatnich latach krajobraz szkolnictwa wyższego w obszarze umiędzynarodowienia zmienił się bardzo. Pewne
rozwiązania stają się już standardem – coraz
powszechniejsze staje się zrozumienie globalnego kontekstu funkcjonowania uczelni. Rozwija się też infrastruktura internacjonalizacyjna.
Stopień świadomości w środowisku akademickim i wola zmian i działania są bardzo mocne.
Uczelnie to, co mogą osiągnąć we własnym
zakresie, osiągają. Wspomniany schemat bottom-up działa. To, czego teraz potrzebujemy,
to przejście na inny poziom działań, osiągnięcie
innej jakości. A mianowicie potrzebujemy
rozwiązań systemowych. Wydaje się, że bez jasnej, strategicznie wyrażonej woli państwa, bez
priorytetów dla tematyki umiędzynarodowienia
w polityce państwa, postrzegania akademickiej
współpracy jako elementu polityki zagranicznej, bez pewnej zmiany w kulturze uprawiania
polityki publicznej, także zmian w kulturze
wydatkowania środków publicznych, we współpracy z partnerami społecznymi, przejście
na dalszy, rozwinięty poziom umiędzynarodowienia – z fazy ilościowej do jakościowej, może
okazać się niemożliwe.
– Skąd czerpać inspiracje do zmian?
– Nie musimy daleko sięgać. Benchmarki
są dość oczywiste, a nawet przytłaczające
w swojej oczywistości. W każdym normalnym
kraju funkcjonuje wyspecjalizowana, międzyresortowa, o pewnym stopniu niezależności
agencja wspierająca bardzo szeroko i wielowątkowo proces internacjonalizacji systemu.
Obsługiwana jest ona przez profesjonalistów,
a nie wyłącznie urzędników. Niemieckie DAAD,
brytyjskie British Council, holenderski Nuﬃc,
francuskie CampusFrance etc.. Bez tego będzie trudno przenieść proces internacjonalizacji
na inny poziom. A przeniesienie to wydaje się
krokiem niezbędnym.
– Rozumiem, że po to stworzyła Pani
zestaw rekomendacji mających na celu
dynamizację procesu internacjonalizacji
polskiego szkolnictwa wyższego. Co będzie z nimi dalej?
– Staram się docierać różnymi kanałami z zestawem rekomendacji do osób odpowiedzialnych
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za kształtowanie polityki publicznej w zakresie
nauki szkolnictwa wyższego. Zalecenia te odzwierciedlają inspirację rozwiązaniami stosowanymi na świecie, adaptowanymi do warunków
polskich. Część przyjmuje postać propozycji
gotowych wdrożeń-rekomendacji, część celów
operacyjnych-postulatów, do których dopiero
dobrać należy ścieżki realizacji, część zaś wymaga nadania priorytetu zadaniom związanym
z postulatem umiędzynarodowienia polskiego
szkolnictwa wyższego, pogłębionej koordynacji
działań między resortami, gruntownej reformy
systemu oraz dysponowania znaczącymi,
dodatkowymi nakładami ﬁnansowym. Poziom
wykonalności poszczególnych rekomendacji jest
zróżnicowany. Umieściłam je w Internecie pod
adresem www.uniwersytetponadgranicami.pl.
Zapraszam do dyskusji na ich temat. Dalszym
krokiem jest organizacja – w oparciu o książkę
i rekomendacje – cyklu debat „Jak i po co internacjonalizować polskie uczelnie?”. Pierwsza
z nich odbyła się w marcu br. Organizatorami
były Instytut Nauk Politycznych UW i Wydawnictwo Elipsa. Dyskusję moderował prof. Andrzej
Koźmiński. Wystąpili też prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Marek Rocki i – żeby
nie zamykać się w świecie akademickim – Jacek Żakowski (uczestnicy debaty na zdjęciu).
Dalsze spotkania odbędą się w Poznaniu i Wrocławiu. Taka debata publiczna jest niezbędna,
jeżeli chodzi o tworzenie świadomości i klimatu
koniecznego pod przyszłe zmiany.

– Czyli podsumowując – internacjonalizacja
jest to zjawisko pozytywne i pożądane?
I warto o nią walczyć – zwłaszcza na poziomie państwa?
– Nie tylko warto, ale nawet trzeba. Możemy
na tym tylko skorzystać – w naszej, polskiej
sytuacji. Jeżeli jednak spojrzymy szerzej,
zobaczymy, że internacjonalizacja jako proces
globalny ma też swoje bardziej kontrowersyjne
oblicze. Jeżeli uznamy ją za pewien konstrukt
ideologiczny, to nie możemy nie zauważyć,
że jest to z pewnością konstrukt „zachodni”
czy też – może bardziej adekwatnie – „północny”, uzasadniony w konkretnym systemie
aksjologicznym, narzucający globalistyczną,
neoliberalną wizję świata całej, słabszej
reszcie. Jest to również koncept elitystyczny,
oparty na wizji budowania i konsolidacji globalnej elity, a nie pomagania mniej rozwiniętym,
nieuprzywilejowanym peryferiom. Nie wolno
zapominać, że z beneﬁtów wynikających z internacjonalizacji korzysta nie więcej niż dwa
procent ludzkości…. Jak mówi sir Peter Scott,
były prezydent British Council, świat XXI wieku
jest podzielony między mobilną elitę i niemobilną „podklasę”. Ale to już inna historia.
– Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Cis
Fot. B. Siwińska

– Jak będzie się rozwijał proces internacjonalizacji polskich uczelni w najbliższej
przyszłości?
– W pewnym sensie stoimy na rozstaju dróg –
możliwe są dwa zasadnicze scenariusze rozwojowe. Bo internacjonalizacja mądrze wspierana jako element strategii rozwoju państwa
i polityki publicznej w zakresie szkolnictwa
wyższego, może istotnie przyczynić się do zbudowania mocnej pozycji Polski w świecie. Dzięki internacjonalizacji nasze społeczeństwo ma
naprawdę szanse awansować, rozwinąć się,
stać się partnerem w tworzeniu kultury cyrkulacji myśli i talentów, a nie przedmiotem drenażu
umysłów, czy też „aksamitnej kolonizacji” Tofﬂera, w której – a istnieje to niebezpieczeństwo
– będziemy odgrywać rolę kolonii stanowiącej
zaplecze siły roboczej czy prostej technologii
dla ośrodków prawdziwego postępu i innowacji
skupiających europejski i światowy kapitał
intelektualny.

„Uniwersytet ponad granicami.
Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego
w Polsce i w Niemczech”, Wydawnictwa
Elipsa, Warszawa 2014
www.uniwersytetponadgranicami.pl
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Nowe trendy biotechnologii

Marzenia i nadzieje

NIE TYLKO AMERYKANÓW
dr Ewa Waszkowska

Biotechnologia przeszła długą drogę w bardzo szybkim tempie. Przez lata
opracowano tysiące wynalazków, które zmieniły i zmieniają życie ludzi.
Wynalazki te oparte są na fantastycznych odkryciach naukowych, dzięki
którym możliwe było uzyskanie produktów i technologii, które pomagają
nam żyć dłużej, w lepszej kondycji, są bardziej wydajne i zapewniają bardziej
zrównoważony dostęp do żywności czy czystsze paliwa oraz przyjazne
środowisku chemikalia.
Ta dziedzina nadal uważana jest za stosunkowo nowe i rozwojowe pole. Głównie jest
postrzegana jako posiadająca wielki potencjał
i ogromny wpływ na rozwój medycyny.
Oto kilka przykładów wykorzystania
odkryć biotechnologicznych, które
w przyszłości wydają się mieć ogromne
znaczenie. Znakomita część rozwoju biotechnologii może wynikać z zalet, które
niesie ze sobą medycyna spersonalizowana. To nowe podejście powinno
zapewniać, że pacjent otrzyma leczenie,
które będzie w jak najlepszy sposób
dopasowane do jego swoistych i specyﬁcznych warunków, zarówno genetycznych, jak i innych cech medycznych.
Na przykład, nowa dyscyplina nazwana
farmakogenomika, jako istotny element
medycyny spersonalizowanej, stara się
szukać i wyjaśnić, jak proﬁl genetyczny
organizmu pacjenta wpływa na odpowiedź na konkretne leczenie. Celem jest
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opracowanie testów, które przewidywałyby, jakie proﬁle genetyczne będą w najlepszym stopniu pozytywnie decydowały
o skutkach stosowanej terapii. Farmakogenomika już zmieniła sposób, w jaki
badania kliniczne są prowadzone: dane
pochodzące z doświadczeń wielu grup
badawczych są rutynowo gromadzone,
dzięki czemu naukowcy mogą określić
czy przyczyną różnej odpowiedzi na badany lek może być czynnik genetyczny.
Informacje te są utrzymywane w tajemnicy, aby chronić prywatność pacjenta.
Biotechnologia rewolucjonizuje również
diagnozowanie chorób genetycznych.
Nowe testy umożliwiają identyﬁkację
zmian w sekwencji DNA genów związanych z ryzykiem wystąpienia choroby
i mogą przewidzieć prawdopodobieństwo jej rozwoju. Szybka diagnoza jest
często kluczem do zapobiegania chorobie albo spowolnienia jej rozwoju, dzięki
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zastosowanej wczesnej terapii. Warto
zweryﬁkować te informacje za jakiś czas.
Może za kilka lat lekarz, zanim przepisze
lek na receptę, poprosi o informację
na temat naszego proﬁlu genetycznego.
Oprócz wymienionej medycyny spersonalizowanej, trzy główne kierunki są najczęściej wymieniane, gdy próbuje się
prognozować dalszy rozwój biotechnologii w kontekście jej medycznych aplikacji.
Terapia genowa polega na wprowadzeniu do komórek pacjenta genów, które
zastępują geny źle działające. Ta dziedzina jest nadal w fazie badań i eksperymentów, ale od pierwszych badań
klinicznych, które miały miejsce w 1990
roku, zrobiła ogromne postępy.
Komórki macierzyste są niewyspecjalizowanymi komórkami, które mogą
różnicować się czyli przeobrazić w komórki funkcjonalne. Komórki macierzyste
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połączenie pomiędzy mózgiem a protezą
jest takie samo jak to, które funkcjonuje
w mózgu pacjenta. Wyobraźcie sobie,
co będzie kiedy komputery będą reagowały na nasze myśli albo nasze bariery
językowe przestaną istnieć.” Prezydent
Obama tak nakreślił marzenia i nadzieje
Amerykanów. Ale ta inicjatywa jest bardzo ważna nie tylko dla Amerykanów.

Zdj. Charles Dharapak/AP

mogą rosnąć w laboratorium i przeprowadzone przez specjalistów w pożądany
rodzaj, są wprowadzane do organizmu
pacjenta, aby wymienić tkanki chore
na zdrowe.
Nanomedycyna manipuluje cząsteczkami i strukturami na poziomie atomów.
Przykładem może być użycie w eksperymentach specjalnych metalowych soczewek, które zamieniają podczerwone
światło w energię cieplną niszczącą nowotwór. A także nowe systemy dostarczania leków obejmujące mikroskopijne
cząstki zwane mikrosferami z otworami
wystarczająco dużymi aby mogły uwolnić leki w miejscu docelowym. Terapie
mikrosferami są dostępne i badane pod
kątem ich przydatności w leczeniu między innymi nowotworów.

wania mózgu i wzywa do intensywnych
nad nim badań. Prezydent zachęcał,
wręcz wzywał ﬁrmy, koncerny, uniwersytety, fundacje i ﬁlantropów do połączenia
wysiłków i skupienia się na wielkim
wyzwaniu XXI-go wieku. Mówił między
innymi: „Wyobraźcie sobie, że żadna
rodzina nie czuje bezsilności patrząc
na swoich bliskich znikających z dnia
na dzień za maską choroby Alzheimera.
Wyobraźcie sobie, że możemy odwrócić
traumatyczne uszkodzenia mózgu albo
zmiany związane z zespołem stresu
pourazowego weteranów wojennych
wracających do domów. Wyobraźcie
sobie, że ktoś z protezą ręki może znów
grać na pianinie albo rzucać piłką tak
samo, jak zdrowa osoba, ponieważ jego

Jednak osiągnięcia technologii wykorzystującej DNA są kluczowe dla farmakogenomiki i spersonalizowanej medycyny.
Mają one ogromną szansę powodzenia
w skuteczniejszej, spersonalizowanej
opiece zdrowotnej i medycynie prewencyjnej i to w niej należy pokładać
największe nadzieje.

Obama – Brain Project
Poszukując trendów w biotechnologii,
nie można pominąć informacji, która
obiegła rok temu media – prezydent Barack Obama odsłania inicjatywę mapo-
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Fotofolia

Wprawdzie Barack Obama zachęcając do zajęcia się proponowanym
projektem wskazywał, że pomysły
są siłą amerykańskiej gospodarki
i że naród amerykański jest narodem
marzycieli i narodem nie bojącym się
ryzyka, tworzy innowacje lepiej niż inni
– i to przede wszystkim czyni amerykańską gospodarkę silniejszą. Trudno
się z tym nie zgodzić, patrząc chociażby
na statystyki Europejskiego Urzędu
Patentowego pokazujące od lat, że wynalazków pochodzących z USA jest
najwięcej. Trudno też prezydentowi Obamie nie przyznać racji. Ludzie potraﬁą
identyﬁkować galaktyki oddalone o lata
świetlne i badać cząstki mniejsze niż
atom, ale wiedzą tak niewiele „o czymś
co znajduje się między naszymi uszami”,
jak sam stwierdził.
Mózg człowieka ma miliardy neuronów,
których funkcjonowania głównie się
domyślamy. Projekt ma za zadanie
przede wszystkim zrealizować próbę
odwzorowania tego funkcjonowania
– a więc tego, co do tej pory nigdy
nie było zrobione. Będzie to wymagało
współpracy wielu specjalistów z wielu
dziedzin – matematyków, informatyków,
biologów i neurologów. Pierwszym celem, jaki projekt sobie stawia, to rzucić
światło na rozwój szerzących się chorób,
takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona, a także autyzm oraz udar. Poza
tym, ma pomóc naukowcom w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak działa
mózg. Miejmy nadzieję, że zastosowane
technologie otworzą drzwi do poznania
procesów zachodzących w mózgu,
jak również dalszych możliwości jego
wykorzystania.
Za tak optymistycznym planem mają iść
oczywiście ogromne pieniądze. Ale jak
zawsze są również jego krytycy. Twier-
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dominowały konkurując z największymi
w tej branży.
Europejski Urząd Patentowy
– liczba zgłoszeń wynalazków
pochodzących z Chin

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 835 6 490 8270 12 750 16 946 19 182 22 292

Fotofolia

dzą na przykład, że jest zbyt ambitny
wskazując rok 2025 jako docelowy. Mówią, że naukowcy są dopiero na wstępnym etapie rozumienia np. choroby
Alzheimera, która rozwija się cicho przez
15 do 20 lat bez żadnych oznak problemów z pamięcią, stąd tak krótki założony
okres jest po prostu nierealny. Program
został poddany ocenie i jest otwarty
na dyskusję.

Biotechnologia w Chinach
Jeśli myślimy o rozwoju, wynalazkach,
nowych rynkach, nie wolno zapominać
o Kraju Środka. To kraj najbogatszy
w zasoby biologiczne i różnorodność
biologiczną na świecie. 31 tys. gatunków
roślin pochodzi właśnie z Chin, co daje
ok. 1/8 wszystkich roślin rosnących
na całej Ziemi. Dodatkowo 200 tys. gatunków zwierząt i 30 tys. gatunków
owadów zostało znalezionych właśnie
w Chinach. Ostatnio podjęto starania
gromadząc próbki DNA i próbki komórek pochodzących z 56-u ludzkich
grup etnicznych, które żyją w Chinach.
To ogromne bogactwo, które daje
temu państwu potencjał do rozwoju
nauk przyrodniczych i oczywiście
biotechnologii.
Chiny były jedynym krajem rozwijającym się w grupie państw uczestniczących w projekcie „Human Genom
Sequencing Project”. To nie przypadek.

26 •

Ze stale rosnącym wsparciem ze strony rządu naukowcy chińscy postawili
na następujące główne priorytetowe
kierunki rozwoju biotechnologii: genomika, bioinformatyka, identyﬁkacja genów
związanych z najczęściej występującymi chorobami, biologia molekularna
i biochemia, biologia komórkowa, biologia rozwoju, neurobiologia, systematyka
roślin i zwierząt.
Chińska biotechnologia rozwija się
szybko i nie wolno jej ignorować. Coraz
większa liczba zgłaszanych wynalazków,
również biotechnologicznych do Europejskiego Urzędu Patentowego, jest
dobrym wskaźnikiem szybkiego rozwoju
również tej dziedziny. Najbliższa dekada
pokaże, w którą stronę rozwinie się chińska biotechnologia i jakie dziedziny będą

Wymienionych kilka przykładów oczywiście nie wyczerpuje tematu. To jedynie
efekt subiektywnego wyboru, u podstaw
którego leży przekonanie, że najbardziej
ciekawe i dające najwięcej nadziei wydają się być trendy związane z leczeniem
ludzi. Każda ze wspomnianych dziedzin
biotechnologii powinna być potraktowana osobno, z należytą wnikliwością,
co dawałoby właściwe podstawy
decydujące o uznaniu ich za te najistotniejsze. Czas pokaże, które z nich będą
rozwijały się szybciej, a które zostaną
zastąpione innymi, o których dzisiaj możemy jedynie spekulować.
A jak wygląda sytuacja w Polsce?
Czy polscy naukowcy podążają krok
w krok ze swoimi na przykład amerykańskimi kolegami dokładając swoją cegiełkę do rozwoju biotechnologii w jej najbardziej obiecujących dziedzinach?
To temat złożony i niełatwy, w sam raz
na kolejne spotkanie z biotechnologią.
Zapraszam do artykułu w kolejnym wydaniu Kwartalnika UP RP.

dr Ewa Waszkowska
Ekspert w UP RP

Medycyna spersonalizowana
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System znaków towarowych

PRZED REFORMĄ

na poziomie unijnym i krajowym

Rozmowa z Edytą Demby-Siwek naczelnikiem Wydziału Prawnego i Oznaczeń Geograﬁcznych
w Departamencie Znaków Towarowych UP RP

– Od pewnego czasu gorącym tematem
stała się reforma w systemie znaków
towarowych. Będą znaczne zmiany
zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym w zakresie systemu ochrony znaków
towarowych?
– Tak, w kwietniu ubiegłego roku Komisja
Europejska przedstawiła pakiet zmian dotyczących systemu znaków towarowych.
W skład tego pakietu wchodzą: projekt
dyrektywy mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do znaków towarowych, projekt zmiany
rozporządzenia w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego oraz projekt zmiany
rozporządzenia wykonawczego w sprawie
opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OHIM).
– Jakie główne cele przyświecają zaproponowanym przez KE zmianom?
– Głównym wspólnym celem zaproponowanych przez KE zmian jest pobudzenie
innowacji i wzrostu gospodarczego poprzez
zwiększenie dostępności systemu rejestracji
i ochrony znaków towarowych dla przedsiębiorstw. Zaproponowane zmiany mają
również w ocenie KE zwiększyć skuteczność
systemów rejestracji znaków towarowych
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w całej UE dzięki ich uproszczeniu i zmniejszeniu związanych z nimi kosztów. W konsekwencji ma to zapewnić współistnienie
oraz komplementarność systemu unijnego
i krajowych systemów i ponadto doprowadzić
do zwiększenia szybkości obsługi, przewidywalności i bezpieczeństwa prawnego.
– Jakie konkretne zmiany przewiduje
dyrektywa?
– W ramach unowocześnienia i udoskonalenia dotychczasowych przepisów Komisja
Europejska zaproponowała nową deﬁnicję
znaku towarowego znoszącą wymóg
graﬁcznej reprezentacji znaku. Oznacza

to, że nie będzie ograniczeń w zakresie
dopuszczalnych sposobów przedstawienia
zgłoszonego oznaczenia do formy graﬁcznej
lub wizualnej. Otwiera to drogę do rejestracji
tzw. znaków nietradycyjnych tj. smakowych,
zapachowych. Projekt dyrektywy precyzuje
również przepisy dotyczące tranzytu towarów
oraz przewiduje zwiększoną ochronę oznaczeń geograﬁcznych, określeń tradycyjnych
dla win i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. W zakresie ujednolicania przepisów
proceduralnych projekt przewiduje m.in.
wspólne przepisy w zakresie oznaczania
tożsamości i klasyﬁkacji towarów i usług.
EDYTA DEMBY-SIWEK – absolwentka
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, polski oraz
europejski rzecznik patentowy, ekspert
w Urzędzie Patentowym RP, obecnie
zatrudniona na stanowisku naczelnika
Wydziału Prawnego i Oznaczeń
Geograﬁcznych w Departamencie
Badań Znaków Towarowych UP RP.
Poprzednie miejsce pracy – Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prowadzi wykłady oraz wydaje publikacje
dotyczące problematyki znaków
towarowych oraz nieuczciwej konkurencji.
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– Mówi się, że właśnie w ramach ujednolicenia przepisów regulujących procedury,
projekt dyrektywy przewiduje obligatoryjne przejście wszystkich państw członkowskich na system sprzeciwowy?
– Rząd RP w swoim stanowisku wyraził
zastrzeżenia, co do obligatoryjnego przyjęcia
przez wszystkie państwa członkowskie systemu sprzeciwowego. Jak wiemy, obecnie
w Polsce obowiązuje system badawczy,
który posiada tę zaletę, że przyznane prawo
wyłączne udzielone na znak towarowy jest
oparte na solidnych podstawach i jest rzadko
podważane, dzięki czemu zapewnia pewność prawną w obrocie gospodarczym.
Przejście na system sprzeciwowy spowoduje, że wprawdzie prawo wyłączne na znak
towarowy będzie udzielane szybciej, tj. niezwłocznie po badaniu formalnym i badaniu
przesłanek bezwzględnych, niemniej konsekwencje, zarówno prawne, jak i ﬁnansowe
takiego ograniczonego badania, w postaci
zwiększonego ryzyka naruszenia cudzych
praw, obciążą uprawnionych z późniejszych
rejestracji znaków.
Będzie to szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, gdyż może odbić
się negatywnie na ich konkurencyjności
i pozycji rynkowej, a także zwiększyć koszty
ich działalności. Muszą oni bowiem liczyć
się ze znacznie większym prawdopodobieństwem przeznaczania dodatkowych nakładów w związku z kosztami ewentualnych
sporów, gdyż na nich zostanie przerzucone
ryzyko kolizji z prawami innych podmiotów.
– A jakie zmiany przewiduje projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnotowych znaków towarowych?
– Projekt rozporządzenia przewiduje szereg
zmian, ale większość z nich ogniskuje się wokół trzech kwestii. Pierwsza grupa przepisów
to zmiany, które mają na celu uproszczenie
systemu wspólnotowego znaku towarowego
oraz dostosowanie terminologii zawartej
w rozporządzeniu do Traktatu Lizbońskiego.
W związku z tym najprawdopodobniej nie będziemy już mieli wspólnotowego znaku towarowego tylko znak towarowy unijny.
Natomiast w celu uproszczenia procedur KE
zaproponowała m.in. zniesienie możliwości
dokonywania zgłoszeń znaków wspólnotowych do urzędów krajowych, powiązanie
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„obowiązku” zapłaty z dokonaniem zgłoszenia tak, aby każdy zgłaszający był zobowiązany do przedstawienia dowodu dokonania
lub zlecenia zapłaty w momencie dokonania zgłoszenia (eliminacja tzw. „zgłoszeń
na próbę”).
Kolejna grupa zmienionych przepisów dotyczy zmiany sposobu zarządzania OHIM.
Propozycja zmiany zakłada dostosowanie
OHIM do struktury agencji zdecentralizowanych oraz ustanowienie podstawy prawnej
zobowiązującej urzędy krajowe i OHIM
do obowiązkowej współpracy. Projekt zakłada również wsparcie ﬁnansowe (w wysokości
do 10% rocznego dochodu OHIM) dla
urzędów krajowych w zakresie tworzonych
wspólnych projektów.
– Projekt ten uzgadniany jest zarówno
na szczeblu krajowych, jak i unijnym?
– Po przedstawieniu przez Komisję Europejską tego pakietu zmian Urząd Patentowy RP
przy udziale wszystkich zainteresowanych resortów przygotował stanowisko Rządu, które
zostało przyjęte pod koniec kwietnia ub. roku
przez Komitet do Spraw Europejskich, a następnie zaakceptowane przez komisję sejmową i senacką do spraw Unii Europejskiej.
Na szczeblu unijnym prace były prowadzone
równolegle na forum grupy roboczej Rady UE
ds. znaków towarowych oraz w Parlamencie
Europejskim. Oczywiście projekt również był
i wciąż jest szeroko konsultowany społecznie.
– Na czym polegają konsultacje społeczne i jakie mają znaczenie dla projektu?
– Konsultacje społeczne mają fundamentalne
znaczenie dla tego projektu, ponieważ będzie
on miał bezpośredni wpływ na gospodarkę,
tym samym zarówno na duże przedsiębiorstwa, jak i MŚP. Konsultacje społeczne
mają przede wszystkim na celu zapoznanie
się z opinią różnych grup społecznych
co do ich oceny przedstawionych w projekcie
zmian. Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące przedstawionego przez KE pakietu
zmian odbyły się we wrześniu 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. Natomiast w kwietniu
br. odbyła się druga tura konsultacji, tym
razem w Urzędzie Patentowym i dotyczyła
wypracowanych przez grupę roboczą Rady
UE tekstów kompromisowych. Konsultacje
te zgromadziły wiele podmiotów. Byli na nich
obecni zarówno przedstawiciele organów
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administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury m.in. sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu
Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, jak i służby celne, policja
oraz straż graniczna. Oczywiście nie zabrakło
również przedstawicieli reprezentantów
interesów przedsiębiorców i pracodawców,
takich jak Konfederacja Lewiatan czy Krajowa
Izba Gospodarcza.
– Grupą szczególnie zainteresowaną
zapewne są rzecznicy patentowi?
– Bez wątpienia. Dlatego środowisko rzeczników patentowych było tak szeroko reprezentowane na konsultacjach społecznych
zarówno przez Prezydium Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych oraz Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej.
– Słyszałam o spotkaniach z europosłami. Czy chodzi o zainteresowanie ich tematem reformy?
– Na początku września zeszłego roku Prezes UP RP dr Alicja Adamczak spotkała się
w Brukseli z polskimi posłami do Parlamentu
Europejskiego, aby przedstawić im projekt
reformy dot. znaków towarowych. Spotkanie
przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze
i spotkało się z dużym zainteresowaniem
ze strony europosłów i ich asystentów. Wymiana poglądów, która przerodziła się w długie dyskusje, przyczyniła się w dużej mierze
do wypracowania wspólnego stanowiska PE,
bardzo zbliżonego do opinii Urzędu Patentowego RP. Niewątpliwie, może to przełożyć się
na łatwiejsze osiągnięcie kompromisu pomiędzy Radą UE, Komisją Europejską a PE,
a tym samym na szybką, ale odpowiednią
zmianę systemu znaków towarowych.
– Jak wyglądają spotkania grupy roboczej
w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli?
Dużo ich już się odbyło?
– Dotychczas odbyło się ok. 20 spotkań ww.
grup roboczych. Takie spotkania prowadzone
są zawsze przez kolejną Prezydencję (obecnie przewodnictwo w Radzie objęła Grecja)
z udziałem wszystkich państw członkowskich
oraz reprezentantów z Komisji Europejskiej
– projektodawcy danej reformy. Pomiędzy
państwami członkowskimi a KE odbywają się
liczne, nawet bardzo zaognione debaty, które
mają na celu stworzenie wspólnego, jednolitego dokumentu.
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– Na jakim etapie znajdują się obecnie
prace nad reformą? I jak długo jeszcze
potrwają?
– Na Radzie ds. Konkurencyjności został
przyjęty 2 grudnia 2013 r. raport w sprawie
postępu (Progress Report) przygotowany
przez Prezydencję Litewską. Raport ten
uwzględniał większość postulatów zaprezentowanych przez stronę polską, w tym te
najistotniejsze dotyczące m.in. opcjonalnego
przejścia na system sprzeciwowy oraz dobrowolnej współpracy urzędów krajowych
z OHIM. Obecnie na grupie roboczej dyskutowane są teksty kompromisowe, zarówno
dyrektywy, jak i rozporządzenia, których treść
jest również dla Polski satysfakcjonująca.
Niemniej jednak prace nad reformą systemu
znaków towarowych ciągle się toczą i najprawdopodobniej zakończą się pod koniec
bieżącego roku.
– Czy reforma będzie skuteczną formą
ochrony przedmiotów własności przemysłowej na miarę dzisiejszych czasów?
– Niewątpliwie, znaczącą zmianą zmierzającą do dostosowania reformy do obecnego
globalnego rozwoju technologicznego jest
zniesienie obowiązku graﬁcznej przedstawialności dla zgłoszeń znaku towarowego.
W dzisiejszych czasach mamy dostęp
do wielu zaawansowanych narzędzi i urządzeń informatycznych, jak np. drukarki 3D,
co pozwoli na większą elastyczność dla
zgłaszających. Na pewno wynikiem reformy
będzie również poprawa jakości działań związanych z ochroną własności przemysłowej,
a w szczególności skuteczna walka z towarami podrabianymi.
– Kierowanie wydziałem, udział w projekcie, wyjazdy, konferencje, warsztaty,
brzmi i wygląda imponująco…
– Chciałabym podkreślić, że cały ten projekt
oprócz tego, że praca nad nim daje bardzo
wiele satysfakcji, wymaga olbrzymiego zaangażowania wielu osób. Ale przecież nie prowadzę tego projektu sama, tylko wspólnie
z asesorem Anną Dachowską, pracownikiem
naszego Departamentu, przy olbrzymim
wsparciu Gabinetu Prezesa.
– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Jadwiga Dąbrowska
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XX Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera

LUDZIE TECHNIKI
w innowacyjnej gospodarce
Rozmowa z Ewą Mańkiewicz-Cudny
prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
redaktor naczelną „Przeglądu Technicznego”
– Pod koniec marca, z udziałem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego,
podsumowano XX Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera. To znaczy, że plebiscyt
powstał już po przemianach społeczno-ustrojowych w 1989 r. Co przyświecało tej
inicjatywie?
– Powodów było kilka. Nie chcę ich szeregować według skali ważności. Po pierwsze
– początek lat 90. to rozkwit rozmaitych
plebiscytów, konkursów, wyłaniania najwybitniejszych przedstawicieli różnych środowisk
społeczno-zawodowych. Niestety, wśród
tych grup ocenianych przez społeczeństwo,
nie było inżynierów. Po drugie – przemiany
społeczno-ustrojowe wiązały się z totalną
przebudową systemu politycznego, gospodarczego, prawnego i społecznego. Prym
w tworzeniu nowego ładu wiedli prawnicy
i ekonomiści, a rola innych środowisk, zwłaszcza inżynierów zeszła na drugi plan.

plikowane procesy techniczne, co wymaga
ciągłej obecności twórców techniki. Zafascynowanie kreatorów nowego ładu rozwiązaniami zagranicznymi powodowało niedocenianie
własnego dorobku i często dezawuowanie
rodzimych osiągnięć. A przecież w sferze technicznej mieliśmy i mamy czym się pochwalić!
Nasi inżynierowie bardzo szybko zrozumieli,
co to jest i jak funkcjonuje wolny rynek i zaczęli
odnosić na nim sukcesy, ale społeczeństwo
o tym nie było informowane.
– Wspólnym celem i wyzwaniem było
wówczas przygotowanie się do wejścia
Polski do rodziny krajów Unii Europejskiej

Praca inżynierska nie była dostatecznie
doceniana, szczególnie na początku transformacji gospodarki, kiedy wielu wydawało się,
że „wszystko załatwi niewidzialna ręka rynku”.
Uważaliśmy to za błąd. Środowisko inżynierskie było i jest jednym z odpowiedzialnych
za funkcjonowanie gospodarki. To nie dostrzeganie roli inżynierów przejawiało się
w podejmowaniu decyzji nieuwzględniających
uwarunkowań technicznych w wytwarzaniu
i produkcji dóbr. A świat rozwijał się wykorzystując zaawansowane technologie oraz skom-

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

• 29

i dostosowanie prawa oraz gospodarki
do obowiązujących tam standardów.
– Czy było to możliwe bez udziału inżynierów?
Obradujący w latach 1992/1993 XXII Kongres
Techników Polskich wyrażał zadowolenie
z przemian. Deklarował udział środowiska
w dopasowaniu polskiej gospodarki do wymogów UE. Jednakże jego niepokój budził
sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw
państwowych i deprecjacja dorobku polskich
inżynierów.
– Jak chcieliście temu przeciwdziałać?
– Wiele było pomysłów i przedsięwzięć. Wówczas to w redakcji liczącego prawie 130 lat
„Przeglądu Technicznego” i w Naczelnej
Organizacji Technicznej zaczęliśmy szukać
sposobów promowania polskich inżynierów
i rozwiązań technicznych. Zrodziła się m.in.
idea zorganizowania plebiscytu, w którym czytelnicy wybieraliby laureatów spośród kandydatów prezentowanych na łamach „Przeglądu
Technicznego”. Ten pomysł nazwano plebiscytem o tytuł „Złotego Inżyniera”. Początkowo był
to jeden złoty, kilku srebrnych i wyróżnionych
inżynierów. Z uwagi na różnorodność branż
i sposobów wykonywania zawodu inżyniera,
tytuły te zaczęliśmy z czasem przyznawać
w kategoriach: nauka, high-tech, ekologia,
zarządzanie, jakość i menedżer. Wkrótce
doszła kategoria Młody Inżynier, a także –
co szczególnie nas ucieszyło – polonijny
inżynier. Po 15 latach plebiscytu pojawił się
także tytuł Diamentowy Inżynier.
– Tegoroczna uroczystość ﬁnałowa plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu
Technicznego miała szczególny charakter.
Swoim patronatem objął go Prezydent RP,
Pan Bronisław Komorowski. W roku 25-lecia odzyskania przez Polskę suwerenności
wybitni polscy inżynierowie odbierali laury
w Pałacu Prezydenckim.
– Był to zaszczyt dla naszego środowiska,
ale też i satysfakcja z dostrzeżenia dokonań
i dorobku polskich inżynierów. Zwłaszcza
ich wkładu w rozwój nowej Polski. Przez dwadzieścia minionych lat na łamach „Przeglądu
Technicznego” zaprezentowaliśmy prawie
1000 znakomitych postaci. A blisko 350 z nich
zostało wyróżnionych tytułem Złoty Inżynier.
Plebiscyt zyskał duży prestiż w środowisku
technicznym, a jego laureaci reprezentują
najlepszych z najlepszych twórców techniki.
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– Duże zainteresowanie społeczeństwa
budzi kategoria osób wyróżnianych tytułem Honorowego Złotego Inżyniera. Czym
kierowaliście się ustanawiając taki tytuł?
– Od dawna powtarzamy, że inżynierowie
są twórcami kultury, w tym technicznej! Ale też
wielu tych, którzy skończyli studia techniczne,
swoje życiowe i zawodowe sukcesy odnosiło
później w innych dziedzinach. Zaczęliśmy
ich wynajdywać i przedstawiać. Pytaliśmy
czy dyplom inżynierski pomógł im np. zdobywać szczyty Himalajów, stworzyć koncern
medialny, pełnić posługę kapłańską, być wybitnym artystą, prowadzić reprezentację piłkarską, czy pełnić urząd… Ministra Kultury!
– Wśród nagrodzonych wielu to wynalazcy
o uznanym dorobku i znakomitych patentach oraz z licznymi wdrożeniami. Czy jako
organizatorzy nie myślicie o wprowadzeniu do plebiscytu kategorii inżynier
wynalazca?
– Ona praktycznie zawiera się w istniejących
kategoriach, ale może i tę propozycję warto
przemyśleć.
– A jeżeli już jesteśmy przy wynalazczości,
to czy wyróżnieni inżynierowie dbają o zastrzeżenia patentowe, o uznanie swojego
dorobku intelektualnego i ochronę praw
autorskich?
– Wielu tak, bo legitymuje się patentami
potwierdzonym przez Urząd Patentowy RP.
Głównym kryterium w plebiscycie jest bowiem
posiadanie własnych wdrożonych rozwiązań
i jednocześnie umiejętność „funkcjonowania”
w gospodarce wolnorynkowej, na konkurencyjnym rynku.
Ale ochrona własności przemysłowej jest problemem środowiska technicznego, które często swoją pracę, nowe rozwiązania i pomysły,
nadal traktuje jak pewien rodzaj posłannictwa.
To przecież jakże nam znany przykład Marii
Skłodowskiej-Curie, która najpierw oddała swe
naukowe osiągnięcia całej ludzkości, a później
prosiła możnych ówczesnego świata o gram
radu dla Instytutu Radowego w Warszawie.
To także liczne przykłady wkładu polskich
inżynierów w zwycięstwo aliantów w II wojnie
światowej, którzy swe pomysły oddawali
darmo, bez patentowania, w służbie zwycięstwu. I nie tylko nie czerpali z tego proﬁtów,
ale po wojnie wielu z nich cierpiało biedę.
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Trzeba więc cały czas, choć może jeszcze
nie tak, jak byśmy tego chcieli, prowadzić
akcję promocji ochrony dóbr intelektualnych
i zachęty do patentowania swoich pomysłów.
Staramy się to w FSNT NOT robić.
– A co dalej z plebiscytem?
– Zdecydowanie okazał się „strzałem w dziesiątkę”! Zainteresowanie nim, liczba zgłoszeń
nowych kandydatów oraz napływających do redakcji kuponów, pokazuje, że jest potrzebny.
I co szczególnie napawa nas dumą – tworzy
prestiż inżynierskiego zawodu, dostrzegany
i uznawany w społeczeństwie. Zmieniła się
dziś pozycja inżyniera. Okazało się bowiem,
że do realizacji projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wdrażania
norm i dyrektyw unijnych, budowy dróg i autostrad, modernizacji gospodarki są niezbędni,
a nawet niezastąpieni ludzie techniki, przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych.
Dziś, gdy tak często odwołujemy się do historii, warto przypomnieć o ogromnej roli, jaką
w przygotowaniu fundamentów gospodarki
II RP, a potem w budowie jej przemysłu odgrywali polscy inżynierowie. Byli szanowani przez
społeczeństwo A ówczesne władze, chociaż
politycznie bardzo zróżnicowane, w sprawach gospodarki słuchały tych, od których
zależał jej poziom czyli specjalistów, w tym
inżynierów. Może dlatego w dwudziestoleciu
międzywojennym wybudowaliśmy w krótkim
czasie Gdynię, Centralny Okręg Przemysłowy
i podstawy przemysłu zbrojeniowego. Na corocznej uroczystości ﬁnałowej kolejnych edycji
plebiscytu podkreślamy to bardzo mocno.
Mamy więc dużo satysfakcji, gdy twórczość
inżynierów znów zaczyna być ceniona i rośnie
jej rola. Cieszy zwiększająca się, mimo niżu
demograﬁcznego, liczba kandydatów na kierunki techniczne.
Przedstawiając laureatów plebiscytu o tytuł
Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego
2013 oraz przypominając z okazji jubileuszu
tych z całej dwudziestoletniej historii, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy,
by twórczość techniczna dawała im satysfakcję i przyczyniała się do podnoszenia poziomu
życia społeczeństwa Polski i Europy.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał JMK
Zdj. FSNT NOT
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Z notatnika rzecznika prasowego

PATENTOWY POTENCJAŁ ZWYKŁYCH PRO BLEMÓW

an Stanisław Bortkiewicz w dzieciństwie bardzo lubił faszerowane
zapiekane jajka, które po mistrzowsku
przygotowywała jego babcia. Niestety
żona pana Stanisława nie była entuzjastką sporządzania tego specjału.
Każda gospodyni dobrze wie, że wymaga to bardzo dużego nakładu pracy.
Szczególnie kłopotliwe jest ostrożne
dzielenie skorupek na ugotowanym
jajku tak, aby otrzymać równe dwie
połówki, które należy napełnić smakowitym farszem i zapiec. Pan Stanisław
postanowił po męsku rozwiązać ten
kulinarny problem i opracować prosty
sposób wykonywania faszerowanych
jajek, by jego małżonka nie musiała
zmagać się z pękającymi skorupkami,
a rodzina mogła do woli raczyć się ulubionym przysmakiem pana Stanisława.

P

ten sposób powstał oryginalny
kuchenny wynalazek. Pan Stanisław wpadł na pomysł, aby zastąpić
naturalną jajeczną skorupkę specjalnym kruchym wafelkiem w kształcie
połówki jajka, którą można nie tylko napełnić dowolnym nadzieniem i zapiec,
no i także po prostu zjeść. Do wykonywania wafelków zastosował maszynę
i technologię podobną do produkcji
waﬂi do lodów. Rozwiązanie okazało
się na tyle udane, że twórca waﬂowego
jajka postanowił je opatentować i obecnie sztuczne skorupki pana Stanisława
chronione są patentami nie tylko
w całej Europie, ale także w Stanach
Zjednoczonych.

W

an Stanisław nie poprzestał
jednak na opatentowaniu
swojego wynalazku. Wraz z synem
założył ﬁrmę produkującą waﬂowe

P
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skorupki, która rozwinęła się na tyle
intensywnie, że w 2013 roku sprzedano ponad 3 mln waﬂowych jajek,
a sprzedaż planowana na rok bieżący
wynosi już 9 mln sztuk. Widać z tego,
że pomysł spotkał się z uznaniem
pań doceniających uproszczenie kłopotliwego sposobu przygotowywania
faszerowanych jajek, a pan Stanisław
odniósł nie tylko sukces kulinarny,
ale i ﬁnansowy.
zięki patentom wynalazca sztucznych jajek posiada wyłączność
na ten genialnie prosty produkt, który
znacznie ułatwił kuchenną pracę. Na tym
przykładzie widać, jak na dłoni, że potrzeba jest rzeczywiście matką wynalazków, a źródłem sukcesu była chęć
ułatwienia kobietom domowej pracy.

D

Rozwiązania, które ułatwiają codzienne
życie stanowią więc potencjalną żyłę
złota pod warunkiem, że twórcy rozwiązań są świadomi tego, jak istotne
jest zabezpieczenie praw wyłącznych.
Gdyby pan Stanisław nie utrzymał
w tajemnicy swojego pomysłu do czasu opatentowania na pewno waﬂowe
jajko zostałoby skopiowane przez wielu
producentów, co mogłoby poważnie
zagrozić planom rozwoju jego ﬁrmy.
tym, że takie niebezpieczeństwo
było całkiem realne świadczy fakt,
że duże amerykańskie ﬁrmy spożywcze starały się unieważnić przyznany
patent, aby móc bez przeszkód produkować skorupki wymyślone przez
polskiego wynalazcę. Te zakusy jednak
nie przyniosły rezultatów i patent został
utrzymany. Pan Stanisław postanowił
nie poprzestawać na samym jajku i wykorzystując opracowaną przez siebie

O

ideę waﬂowej foremki do farszu opatentował już cały szereg różnych kształtów mogących w przyszłości stanowić
produkty jego ﬁrmy.
a historia świadczy więc o tym,
że rozwiązując nawet trywialne
problemy można osiągnąć realny
sukces, który nie byłby możliwy bez
skutecznej ochrony własności przemysłowej. Inny nasz rodak zbił np. gigantyczną fortunę na tym, że poważnie
podszedł do problemu zgłaszanego
przez gospodynie domowe, a sprowadzającego się do tego, że odpadki
w kuchennych kubełkach na śmieci
(szczególnie w ciepłym klimacie)
po prostu brzydko pachną. Pomysłowy
Polak wymyślił więc, aby zwykłe foliowe
woreczki na śmieci wyperfumować
substancją zapachową wydzielającą
przyjemny aromat. Okazało się to prawdziwym strzałem w dziesiątkę, a dochody z tego opatentowanego pomysłu
sięgają milionów dolarów rocznie.

T

ak widać ułatwianie życia kobietom, na których przede wszystkim
wciąż spoczywa odpowiedzialność
za domową codzienność i wynikające
stąd trudności i uciążliwości, stanowi
prawdziwe pole do popisu dla kreatywnych osobowości umiejących dostrzec
niezwykły potencjał w zwykłych problemach. Moja mama często powtarzała,
że jest taki wspaniały mężczyzna, któremu kobiety na całym świecie powinny
postawić pomnik wdzięczności. Pytana
o to, kto jest tym niezwykłym bohaterem odpowiadała, że to wynalazca
pralki...

J

Adam Taukert
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VII Międzynarodowa Konferencja
Innowacyjność i kreatywność kobiet

DESIGN
S Z A N S Ą D L A MSP
I REGIONÓW

Warszawa, 20−21 marca 2014 r.
Konferencja zorganizowana przez:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Światową Organizację Własności Intelektualnej
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP
Pani Anny Komorowskiej
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PANEL 1
z

Proces wdrażania projektów wzorniczych w polskich przedsiębiorstwach

z

Doświadczenia ﬁrm inwestujących we wzornictwo – perspektywy i wyzwania

z

Budowanie płaszczyzny skutecznej współpracy przedsiębiorca – projektant

z

Nowe programy współpracy IWP z projektantami i przedsiębiorcami

PANEL 2

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WZORNICTWA

z

Wsparcie innowacyjnej działalności biznesowej w ramach programów nowej perspektywy
ﬁnansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

z

Finansowanie społecznościowe oraz inne dostępne źródła ﬁnansowania

z

Wzornictwo w strategii przedsiębiorstwa

PANEL 3

WZORNICTWO W POLITYCE REGIONALNEJ

z

Wzornictwo i MSP szansą na rozwój regionów

z

Centra designu wsparciem dla regionów i MSP

z

Narodowa i regionalna tradycja a budowanie sukcesu przedsiębiorstwa

PANEL 4

STRATEGIE OCHRONY WZORNICTWA

z

Ochrona prawna wzornictwa przemysłowego w działalności przedsiębiorstw na rynkach
krajowych i zagranicznych

z

Naruszenia i egzekucja praw do wzorów przemysłowych

z

Prawo autorskie, a prawo własności przemysłowej w skutecznej ochronie wzorów

PANEL 5

OD EDUKACJI DO RYNKU W POSZUKIWANIU MODELU
WDROŻENIA

z

Współpraca kierunków projektowych z przemysłem – praktyki

z

Wzornictwo kierunkiem międzyuczelnianym?

z

Zmiany programowe w systemie kształcenia

PANEL 6
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APLIKACJA WZORNICTWA DO PRZEDSIĘBIORSTW
I KOSZTY WDRAŻANIA

DESIGN A ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI
NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

z

Państwowe instytucje wspomagające polskich przedsiębiorców za granicą

z

Promocja polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych

z

Specjalne programy branżowe dotyczące udziału wzornictwa w handlu zagranicznym

Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny
K WA
TA L Nefektywnego
I K U R Z Ęwykorzystania
D U PAT własności
ENTOW
EGO RP
Innowacyjna Gospodarka, 2007−2013, w ramach projektu
pn. R
„Wsparcie
przemysłowej
w innowacyjnej gospodarce”. POIG.05.02.00-00-004/10
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DESIGN

– narzędzie
innowacyjności

Alicja Adamczak, Prezes Urzędu
Patentowego RP

Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Gospodarki

795 minut obrad, 6 paneli dyskusyjnych, 57 prelegentów
z 13 krajów, 300 bezpośrednich uczestników i znacznie
szersze grono śledzące obrady poprzez transmisję
internetową. To bardzo skrótowe statystyczne podsumowanie
VII Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjność
i kreatywność kobiet”, organizowanej z inicjatywy Urzędu
Patentowego RP, która odbywała się 20 i 21 marca br.
siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Tak duże zainteresowanie konferencją, świadczy o tym,
że jej tematyka, która już od czterech lat nawiązuje
do wzornictwa jako szczególnego narzędzia innowacyjności,
jest ważna dla różnych grup odbiorców – zarówno
przedsiębiorców, projektantów, przedstawicieli szkół wyższych,
a także decydentów.

Tegoroczne hasło konferencji „Design szansą
dla MSP i regionów” miało na celu kontynuowanie debaty, jak ważną rolę odgrywa
wzornictwo w planowaniu strategii biznesowej
przedsiębiorstwa i jak istotne jest w budowaniu
przewagi konkurencyjnej nie tylko poszczególnych ﬁrm, lecz także regionów oraz całej
narodowej gospodarki na globalnym rynku.
Budowanie takiej strategii wymaga nawiązania
i aktywnej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami – projektantami, przedsiębiorcami,
przemysłem, szkołami i uczelniami wyższymi,
ośrodkami wzornictwa, instytucjami ﬁnansowymi oraz organami administracji państwowej.
Dlatego o tej współpracy mówiło się najwięcej
podczas tegorocznej edycji konferencji.

O współpracy, rozwoju
gospodarczym i kobietach
Oﬁcjalnego otwarcia konferencji dokonała
dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, która przywitała wszystkich uczestników, m.in.: Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki,
Wang Binying Zastępcę Dyrektora Generalnego
WIPO, Mi-Young Han Prezes Światowej Organizacji Kobiet Wynalazczyń i Przedsiębiorczyń,
Grażynę Henclewską Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Iwonę Wendel
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Adama Maciejewskiego Prezesa
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
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S.A. oraz Krystynę Skowrońską i Jana Cedzyńskiego – posłów na Sejm RP.
Prezes Adamczak podkreśliła w swoim wystąpieniu konieczność wypracowania efektywnej
komunikacji i współpracy pomiędzy projektantami
a przedsiębiorcami: Chcielibyśmy, aby ta konferencja przyczyniła się do stworzenia szczególnego
„mostu” porozumienia pomiędzy projektantami
a przedsiębiorcami. Zależy nam, aby olbrzymi
potencjał kreatywny i innowacyjny, który tkwi
w polskim wzornictwie, w jego twórcach – projektantach, był wykorzystywany na większą skalę
przez przedsiębiorców oraz przemysł.
O współpracy pomiędzy tymi środowiskami,
a także o dzisiejszych wyzwaniach dla gospodarki, polskiego biznesu, mówił też w swoim
wystąpieniu wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński. Odpowiedzią na te wyzwania wg premiera Piechocińskiego jest ludzka
solidarność, bo nie da się w biznesie, jak i w życiu w ogóle, funkcjonować, jeśli nie ma zaufania,
jeśli nie ma współpracy będącej znakiem zrozumienia dla czasów, w których przyszło nam żyć.
Premier wyraził nadzieję, że wielkie przesłanie
współczesnego świata, dla ludzi kultury, sztuki
i gospodarki, biznesu – ujawniania w działaniu,
realizowania w praktyce, kreatywnych postaw,
innowacyjnej otwartości na dziś i na jutro, choć
już obecne w naszym kraju, wymaga ciągłej,
uważnej, skutecznej realizacji.
Wzornictwo, zdaniem prezesa GPW Adama
Maciejewskiego, ma bezsprzecznie podstawowe znaczenie dla zabezpieczenia konkurencyjności gospodarki, wzrostu gospodarczego
i w konsekwencji dla zabezpieczenia dobrobytu
krajów i regionów na świecie. Jego rola jest
nie do przecenienia.
Wskaźnikiem tego, jak istotne jest wzornictwo
dla rozwoju marki i przedsiębiorstwa jest rosnąca ilość zgłoszeń wzorów przemysłowych i znaków towarowych do urzędów patentowych. Nawet w latach 2007 – 2008, w czasach początku
kryzysu gospodarczego, ﬁrmy nie zaprzestały
inwestowania w to, co dla nich najważniejsze
– własność przemysłową oraz intelektualną, jak
i jej skuteczną ochronę – mówił Jakub Pinkowski z OHIM. Także ilość polskich zgłoszeń stale
rośnie. Daleko nam co prawda do takich krajów,
jak np. Niemcy, jednak zajmujemy w statystykach miejsce w pierwszej szóstce.
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Na szczególną uwagę na rolę i miejsce kobiet
we współczesnej gospodarce oraz ich biznesową działalność, która z roku na rok staje się
bardziej znacząca, wskazała zastępca dyrektora
generalnego WIPO Wang Binying, powołując
się na dane Harvard Business Review. Wg nich,
kobiety stanowią rynek brutto dwukrotnie większy niż Chiny i Japonia razem wzięte. Kontrolują
20 bilionów USD, jeśli chodzi o wydatki konsumenckie na świecie. Nie jest więc zaskoczeniem, że to kobiety są celem działalności wielu
przedsiębiorców. Ponadto są właścicielkami lub
prowadzą od 25 do 33 proc. ﬁrm na świecie,
cieszy więc fakt, że wykorzystują swoje umiejętności w prowadzeniu własnych działalności
biznesowych i bardzo często odnoszą na tym
polu znaczące sukcesy.

Wang Binying, Zastępca Dyrektora
Generalnego, Światowa Organizacja
Własności Intelektualnej, Szwajcaria

Wzornictwo a rozwój firmy
i pozycja marki
Dlaczego warto i należy zainwestować
we współpracę z projektantem oraz w innowacje, których wprowadzenie projektant
proponuje? Pomimo, że jak ocenił prof. Marek
Adamczewski z ASP w Gdańsku, z jego doświadczenia wynika, iż różnica pomiędzy środkami, które producent może wydać na projekt,
a faktycznymi kosztami przygotowania nowego
projektu wzorniczego do etapu prototypu jest aż
czterokrotna! Ta różnica zwykle blokuje innowacje i nie pozwala ich wdrażać. Dlatego niezbędne jest pozyskiwanie dodatkowych środków
z zewnątrz. Jednak efekty podjęcia takiego
ryzyka są zwykle bardzo korzystne. Wzornictwo
w przedsiębiorstwach pozwala na systematyczny rozwój ﬁrmy i kształtowanie marki, a dedykowane projektowanie produktów i usług, z myślą
o ich użytkownikach daje gwarancję ich sukcesu na rynku, zwiększając rozpoznawalność
i konkurencyjność ﬁrmy.
Do podejmowania ryzyka oraz do współdziałania zachęcała przedsiębiorców Kathryn Best,
specjalistka ds. zarządzania wzornictwem
z Wielkiej Brytanii. Jej zdaniem „podejście
przedsiębiorcze” tkwi w innowacyjności oraz
zaufaniu do projektantów, którzy na ogół potraﬁą
wizualizować przyszłość. Przekonywała, że etap
rozmów i planowania nic ﬁrmy nie kosztuje,
dlatego warto podejmować takie wielopłaszczyznowe dyskusje pracowników z projektantami

Mi-Young Han, Prezes, Światowe
Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców
i Przedsiębiorców, Korea

Biserka Strel, Kierownik, Wydział
ds. Krajów Europy Środkowej
oraz Krajów Śródziemnomorskich
i Bałtyckich, Departament
Krajów Rozwiniętych i w Okresie
Transformacji, Światowa Organizacja
Własności Intelektualnej, Szwajcaria
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Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA

Bożena Gargas, Prezes, Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

Kathryn Best, Specjalistka ds. zarządzania
wzornictwem, Wielka Brytania
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w celu ulepszenia istniejących już produktów lub
projektowania nowych i innowacyjnych.

Finansowanie wzornictwa
– źródeł coraz więcej

Do tej oceny nawiązał Andrzej Śmiałek,
projektant i kierownik projektu w Ergo Design:
Przedsiębiorcy bardzo często postrzegają nas
jako plastyków, uważając, że w projektowaniu
chodzi o to, żeby miejsca i rzeczy wyglądały
ładnie. Jednak największą wartością współpracy
z projektantami jest pomaganie przedsiębiorcom
w radzeniu sobie ze zmianami. Do tej kwestii
nawiązał w swojej wypowiedzi Paolo Landoni
z Wydziału Zarządzania, Ekonomii i Inżynierii
Przemysłowej Politechniki w Mediolanie, który
uważa, że w dzisiejszych czasach zmieniamy
się zarówno my, jak i znaczenie rzeczy, dlatego
to, co powinien uwzględnić projektant pracujący
w interdyscyplinarnym zespole wraz z menadżerami i socjologami, to zmiana znaczenia
rzeczy oraz tworzenie nowych znaczeń. Landoni
sugerował, aby przed przystąpieniem do projektowania prowadzić badania nie tylko angażując
w nie projektantów i inżynierów, ale także socjologów, artystów, organizacje społeczne czyli
wszystkich tych, których interesują różnorodne
zjawiska zachodzące w społeczeństwie. Dzięki
temu projektanci są w stanie przewidzieć i zaprojektować to, co w przyszłości będzie potrzebne społeczeństwu, choć społeczeństwo o tej
potrzebie w danym momencie może jeszcze
nie wiedzieć.

Szersze perspektywy skierowane do tej grupy odbiorców oraz możliwości ﬁnansowania
wzornictwa w programach operacyjnych
na lata 2014-2020 przedstawiła minister Iwona
Wendel. Szczególnie zachęcała do korzystania z programów regionalnych, bo to do nich
„spłynie” w przyszłej perspektywie ﬁnansowej
najwięcej środków. W związku z takim podziałem funduszy, niektóre województwa określiły
w dokumentach strategicznych przemysły
kreatywne, w tym wzornictwo, jako inteligentne
specjalizacje, co oznacza, że w tych regionach
przemysły kreatywne będą specjalnie wzmocnione środkami unijnymi (więcej w Kwartalniku).

Aby taką interdyscyplinarną współpracę ułatwić,
wiele instytucji stara się wspierać zarówno
przedsiębiorców, jak i projektantów. Instytut
Wzornictwa Przemysłowego (IWP), który podejmuje rozmowy z urzędami centralnymi oraz
innymi instytucjami zajmującymi się rozwojem
gospodarki w Polsce, stara się systemowo
wprowadzić myślenie wzornicze do polskiej gospodarki. Chcieliśmy, aby w nowej perspektywie
unijnej 2014-2020 zostały wyraźnie określone
wydatki kwaliﬁkowane związane z wprowadzeniem procesu wzorniczego do przedsiębiorstw
– mówiła prezes IWP Bożena Gargas. W tzw.
nowej perspektywie ﬁnansowej IWP planuje
wprowadzenie trzech nowych „produktów”
dedykowanych przedsiębiorcom, tj.: warsztaty,
seminaria oraz portal internetowy, których
zadaniem będzie zapoznanie ich z korzyściami
wprowadzenia procesu wzorniczego do przedsiębiorstw (więcej w tym wydaniu Kwartalnika).
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Swoją ofertę do przedsiębiorców kierują jeszcze
w obecnej, ale też już w nowej perspektywie,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). PARP przygotowuje wsparcie
komplementarne czyli jak wyjaśniła Izabela
Banaś, główny specjalista w Departamencie
Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej
PARP, chcemy, aby z jednej strony było możliwe
dokapitalizowanie instytucji, które mogą wesprzeć przedsiębiorców, jak również, aby takie ﬁnansowe wsparcie mogło bezpośrednio dotrzeć
do przedsiębiorców. Również przedstawiciel
NCBiR – Marcin Łuszczyński, kierownik działu
koordynacji w Centrum potwierdził, że środki
powiązane ze wzornictwem będą mogły stanowić część wydatków kwaliﬁkowanych w projektach badawczo-rozwojowych i będą mogły być
doﬁnansowane ze strony Centrum.
Innym, bardzo innowacyjnym i wciąż uważanym
za rozwiązanie niekonwencjonalne jest crowdfunding czyli ﬁnansowanie społecznościowe.
Jest to sposób pozyskiwania kapitału przez
przedsiębiorcę bądź pomysłodawcę na dany
projekt bezpośrednio od zainteresowanych
i chcących wesprzeć ten projekt internautów. Przy crowdfundingu pojawiły się hasła:
współpraca i zaufanie, bo: Przy ﬁnansowaniu
społecznościowym ludzie przekazują pieniądze
na coś, czego jeszcze nie ma lub jest zaledwie
pomysłem, pewną wizualizacją. Wymaga to niezwykłego zaufania, że projekt taki zostanie wdrożony za pozyskane środki – wyjaśnił korzyści
płynące z tej formy ﬁnansowania innowacyjności
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Karol Król, prezes Crowdfunding.pl. Po ten
rodzaj ﬁnansowego wsparcia sięgają największe
korporacje i globalne marki, takie jak Coca-Cola,
Starbucks, Gap, Amazon, ale z roku na rok
rośnie także ilość mniejszych przedsiębiorstw
korzystających z takiej formy pomocy. Polskim
przykładem crowdfundingowego sukcesu jest
ﬁrma Zortrax, która na amerykańskim Kickstarterze zebrała 180 tys. dolarów, co było sumą
o 80 tys. większą niż zakładali.

Design staje się strategią
regionów
Ze względu na podział funduszy w przyszłej
perspektywie ﬁnansowej UE, w której regiony
otrzymają najwięcej środków, bo aż 60% z całej
puli, ich znaczenie dla rozwoju wzornictwa
znacząco rośnie. Pojawia się bardzo duża
szansa dla projektantów oraz przedsiębiorców,
którzy będą chcieli podjąć współpracę nad
tworzeniem nowej jakości produktów i usług
w ramach danego regionu oraz tym samym
mieć wpływ na pozycję miast i województw
w kraju i na świecie.
Rozwój regionów w oparciu o wzornictwo,
to praktyka od dawna znana i stosowana
na Zachodzie. Nathalie Arnould, kierownik
ds. wzornictwa w Cite du design z Saint Etienne opowiadała, jak już 200 lat temu w tym
przemysłowym mieście powstała pierwsza
idea rozwoju poprzez wzornictwo, w której
kluczową rolę odegrała Wyższa Szkoła Sztuk
Plastycznych i Designu (założona w 1803 roku).
W latach 70. XX wieku odnowiono ten zamysł
i ponownie postawiono na nowoczesne wzornictwo. Obecnie Saint Etienne jest jednym
z najważniejszych punktów na mapie designu
na świecie. W 170 tys. mieście pracuje ponad
400 projektantów. Za sprawą działającego
tam Cite du design – instytucji zajmującej się
badaniami i edukacją w zakresie wzornictwa,
komunikacji i mediów opracowywane i realizowane są projekty, których celem jest połączenie
miasta i designu. Dzięki wzornictwu poprawiła
się jakość usług w sklepach, hotelach i restauracjach, a wiele opuszczonych industrialnych
budynków poddawanych jest rewitalizacji. Organizowanych jest wiele szkoleń i warsztatów dla
przedsiębiorców i pedagogów, zwracających
ich uwagę na znaczenie wzornictwa. Dzięki
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takim działaniom Saint Etienne jest miastem
kreatywnym, przyjaznym do życia, mającym
plan i strategię na budowanie przyszłości swojej
i jego mieszkańców.
W Polsce istnieje już bardzo dobrze zorganizowana sieć centrów designu czyli instytucji wspierających wzornictwo, projektantów, przedsiębiorców.
Wiele miast i województw ma na celu aktywną
promocję polskiego i regionalnego wzornictwa.
Na mapie naszego kraju należałoby wymienić
takie ośrodki, jak m.in.: ukierunkowany centralnie
Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Zamek
Cieszyn na Śląsku, Concordia Design w Wielkopolsce, Design Centrum Gdynia w województwie
pomorskim, Łódź Art Center w łódzkim, Institute
of Design Kielce w świętokrzyskim. Ale mamy
także mniejsze, lecz znaczące ośrodki, jak
np. Dobrodzień czy Stalowa Wola. Coraz prężniej
rozwija się także pod tym względem Białystok
wraz z całym województwem podlaskim. Każdy
z tych ośrodków posiada własną ﬁlozoﬁę działania i koncentruje się na innych potrzebach miasta
i regionu.
Centrum Designu Gdynia (CDG) ulokowane
w Pomorskim Parku Technologicznym, jest
jednostką budżetową miasta i skupia się przede
wszystkim na tym, aby design działał w sposób
systemowy w mieście. Najbardziej widoczną
aktywnością jest aranżowanie przestrzeni publicznej wspólnie z projektantami. Wychodzimy z założenia, że musi być ona funkcjonalna i estetyczna,
ale przede wszystkim ma służyć mieszkańcom.
W naszych działaniach staramy się także wspierać projektantów i przedsiębiorców, organizując
szereg konferencji i warsztatów – mówiła Ewa
Janczukowicz-Cichosz, kierownik CDG.

Od lewej: Tomasz Kierzkowski, Dyrektor,
Biuro Funduszy Unii Europejskiej
i Programów Publicznych, Bank Pekao
S.A.; Izabela Banaś, Główny Specjalista,
Departament Wsparcia Działalności
Badawczo−Rozwojowej, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości

Jakub Pinkowski, Kierownik Wydziału
Wzornictwa, Departament Operacyjny, Urząd
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego,
Hiszpania

Z kolei Łódź Art Center mierzy się z trudną
tożsamością Łodzi i województwa łódzkiego.
Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design
Festival tłumaczył: Po zmianie systemu Łódź
musiała się zmierzyć z upadkiem przemysłu
i nagłym nastaniem pustki. (…) Odpowiedzią
na ten problem była ucieczka do przodu i próba
zbudowania tożsamości na nowo, dzięki czemu
mieszkańcy mogą ponownie poczuć więź z miastem. Stąd pomysł na design w Łodzi.
Ze śląskiej perspektywy Ewa Gołębiowska,
dyrektor Zamku Cieszyn, opowiedziała o niezwykle ciekawym projekcie Design Silesia – kolejnym
już regionalnym programie promocji wzornictwa

Marcin Łuszczyński, Kierownik Działu
Koordynacji, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
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Od lewej: Michał Piernikowski, Dyrektor,
Łódź Design Festival; Ewa Gołębiowska,
Dyrektor, Zamek Cieszyn

Od lewej: Wojciech Piwowarski, Starszy
Specjalista, Centrum Współpracy
Gospodarczej Polska−Chiny, Departament
Promocji Gospodarczej, Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
Barbara Krzeska, Kierownik Projektu
Statutowego i Projektu Design, Instytut
Adama Mickiewicza

i regionu. Industrialny charakter województwa,
śląska specyﬁka, wielowiekowa kultura i tradycja
bardzo mocno wpływają na wizerunek Śląska.
Projektanci tworzący w tym regionie nie uciekają
od symboli i elementów tożsamościowych,
ale bardzo często do nich nawiązują i z nich
korzystają, podkreślając miejsce pochodzenia
produktów i usług. Dodatkowo, Śląsk jako pierwszy wprowadził ideę design thinking do urzędów
administracji samorządowej w województwie.
Dzięki temu Design Silesia zmienia urzędy,
przestrzeń publiczną, edukuje przedsiębiorców
i promuje projektantów. Organizując konferencje,
konkursy i wystawy wpływa na pozytywne
postrzeganie wzornictwa i wzmacnia wizerunek
Śląska w kraju i za granicą.
Inny pomysł na design realizuje już Podlasie.
Z jednej strony mamy Białystok, w którym coraz
prężniej rozwijają się przemysły kreatywne,
z drugiej – obszary wiejskie, które bardzo mocno czerpią ze swojego olbrzymiego dorobku
kulturowego i tradycji – mówił Paweł Kaźmierczyk z Creative Poland. Dla wielu podlaskich
twórców sztuka ludowa, to ogromny potencjał
do wykorzystania, a mieszkańcy wsi są bardziej
wiarygodni w oczach odbiorców jako projektanci ubrań czy biżuterii. Jak się okazuje, dzięki
nowym mediom, a przede wszystkim dzięki
szerokiemu oddziaływaniu Internetu, nawet takie
folkowe projektowanie może stać się dobrym
biznesem. Podlascy projektanci swoje produkty
sprzedają z dużym zyskiem już w Azji.

Made in Poland
czyli polskie wzornictwo
za granicą
Pokaz kuchni molekularnej przygotowany
przez thefood.pl

Od lewej: Przemysław Różowicz,
Specjalista ds. Marketingu i CSR, Grupa
Nowy Styl; Dariusz Budny, Wieprezes −
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, KROSS
S.A.; Patryk Strzelewicz, Członek Rady
Nadzorczej Game Technologies, właściciel
Q-workshop
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Biorąc pod uwagę różnorodność krajobrazu
wzorniczego w Polsce, pojawia się pytanie,
co powinno być produktem eksportowym i promocyjnym naszego kraju? Debata na ten temat
już niejednokrotnie wywoływała burzę w opinii
publicznej przy okazji większych wydarzeń
międzynarodowych, w których uczestniczyła
Polska. Redaktor TVP info Piotr Chęciński
przywołał swoje wrażenia z konferencji prasowej, która odbyła się w związku z inauguracją
polskiej prezydencji w Radzie UE. Na konferencji pojawiło się mnóstwo dziennikarzy z całej
UE, bo zawsze na takim wydarzeniu każdy kraj
przestawia to co najciekawsze i najlepsze. My
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pokazaliśmy bączki w łowickich pasiakach i truskawki, zamiast np. podkarpackiego przemysłu
lotniczego czy wielkopolskiej „doliny krzemowej”
– wspomniał z przekąsem. Według Chęcińskiego Polska wciąż nie zrywa ze stereotypem
kraju mało zaawansowanego technologicznie,
produkującego rzeczy „lowcostowe”.
Czym możemy w takim razie wyróżnić się
za granicą i czy polscy projektanci są zauważalni
na międzynarodowych rynkach? Dwa lata temu
zrobiliśmy badania na 10 wybranych rynkach: m.in.
w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Niemczech,
Francji, Czechach i zapytaliśmy, co jest atutem
polskiej gospodarki? – mówił Marek Korowajczyk, zastępca dyrektora Departamentu Promocji
i Współpracy Dwustronnej w Ministerstwie Gospodarki – Najwyższą ocenę zdobyli ludzie – jakość
kapitału ludzkiego, a zaraz po nich była jakość
„sama w sobie” oraz design. Opinię o „jakości”
projektantów, a także ich rozpoznawalności potwierdziła również Barbara Krzeska, kierująca
m.in. projektem promocji polskiego designu za granicą w Instytucie Adama Mickiewicza (IAM): Mamy
wspaniałych utalentowanych projektantów, których
promocja na forum międzynarodowym zajmuje
się IAM. Obecnie ich talent jest na takim samym
poziomie, jak projektantów skandynawskich
czy niemieckich. Krzeska podkreśliła też, że za granicą zauważalne i rozpoznawalne jest zarówno
wzornictwo produktów i usług, jak również polska
graﬁka, mająca swoje korzenie w dobrze znanej
za granicą polskiej szkole plakatu.
Tę pozytywną zmianę w ocenie polskich produktów i wzornictwa przez międzynarodowe
grono odbiorców potwierdzają także wypowiedzi przedstawicieli polskich ﬁrm, którzy brali
udział w konferencji. Wydaje się więc, że wynika
ona przede wszystkim z innego już myślenia
polskich przedsiębiorców, którzy coraz częściej
podejmują współpracę z profesjonalnymi projektantami, świadomie inwestują w działy R&D
i coraz częściej decydują się na pozostawienie
produkcji w Polsce.

Zmiana myślenia polskich
przedsiębiorców
Dariusz Budny, wiceprezes KROSS SA
opowiedział o strategii rozwoju tej największej
polskiej ﬁrmy rowerowej, zaskakując pewnymi
faktami wielu słuchaczy: Eksport jest natu-
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ralnym działaniem ﬁrmy, bo chcemy rozwijać
się i zarabiać. Poza Unią Europejską naszymi
rynkami zainteresowania są Rosja oraz kraje
Ameryki Południowej. To, co nas wyróżnia,
to przede wszystkim design i wysoka jakość.
Mamy własny dział R&D, który liczy 27 osób.
Wszyscy są Polakami – absolwentami akademii sztuk pięknych, wydziałów wzornictwa,
inżynierami i technologami, i przede wszystkim
– pasjonatami rowerów. Nie czujemy w związku
z tym żadnych kompleksów. Nie wstydzimy się
też napisu „made in Poland”. Nasza fabryka
od 24 lat ulokowana jest w Przasnyszu. Nawet
nie rozważamy produkcji w Chinach.
W Polsce produkcję prowadzi też Patryk
Strzelewicz, członek rady nadzorczej ﬁrmy
Game Technologies, która stworzyła elektroniczną kostkę do gry DICE+, pierwszy i jedyny
polski produkt sprzedawany w sklepach
Apple, który w tym roku otrzymał złoty medal
IF Gold Award (projekt: Michał Bonikowski,
Mindsailors). Strzelewicz przyznał, że jednym
z warunków rozpoczęcia realizacji inwestycji
przy tworzeniu i produkcji kostki było, aby
całą wiedzę o produkcie, know-how i wszelkie
szczegóły dotyczące zgłoszenia patentowego
zatrzymać w kraju: Decyzją moją i inwestora
postanowiliśmy produkować tę kostkę w Polsce,
w Piotrkowie Trybunalskim, w hali inwestora,
pomimo że różnica w koszcie wytworzenia takiej
kostki w Polsce w porównaniu z Chinami może
być nawet ponad stuprocentowa. Nie jest to być
może bardzo rentowna decyzja, ale chcemy
zatrzymać wiedzę o produkcji w kraju i w swoich
rękach, i nie ponosić ryzyka kopiowania przy
produkcji na zewnątrz. Po tej wypowiedzi Strzelewicz otrzymał od publiczności oklaski.
Jak się okazuje, ocena rynku chińskiego jest
obarczona znacznymi uproszczeniami i wieloma
stereotypami, w szczególności jeśli chodzi
o produkcję, która przestaje być tak tania, jak
to było kiedyś. Stąd różne agencje i instytucje,
jak np. Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) przedstawiają oferty
szkoleniowe dla przedsiębiorców, m.in. o tym,
jak działać na rynku chińskim, zachęcając
przedsiębiorców nie do produkcji w Chinach,
ale do eksportu produktów na tamten rynek.
Wojciech Piwowarski z Centrum Współpracy
Gospodarczej Polska-Chiny w PAIiIZ zwrócił
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także szczególną uwagę na znaczenie ochrony
własności intelektualnej i przemysłowej w związku z działalnością na zagranicznych rynkach,
także w kontekście wzornictwa.
Przedsiębiorcy często z obawą przed kopiowaniem działają jednak „na zewnątrz” naszego
kraju, dlatego jedynym sposobem, aby taka
działalność była bezpieczna jest świadome
korzystanie z ochrony prawnej. Konieczność
stosowania ochrony pojawiała się wielokrotnie
w wypowiedziach projektantów. Michał Bonikowski, projektant kostki DICE+ i właściciel
studia Mindsailors, potwierdził, że coraz większa
jest świadomość korzyści z uzyskania praw
z rejestracji wzorów przemysłowych, dlatego
projektanci i przedsiębiorcy tworzący nowe
wzory bardzo często stosują już dostępne
rozwiązania prawne w tym zakresie. Z doświadczenia wiem, że każdy projekt, który realizujemy
i wysyłamy do prototypowania musi być zarejestrowany. Wciąż zdarza się, że prototypowanie
i produkcja odbywa się za granicą, dlatego
nie ma możliwości przesłania tam całej dokumentacji technicznej bez wcześniejszej rejestracji wzoru – mówił.

Ochrona IP – warunkiem
skutecznej działalności
biznesowej
O rosnącej świadomości znaczenia ochrony
praw własności przemysłowej świadczą dane
dot. ilości zgłoszonych wzorów przemysłowych
w Urzędzie Patentowym RP oraz Urzędzie
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM),
które przytoczyła prezes UP RP, dr Alicja
Adamczak: Biorąc pod uwagę liczbę polskich
zgłoszeń wzorów przemysłowych do OHIM
w roku 2012 Polska plasuje się na 6. miejscu
przed takimi państwami, jak Finlandia, Szwecja
czy Holandia. Ponadto liczba polskich zgłoszeń
do OHIM stale rośnie, co wskazuje na systematyczny rozwój obszaru wzornictwa, a także
na wzrost zainteresowania projektantów i przedsiębiorców działalnością międzynarodową.
Dla projektantów i przedsiębiorców ważne jest
także, jaką formę ochrony wybrać. Z wypowiedzi dr Anny Tischner z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
wynika, że oferta prawna dotycząca ochrony

Özlem Er, Wydział Wzornictwa
Przemysłowego, Uniwersytet Techniczny
w Stambule, Turcja

Uczestnicy panelu „Design a atrakcyjność
polskiej gospodarki na rynkach
zagranicznych”. Od lewej: Przemysław
Różowicz, Specjalista ds. Marketingu i CSR,
Grupa Nowy Styl; Dariusz Budny, Wieprezes
− Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, KROSS
S.A.; Patryk Strzelewicz, Członek Rady
Nadzorczej Game Technologies, właściciel
Q-workshop; Wojciech Piwowarski,
Starszy Specjalista, Centrum Współpracy
Gospodarczej Polska−Chiny, Departament
Promocji Gospodarczej, Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych;
Barbara Krzeska, Kierownik Projektu
Statutowego i Projektu Design, Instytut
Adama Mickiewicza; Marek Korowajczyk,
Zastępca Dyrektora, Departament Promocji
i Współpracy Dwustronnej, Ministerstwo
Gospodarki; Michał Bonikowski, projektant,
właściciel Midsailors Design Studio; Jakob
Schjørring, Główny Doradca, MindLab, Dania

Paolo Landoni, Wydział Zarządzania,
Ekonomii i Inżynierii Przemysłowej,
Politechnika w Mediolanie, Włochy
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wzornictwa jest bogata i różnorodna, gdyż
wzornictwo przemysłowe jest dobrem osobistym
najbardziej podatnym na ochronę kumulowaną,
tj. ochronę, którą zapewniają różne reżimy własności intelektualnej (więcej w Kwartalniku).

Piotr Pogorzelski, Zastępca Dyrektora,
Departament Polityki Celnej, Ministerstwo
Finansów

Zapewnienie ochrony wzorów przemysłowych
przydaje się nie tylko przy sprzedaży towarów
i usług na rynkach zagranicznych. Piotr Pogorzelski, zastępca dyrektora Departamentu
Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów
przedstawił ciekawe informacje dotyczące
towarów zatrzymywanych przez nasze służby
celne: W 2013 roku rozpatrzono 230 wniosków
o podjęcie działań przez organy celne w zakresie ochrony wzorów przemysłowych. Dotyczą
one przede wszystkim mebli, zegarków, biżuterii,
obuwia, odzieży sportowej. To te towary najczęściej naruszają prawa własności intelektualnej.

Edukacja projektantów
– zysk producentów,
satysfakcja klientów

Kalevi Ekman, Wydział Inżynierii i Produkcji,
Uniwersytet Aalto, Finlandia

Od lewej: Przemysław Różowicz, Specjalista
ds. Marketingu i CSR, Grupa Nowy Styl;
Wojciech Karcz, Design Team, Politechnika
Warszawska; Agnieszka Fujak, Główny
Projektant, WISS
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Sposób edukacji projektantów, jak potwierdziła
dyskusja podczas konferencji, jest niezwykle
ważny dla rozumienia ich zadań i roli w gospodarce oraz ich współpracy z przedsiębiorcami.
Na artystycznych uczelniach wyższych, jednym
z jej elementów musi być wiedza z zakresu
praw ochrony własności intelektualnej. I tak
już się dzieje. Na przykład w ASP w Łodzi prowadzone są ze studentami obligatoryjne zajęcia
z prawa autorskiego. Ponadto studenckie
projekty, tworzone we współpracy z biznesem,
zanim zostaną wdrożone, są dokładnie analizowane od strony prawa własności intelektualnej.
Także na innych uczelniach, nie tylko polskich,
do tematu ochrony prawnej przywiązuje się
uwagę, ucząc i przekonując studentów, że proces projektowy nie kończy się na samym zaprojektowaniu produktu.
W debacie o edukacji w zakresie wzornictwa,
pojawił się jeszcze jeden ważny problem dot.
interdyscyplinarności tej dziedziny. Wielu uczestników konferencji wskazywało, że praca nad
projektem wzorniczym, to praca na pograniczu
twórczości artystycznej, inżynierii i zarządzania,
wymagająca współdziałania w interdyscyplinarnych zespołach.
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Idealnym przykładem, gdzie takiej współpracy
się uczy, jest Uniwersytet Aalto w Finlandii,
w którym, jak mówił Kalevi Ekman z Wydziału
Inżynierii i Produkcji tego uniwersytetu: Kształcimy studentów, aby zajmowali miejsca pracy,
które jeszcze nie zostały stworzone i wykorzystywali technologie, których jeszcze nie ma.
Niezbędne jest wyuczenie w nich interdyscyplinarności i współpracy w grupie. Często dla
wielu studentów, jest to pierwsze doświadczenie
w pracy nad prawdziwym projektem. Dlatego
w naszej szkole studenci współpracują ze studentami z różnych kierunków i różnych kultur,
z przedsiębiorcami z dużym bądź ograniczonym budżetem, ze środowiskiem biznesowym
i naukowym.
Przykład Uniwersytetu Aalto jest wzorcowy,
jednak wielu prelegentów podkreślało, że tylko
takie projekty, które i z technicznego, i ekonomicznego punktu widzenia dają możliwość korzystnego ich zrealizowania, mają szansę powodzenia na rynku. Jak wyjaśniał np. Przemysław
Różewicz, specjalista ds. marketingu i CSR
w Nowy Styl Group, koszt wdrożenia prostego
projektu krzesła sięga często od 1 do 2 mln złotych. Dlatego osoba, która chce coś zaprojektować dla danej ﬁrmy musi jednocześnie myśleć
o tym, czego ta ﬁrma będzie oczekiwała, tzn. np.:
jakie materiały należy zastosować, w jaki sposób
rozwiązać kwestie ergonomiczne i ograniczenia
technologiczne, aby produkt w ofercie dla klienta nie kosztował 3 czy 5 tys. złotych. W produkcji masowej produkt powinien dawać zarówno
satysfakcję cenową klientowi, jak i możliwość
osiągnięcia zysku producentowi.

Przyszłość – konsorcja
uczelni i biznesu
Obecnie na wielu polskich uczelniach tworzy się
projekty, dzięki którym studenci mają możliwość
zdobywania doświadczenia we współpracy
z biznesem. Dzieje się tak m.in. na krakowskiej
ASP, na której jak mówił prof. Marek Liskiewicz: Współpracujemy z wieloma ﬁrmami, które
są w stanie stworzyć dobry zespół ze studentami ASP. Dzięki takiej współpracy, wypracowane
projekty są przygotowywane do wdrożenia. (…)
Staramy się także, aby w naszym programie
edukacyjnym, przybliżać sytuacje podobne
do realnych warunków pracy projektowej,
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w jakich studenci będą za chwilę musieli się
odnaleźć. Istnieją także porozumienia pomiędzy uczelniami, które zakładają nawiązanie
współpracy projektantów z inżynierami bądź
ekonomistami i na odwrót, bo okazuje się,
że potrzeba interdyscyplinarności nie dotyczy
tylko studentów ASP.
Na Politechnice Warszawskiej (PW) powstała
idea stworzenia organizacji Design Thinking
Warsaw. Zdaniem Wojciecha Karcza z Design Team z PW: Na uczelniach technicznych
nie uczy się takiego podejścia do rozwiązywania
problemów, jakie powinni mieć projektanci. Bardzo brakuje współpracy w interdyscyplinarnych
zespołach, dlatego powstają potem różnego
rodzaju problemy wynikające ze zbyt późnego
nawiązywania współpracy. Design Thinking
Warsaw działa m.in. po to, aby nauczyć się tej
współpracy będąc jeszcze na studiach.
Kolejnym ciekawym pomysłem współpracy jest
idea zacieśnienia relacji pomiędzy akademiami
sztuk pięknych, które posiadają wydziały wzornictwa. Efektem takiego porozumienia ma być
stworzenie Akademickiego Centrum Designu
przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Rektor
ASP w Łodzi prof. Jolanta Rudzka-Habisiak
wyjaśniała, że istotą jest stworzenie konsorcjów
z producentami, a także pomiędzy instytutami
naukowymi, badawczymi oraz innymi uczelniami.
Akademickie Centrum Designu ma zatem
szansę stać się bazą informacji o absolwentach
wydziałów wzornictwa, a także o możliwościach, specyﬁce samych uczelni, bo każda
uczelnia ma coś innego do zaproponowania
– „szkło” we Wrocławiu, projektowanie mebli
w Poznaniu, czy mody i biżuterii w Łodzi.
Ta specjalizacja uczelni jest szansą nie tylko dla
studentów i przedsiębiorców na udaną współpracę, ale także dla regionów i regionalnego
przemysłu.
Z pewnością tak rozwijająca się edukacja,
wychodząca naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, jest wsparciem dla przyszłych
absolwentów na szybsze odnalezienie się
na rynku pracy. Powstające inicjatywy współpracy międzyuczelnianej umożliwiają tworzenie
doskonałych zespołów projektowych. To też wyzwanie dla przedsiębiorców, aby przekonali się,
że inwestycja w zatrudnienie takiego zespołu
może przynieść rynkowy sukces.
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Cel: wdrażanie idei design
thinking
Nie sposób krótko podsumować bogate obrady
tegorocznej konferencji. Jednak z całą pewnością debaty panelowe potwierdziły, że w Polsce
dyskusja na temat designu jest na innym poziomie niż jeszcze kilka lat wcześniej – nie musimy
się już przekonywać, że wzornictwo jest ważne
dla społeczeństwa i gospodarki. Mamy coraz
większą świadomość, czym jest i jak ważny
w strategii ﬁrmy powinien stawać się design
thinking. Znamy wiele przykładów jego stosowania za granicą i „odkrywamy”, że i w Polsce
jego metody zaczynają być pomału stosowane,
a proces ten już powoduje powstawanie wielu
istotnych zmian, w postaci innowacyjnych
produktów i usług, przyczyniając się zarazem
do sukcesów poszczególnych ﬁrm na rynku
wewnętrznym i w świecie.
Szansą dla designu jako takiego, projektantów,
także – a może przede wszystkim – dla sektora
małych i średnich przedsiębiorstw oraz miast
i regionów, które docenią design jako narzędzie
wzrostu ich atrakcyjności i innowacyjności
(bo te, które już go wykorzystują w swej działalności, na pewno skorzystają z nowych możliwości) jest bez wątpienia otwierająca się nowa
perspektywa ﬁnansowa.

Wystawa druku 3D

Od lewej: Marek Liskiewicz, Pracownia
Rozwoju Nowego Produktu, Akademia Sztuk
Pięknych w Krakowie; Triada Design; Jolanta
Rudzka-Habisiak, Rektor, Akademia Sztuk
Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Tę szansę należy skutecznie wykorzystać – poprzez współpracę wszystkich środowisk, które
w obszarze designu odgrywają istotną rolę:
projektantów, przedsiębiorców, szkół wyższych,
centrów designu. Można powiedzieć, że taka
współpraca oraz intensywne wdrażanie idei
design thinking, to jest i powinien być nasz cel
na nadchodzące lata.
Warto podkreślić, że podczas konferencji przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje na temat
możliwości uzyskania wsparcia ﬁnansowego,
prawnego czy konsultacyjno-doradczego
w kwestiach wzornictwa w zorganizowanych
stoiskach UP RP, PARP czy IWP. Zaprezentowana została także wystawa i odbywały się
pokazy najnowocześniejszej technologii druku
trójwymiarowego 3D, która obecnie staje się
szczególnym, niezwykle kreatywnym narzędziem tworzenia prototypów w innowacyjnym
projektowaniu.
Oprac. Karolina Badzioch-Brylska

Prezes UP RP Alicja Adamczak z Gośćmi
z Chin. Od lewej: Zhang Yueping,
Dyrektor, Departament Badania Wzorów
Przemysłowych, Państwowy Urząd
Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki
Ludowej; Baolan Guan, Państwowy Urząd
Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki
Ludowej; Alicja Adamczak, Prezes, Urząd
Patentowy RP; Wang Binying, Zastępca
Dyrektora Generalnego, Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej,
Szwajcaria; Xiuyun Chen, Państwowy Urząd
Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki
Ludowej; Hongxia Sun, Państwowy Urząd
Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki
Ludowej
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Jak efektywnie
wykorzystać środki
z Unii Europejskiej?

Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

…W

przyszłej perspektywie ﬁnansowej jesteśmy szczególnie
zainteresowani, aby polska gospodarka
rzeczywiście stała się gospodarką opartą
na wiedzy. W tym kontekście bardzo często
pojawia się kwestia „innowacyjności”. A innowacyjność, to zmiana, która przede wszystkim nie powinna powielać tego, co jest
już dostępne na świecie. Co istotne, Komisja
Europejska zwróciła także uwagę na obszar
designu, jako najbardziej zorientowany
na użytkownika innowacji. Tak rozumiany design oznacza „czynność planowania nowego
lub znacząco ulepszonego produktu, usługi
lub systemu, która zapewnia najlepsze dopasowanie do potrzeb, aspiracji i możliwości
użytkownika, biorąc równocześnie pod
uwagę ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wartości”. Według tej deﬁnicji design
jest zatem niezwykle istotny dla szeroko
rozumianej innowacyjności, a co za tym idzie
także dla podnoszenia konkurencyjności
gospodarki. (...)

D

o tej pory, środki unijne wykorzystywane były w dedykowanych instrumentach na poziomach krajowym i regionalnym. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) zrealizowaliśmy
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z sukcesem m.in. projekt tworzony z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego (IWP)
– „Zaprojektuj Swój Zysk”. Jest to dla nas
ważne doświadczenie, dzięki któremu dzisiaj
z prezes IWP – Bożeną Gargas pracujemy
nad kolejnym pilotażowym projektem, który
chcemy zrealizować jeszcze w ramach
bieżących środków. Przedmiotem tego projektu będzie aplikacja procesu wzorniczego
do przedsiębiorstw. Chcemy przekonać
przedsiębiorców, że proces ten jest niezbędnym elementem każdego realizowanego
przedsięwzięcia w ﬁrmie. W ramach projektu
pilotażowego zostanie przeprowadzony cykl
praktycznych warsztatów, kierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców.

D

uże środki przeznaczone także
w Regionalnych Programach Operacyjnych pozwoliły na realizację projektów
z wykorzystaniem ich w małych i mikro
przedsiębiorstwach kończąc się znakomitymi efektami. Doświadczenie płynące
z Regionalnych Programów Operacyjnych
uświadomiło, że warto dla obszaru designu
przeznaczyć większe wsparcie, tzn. takie,
które w sposób horyzontalny objęłoby cały
proces wzorniczy. W ślad za tym, niektóre
z regionów wskazały obszar kreatywny
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jako swoją inteligentną specjalizację. Takimi
sztandarowymi przykładami są Śląsk oraz
Wielkopolska.
Kolejny Program Operacyjny Kapitał Ludzki
środki kieruje generalnie do rynku pracy,
m.in. na zakładanie własnej działalności
gospodarczej. Bardzo duża część tych
środków również związana była z obszarem
wzornictwa i designu. Ponadto projekty takie
jak „Design Silesia II” czy „Dolnośląska sieć
wzornictwa przemysłowego” uzupełniały
to horyzontalne działanie w Regionalnych
Programach Operacyjnych. (…)

P

lanując przyszłą perspektywę ﬁnansową bardzo uważnie postanowiliśmy
przyjrzeć się temu, co działo się w obecnie
i zorientowaliśmy się, że nie powinniśmy
tworzyć dedykowanych, pojedynczych instrumentów dla obszaru wzornictwa. Stwierdziliśmy, że powinna być to głównie polityka
horyzontalna, co oznacza, iż kosztem
kwaliﬁkowanym w każdym realizowanym
projekcie mogą być wydatki związane
z procesem wzorniczym. Jest to podejście, zakładające bardzo wiele nowych
możliwości dla przedsiębiorców zainteresowanych wzornictwem. Ponadto poprzez
projekt pilotażowy IWP podniesiemy świa-
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domość przedsiębiorców, bo to niezwykle
istotna rzecz, by przedsiębiorcy zrozumieli,
że w każdym realizowanym przez nich
przedsięwzięciu, obojętnie czy ze środków
unijnych czy nie, taki komponent, jak proces
wzorniczy musi być brany pod uwagę. Dlatego w przyszłej perspektywie ﬁnansowej
mamy środki przeznaczone dla tego obszaru na poziomie krajowym i na poziomie
regionalnym.

W

Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) – który będzie „następcą” dotychczasowego Programu
Innowacyjna Gospodarka, ze względu
na horyzontalny charakter wsparcia otwiera
się wiele nowych możliwości. Ten program
będzie uwzględniał przede wszystkim kwestie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w gospodarce. Mamy zamiar
objąć ﬁnansowaniem wszystkie etapy związane z komercjalizacją, czyli zarówno tę bardzo ryzykowną część przedsięwzięcia związaną z pracami badawczymi i rozwojowymi,
jak i etap wdrażania wyników tych prac
do gospodarki. W POIR będzie możliwość
ﬁnansowania wydatków związanych
z wzornictwem/designem, ponoszonych
przez beneﬁcjentów w ramach projektów
B+R oraz projektów wdrożeniowych jako
koszt kwaliﬁkowany. W ramach tego Programu istnieje możliwość wsparcia przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji
otoczenia biznesu, działających w branżach
kreatywnych, w ramach wszystkich instrumentów POIR.

T

akże Program Operacyjny Polska
Wschodnia, który w swoich dwóch
osiach priorytetowych kierowany jest do obszaru przedsiębiorczości, w naturalny sposób będzie wspierał w sposób horyzontalny
przedsiębiorców i obszar związany z procesem wzorniczym. Przewidujemy w nim
działania przeznaczone przede wszystkim
dla młodych przedsiębiorców. Nazywamy
to platformami start-up’owymi, których celem
jest nie tylko tworzenie nowych przedsiębiorstw, lecz także pomoc młodym osobom
już na samym początku, w prowadzeniu
własnych biznesów w sposób kompleksowy, tzn. nie tylko od strony organizacyjnej,
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legislacyjnej, biznesowej poprzez mentoring,
ale także poprzez „przeprowadzenia za rękę”
przez proces wzorniczy.

Z

decydowaliśmy też, iż w przyszłej
perspektywie ﬁnansowej zarządzanie środkami europejskimi zostanie
zdecentralizowane, co oznacza, że 60%
tych środków przyznanych Polsce ulokowane będzie w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Jak już zostało
wspomniane wcześniej – nasze regiony
postanowiły oprzeć swój rozwój o tzw.
inteligentne specjalizacje. Z jednej strony
zostało to po trosze wymuszone przez Komisję Europejską, jednak przede wszystkim
chodzi o to, aby skoncentrować dostępne
środki na takich branżach, które pomogą
nam podnieść konkurencyjność gospodarki
w wybranych przez regiony obszarach.

Słuchacze konferencji

W

przyszłej perspektywie, w RPO
wspierane będą projekty związane
z działalnością B+R oraz wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw, gdzie można
upatrywać możliwości ﬁnansowania designu.
I tak np. w RPO woj. małopolskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego uwzględniono ﬁnansowanie zakupu usługi dotyczącej
wzornictwa, w woj. pomorskim i śląskim
przemysły kreatywne zostały wskazane
jako branża o wysokim potencjale rozwoju.
Z kolei niektóre województwa określiły
w dokumentach strategicznych przemysły
kreatywne, w tym wzornictwo, jako inteligentne specjalizacje (kujawsko-pomorskie,
łódzkie, pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Oznacza
to, że w tych regionach obszar wzornictwa
będzie w sposób specjalny wzmocniony
środkami unijnymi.

Özlem Er, Wydział Wzornictwa
Przemysłowego, Uniwersytet Techniczny
w Stambule, Turcja

C

zy osiągniemy sukces w tym obszarze zależne jest teraz tylko od całego
środowiska zorientowanego na wzornictwo.
Gorąco zachęcam do sięgania po środki
ulokowane w programach operacyjnych
w nowej perspektywie ﬁnansowej UE (…).

(Nieautoryzowane fragmenty
wystąpienia podczas konferencji)

Od lewej: Agnieszka Fujak, Główny
Projektant, WISS; Marek Liskiewicz,
Pracownia Rozwoju Nowego Produktu,
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie;
Triada Design
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Finansowe wsparcie
dla wzornictwa
Izabela Banaś gł. spec. Dep. Wsparcia Działalności BadawczoRozwojowej PARP

„W

zornictwo”, „projektowanie”,
„design” to pojęcia, które
coraz częściej są promowane i omawiane
w kontekście możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw
na rynkach międzynarodowych. Pomimo
jednak licznych działań promujących wzornictwo wciąż niewielu przedsiębiorców
widzi w nim potencjał dla swojego rozwoju.
Powody takiego stanu rzeczy są różne,
począwszy od kwestii mentalnych, poprzez
brak wiedzy i umiejętności zarządzania projektami wzorniczymi w ﬁrmach po bariery
ﬁnansowe. Skupianie się jedynie na wątku
ﬁnansowym przy projektowaniu pomocy
publicznej na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów przedsiębiorców, ale też
nie można zapominać, że jest to problem
ważny.

Ź

ródła ﬁnansowania projektów
wzorniczych uzależnione są oczywiście od możliwości ﬁnansowych ﬁrm,
także od stopnia stosowania wzornictwa
w przedsiębiorstwie. Na rynku polskim
nie brakuje już ﬁrm, w których wzornictwo
uznawane jest za bardzo istotny element
innowacji, a projektanci wzornictwa uczestniczą w procesie przygotowania nowego
produktu już od samego początku kreowania jego wizji. Takie przedsiębiorstwa
nie boją się inwestować własnych, jak
i pozyskanych na rynku komercyjnym środ-
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ków ﬁnansowych. Potraﬁą też korzystać
ze źródeł publicznych oraz nowych form
ﬁnansowania, takich jak np. ﬁnansowanie
społecznościowe.

P

rzedsiębiorcy, których świadomość
wzornictwa kończy się na pewnych
elementach procesu bądź zawęża się jedynie do stylizacji, nie będą jednak skłonni
do zainwestowania w projektowanie dużych
środków własnych bądź komercyjnych.
Dodatkowo należy pamiętać, że na rynku
komercyjnym pozyskanie środków na innowacyjne projekty wcale nie jest łatwe.
Projekty badawczo-rozwojowe obarczone
są dużym ryzykiem i w związku z tym instytucje ﬁnansowe niechętnie udzielają kredytów i pożyczek na takie przedsięwzięcia.
Przygotowanie właściwych instrumentów
wsparcia ma pomóc, zarówno tym bardzo
świadomym w zakresie designu ﬁrmom,
jak i zachęcić do stosowania wzornictwa
przedsiębiorstwa mniej doświadczone.

P

rogramem, w którym wyraźnie
podkreśla się znaczenie wzornictwa dla polskiej gospodarki jest Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój,
w ramach którego ponad 10 mld euro
zostanie rozdystrybuowane na badania, rozwój i podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W programie tym wzornictwo będzie wspierane
horyzontalnie, co oznacza, że wydatki
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na wzornictwo będą kwaliﬁkowane do doﬁnansowania we wszystkich projektach
badawczych i rozwojowych przedsiębiorców. Innymi słowami ﬁrma, która będzie
realizowała projekt związany z opracowaniem nowego produktu czy usługi będzie
mogła jednocześnie pozyskać pieniądze
na projektowanie.

T

o bardzo ważne, żeby podkreślać konieczność współpracy naukowców,
przedsiębiorców i właśnie projektantów
przy tworzeniu nowych produktów i usług.
Samo zastosowanie nowoczesnych technologii nie zaowocuje sukcesem rynkowym,
jeżeli produkty i usługi nie będą dobrze
zaprojektowane pod kątem ich użytkowania
przez ostatecznego odbiorcę.
Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój
jest w tej chwili konsultowany z Komisją Europejską i mamy nadzieję, że pierwsze konkursy będą mogły być ogłoszone już pod
koniec tego roku. Dodatkowo wzornictwo
zostało też uwzględnione w regionalnych
programach operacyjnych.

N

iektóre województwa przyjęły
nawet wzornictwo jako jedną
z regionalnych inteligentnych specjalizacji. Należy więc się spodziewać,
że również w programach regionalnych
wydatki wzornicze będą mogły być traktowane jako kwaliﬁkowane w działaniach dla
przedsiębiorców.
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Od pomysłu do biznesu
– dzięki społecznemu
wsparciu
Karol Król prezes Crowdfunding.pl
Wielu pomysłodawców, wynalazców
i początkujących przedsiębiorców
planując swoje kroki biznesowe myśli
o technologii lub dopracowaniu usługi.
Nie zawsze przykładają odpowiednią uwagę do wzornictwa, designu,
a to może mieć ogromny wpływ na rozwój i zwiększanie wartości projektu.
Produktem nie jest jedynie określony zestaw funkcjonalności, ale kombinacja wartości użytkowej i emocjonalnej użytkownika. W przypadku urządzeń codziennego
użytku czy usług adresowanych do masowego odbiorcy, relatywnie niewielka inwestycja w design może pomóc radykalnie
zwiększyć zainteresowanie klientów ofertą.
Z jednej strony może zapewnić wyróżnienie
na rynku, z drugiej – wykreować potrzebę
posiadania, a wręcz posiadania – przecież
konsument lubi nie tylko rzeczy funkcjonalne, ale także ładne i jest gotów za to zapłacić. Takie podejście ma znaczenie przede
wszystkim w przypadku nowych, alternatywnych form ﬁnansowania przedsięwzięć.

Crowdfunding
Finansowanie społecznościowe (ang.
crowdfunding) to mechanizm pozyskiwania
kapitału za pośrednictwem specjalnych
portali internetowych od szerokiej społeczności wirtualnej. Najczęściej przyjmuje

postać przedsprzedaży (model nieudziałowy), bądź ma charakter inwestycji w spółkę
realizującą projekt (model udziałowy,
crowdinvesting). W 2013 r. na całym
świecie w ten sposób pozyskano ponad
6 miliardów dolarów na dziesiątki tysiące
projektów.
W przypadku stosowania tego mechanizmu design ma ogromne znaczenie.
Wynika to z faktu, iż bardzo często środki
są pozyskiwane zanim produkt jest ukończony (przedsprzedaż). Pamiętając o tym,
że adresatem oferty jest rozproszona społeczność wirtualna, a także fakt, iż nie zawsze autor projektu inwestuje w ochronę
wartości niematerialnych, należy w odpowiedni sposób skonstruować kampanię
ﬁnansowania
społecznościowego. W szczególności oprzeć
ją o sprzedaż
ﬁnalnego produktu, a nie specyﬁkacji technicznej,
przełomowej
innowacyjności projektu
czy szczególnych zdolności
inżynierskich.
Ostatecznie poje-

dynczy odbiorca chce wiedzieć za co płaci,
a na wstępne zapoznanie się z ofertą poświęci jedynie kilkadziesiąt sekund.

Polskie przykłady
Można wskazać wiele polskich projektów,
które dzięki dbałości o design pozyskały
szybko duże grono odbiorców, niekoniecznie oferując przełomowe rozwiązania
technologiczne. Olsztyńska ﬁrma Zortrax
specjalizuje się w produkcji kompaktowych drukarek 3D. W ramach kampanii
ﬁnansowania społecznościowego w formie
przedsprzedaży swoich urządzeń chciała
pozyskać środki na ukończenie prac projektowych i rozpoczęcie produkcji.

Źródło: kickstarter.com
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Mimo, iż cena jednostkowa wynosiła 1800 dolarów, spółka pozyskała
179 471 USD! Co więcej skuteczność
marketingowa, wyróżniający się design
i sprawna prezentacja oferty doprowadziły do podpisania kontraktu na dostawę
5000 urządzeń dla globalnego producenta
elektroniki – ﬁrmy Dell.

Uczestnicy panelu „Źródła ﬁnansowania
wzornictwa”. Od lewej: Karolina Bołądź,
Kierownik ds. Produktu, Zortrax; Karol Król,
Prezes, Crowdfunding.pl; Łukasz Karwala,
właściciel, Berber; Tomasz Kierzkowski,
Dyrektor, Biuro Funduszy Unii Europejskiej
i Programów Publicznych, Bank Pekao
S.A.; Izabela Banaś, Główny Specjalista,
Departament Wsparcia Działalności
Badawczo−Rozwojowej, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości; Marcin
Łuszczyński, Kierownik Działu Koordynacji,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Iwona
Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju; Małgorzata
Starczewska-Krzysztoszek, Główna
Ekonomistka, Konfederacja Lewiatan

Pamiętam, jak przed kilkoma laty wprowadzałem na rynek usługę subskrypcyjną
dla osób odżywiających się świadomie
i zainteresowanych ciekawymi smakami.
LokalneSpecjały.pl za cenę kilkudziesięciu złotych miesięcznie oferowały dostawę
paczki-niespodzianki z produktami od lokalnych producentów żywność. Dokładnie
ten sam model biznesowy przyjęli twórcy
CudMiódBox.pl, z tym że przyłożyli dużo
większy nacisk na atrakcyjny design każdej
paczki, komunikację z klientem i działania
PR. Zaprojektowali całą usługę, zamiast
jedynie edukować i informować na temat
doskonałych zalet produktów dystrybuowanych w paczkach.
Na setki subskrypcji pozyskanych w krótkim czasie bezapelacyjnie wpływ miało docenienie potrzeb klienta i bardzo przyjemna
oprawa produktu. LokalneSpecjały były
przaśne, wcześnie zadebiutowały na rynku,
ale poza świadomością konsumentów być
może zabrakło inwestycji w design. Atrak-

cyjny zbiór cech i funkcjonalności wymaga
odpowiedniego opakowania i prezentacji,
by stworzyć pożądany produkt!

Podsumowanie
Dbałość o wzornictwo, oprawę graﬁczną
i zaprojektowanie całej ścieżki obsługi
klienta ma niezwykle duże znaczenie
już na początku tworzenia biznesu. Warto
pamiętać, iż koszty te przekładają się
bezpośrednio na wzrost wartości przedsięwzięcia, a po zapewnieniu ochrony
wartości niematerialnych stają się istotnym
aktywem. Warto wiedzieć, że design, wzornictwo, nazewnictwo, czy decyzje dotyczące polityki cenowej można outsourcować
do wirtualnej społeczności w ramch tzw.
crowdsourcingu. Zapytajmy na wczesnym
etapie rozwoju klientów o ich opinię, zaangażujmy ich do współtworzenia i zmieńmy
ich z pasywnych klientów w ambasadorów.
Następnie dopracowany prototyp można
zaoferować w przedsprzedaży podczas
kampanii ﬁnansowania społecznościowego. Zachęcam do przejścia fantastycznej
ścieżki od pomysłu do biznesu, dzięki
społeczności!
Prowadzeniem kampanii crowdsourcingowych i doradztwem w tym zakresie
zajmuje się w Polsce Centrum Gospodarki
Społecznościowej (www.cgs.org.pl).

Kris Dekeyzer, Kierownik Projektu,
Designregio Kortrijk, Belgia

Moderatorka panelu „Źródła ﬁnansowania
wzornictwa” Małgorzata StarczewskaKrzysztoszek, Główna Ekonomistka,
Konfederacja Lewiatan
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Jak nauczyć się
„myśleć wzornictwem”
Rozmowa z Bożeną Gargas prezesem IWP Sp. z o.o.
w Warszawie

– Pani Prezes czy PESA byłaby PESĄ,
tzn. osiągnęła niezaprzeczalny sukces
rynkowy, także za granicą i zbudowała
swą markę, gdyby nie design?

musimy doprecyzować zapisy dotyczące
wzornictwa czyli dokładnie określić, co należy
rozumieć pod słowem wzornictwo, pod hasłem – design dla przemysłu.

– Kreacja nowego produktu jest nieodłącznie
związana z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego jako elementu strategii i mimo
że wzornictwo nie jest jedynym uczestnikiem
procesu budowania nowego produktu,
to bezwzględnie jest kluczowym elementem
sukcesu. Odnosząc to do PESY, uważam,
że design w znaczącym stopniu zadecydował
o jej sukcesie rynkowym.

– Zaczynamy więc widzieć we wzornictwie metodę na poprawę pozycji przedsiębiorstwa na rynku, zbudowanie jego
marki? To „widać” z Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego?

– Takich przykładów jest więcej.
Ale czy Pani zdaniem rzeczywiście
odeszliśmy już, odchodzimy – w gospodarce, w myśleniu polityków, no i samych
przedsiębiorców przede wszystkim –
od traktowania designu, wzornictwa jako
tego kwiatka do przysłowiowego kożucha
– symbolu „urody” produktu albo „obciachu”, kolejnego gadżetu …
– Jestem przekonana, że powoli odchodzimy
od takiego myślenia, chociaż ciągle w stopniu
daleko odbiegającym od potrzeb przedsiębiorców i całej gospodarki. Spotkałam się
w ostatnim czasie z dobrym rozumieniem
wzornictwa, jego znaczącej roli w rozwoju gospodarki w decydenckich kręgach gospodarczych. Wzornictwo zostało wpisane w nową
perspektywę unijną a to zobowiązuje. Teraz
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– Instytut „od zawsze”, odkąd powstał,
doceniał rolę wzornictwa w działalności gospodarczej – szerzej „myślenia wzornictwem”
w budowaniu pozycji polskiego przedsiębiorcy w kraju i na rynkach międzynarodowych.
Poprawa pozycji przedsiębiorcy, oznacza
konkurowanie dobrą marką, dobrym produktem, jego wyważoną ceną, dobraną grupą
docelową, tymi elementami, które są niezbędne w procesie wprowadzania na rynek nowego produktu rozumianego oczywiście także
jako usługa. Jeszcze do niedawna nie było
to myślenie powszechne, ale otwarcie naszej
gospodarki, przykład innych krajów, które –
można powiedzieć – na designie zbudowały
swą światową pozycję, jest bezdyskusyjny.
– Można odnieść wrażenie, że choć
wiele się u nas zmienia, inni są jednak krok przed nami. W tych krajach
nie mówi się już o designie i jego roli
w gospodarce, co do której wszyscy
są przekonani, ale o „design thinking”.

A więc wykorzystywaniu designu w procesach wytwórczych, w zarządzaniu
firmą, podnoszeniu jej innowacyjności,
w szerokim tego słowa znaczeniu –
w programowaniu działalności gospodarczej czy rozwiązywaniu różnych
problemów społecznych.
– Zgadzam się, wiele krajów jest zdecydowanie przed nami i oznacza to tylko tyle,
że musimy przyspieszyć i wszyscy, którym
zależy na rozwoju polskiej gospodarki powinni głośno mówić, akcentować, przekonywać
do wzmocnienia rangi wzornictwa, tłumaczyć
jego pozytywny wpływ na rozwój ﬁrm oraz
całego społeczno-gospodarczego otoczenia.
Wzornictwo przemysłowe, które przyczyniło się do rozwoju wielu krajów, sytuując
je na pierwszych miejscach w rankingach
innowacyjności, pokazuje, że stymulowanie
rozwoju przedsiębiorstw „wzornictwem” jest
drogą sprawdzoną i stosunkowo szybko
przynoszącą efekty.
– Czy Pani zdaniem to „inne spojrzenie”
na funkcję designu jako narzędzia innowacyjności, niezwykle ważnego w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki,
zostanie odpowiednio uwzględnione
w założeniach nowej perspektywy ekonomicznej na lata 2014 – 2020, o której
dyskutuje się teraz?
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Uczestnicy panelu „Design a atrakcyjność
polskiej gospodarki na rynkach
zagranicznych”. Od lewej: Patryk
Strzelewicz, Członek Rady Nadzorczej
Game Technologies, właściciel Q-workshop;
Wojciech Piwowarski, Starszy Specjalista,
Centrum Współpracy Gospodarczej
Polska−Chiny, Departament Promocji
Gospodarczej, Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych; Barbara Krzeska,
Kierownik Projektu Statutowego i Projektu
Design, Instytut Adama Mickiewicza;
Marek Korowajczyk, Zastępca Dyrektora,
Departament Promocji i Współpracy
Dwustronnej, Ministerstwo Gospodarki;
Michał Bonikowski, projektant, właściciel
Midsailors Design Studio; Jakob Schjørring,
Główny Doradca, MindLab, Dania; Piotr
Chęciński, dziennikarz, TVP INFO, Telewizja
Polska S.A.

Od lewej: Izabela Banaś, Główny Specjalista,
Departament Wsparcia Działalności
Badawczo−Rozwojowej, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości; Marcin
Łuszczyński, Kierownik Działu Koordynacji,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Od lewej: Marek Korowajczyk, Zastępca
Dyrektora, Departament Promocji
i Współpracy Dwustronnej, Ministerstwo
Gospodarki; Michał Bonikowski, projektant,
właściciel Midsailors Design Studio
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– To już się stało. Wzornictwo zostało
uwzględnione w nowej perspektywie ekonomicznej na lata 2014-2020. I to jest bardzo
istotny sygnał świadczący o nowym podejściu do tego narzędzia wzrostu innowacyjności, jakim bezsprzecznie jest design. Teraz
powinniśmy się skupić na szczegółowych
zapisach w poszczególnych programach
– po to, aby uczestnicy tych programów
mogli z łatwością odczytać rodzaj doﬁnansowanych wydatków.
– Czyli może się to przyczynić do kolejnego, bardzo ważnego kroku, który uczyni
design pełnowartościowym docenionym
czynnikiem naszego rozwoju gospodarczego, bo pierwszy krok już uczyniliśmy
(o czym mówił w poprzednim wydaniu
Kwartalnika UP RP prof. Stefanowski)?
– Próbujemy, mówię o Instytucie Wzornictwa
Przemysłowego, rozmawiać w różnych środowiskach, decydentów też, o tych kluczowych
kwestiach, tzn. co oznacza proces wzorniczy,
jaki może być ﬁnalny sukces wynikający
z wprowadzenia designu do gospodarki.
Wskazujemy na rolę wzornictwa jako katalizatora rozwoju, w praktycznie całej kulturze
materialnej. Z chwilą skierowania strumienia
ﬁnansowego w tym kierunku możemy
oczywiście przyśpieszyć rozwój gospodarki,
podnieść poziom życia, efektywniej zaistnieć
na rynkach zagranicznych. To może stać się
kolejnym ważnym krokiem.
– Jaką rolę zamierza pełnić IWP w tych
procesach, które przecież nie „zadzieją”,
jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki?
Jakie działania będą podejmowane przez
Instytut lub kontynuowane, żeby z jednej
strony wpływać na wciąż widoczną inercję w podejściu do rozumienia roli designu w MSP, a z drugiej strony – również
na takie przygotowanie designerów, projektantów, żeby w swych pomysłach byli
mniej „księżycowi”, a bardziej rozumieli
potrzeby MSP, przedsiębiorców i rynku?
– Włączymy się jeszcze szerzej w proces
przybliżania przedsiębiorcom tematu wzornictwa, będziemy wskazywać korzyści
ekonomiczne wynikające z wprowadzenia
projektowania, powiemy o ograniczeniach
prawnych w tym zakresie, będziemy informo-
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wać o źródłach ﬁnansowania etapów procesu
wzorniczego, przekonywać przedsiębiorców,
projektantów, że warto wspólnie podejmować działania zmierzające do rozwoju ﬁrm
poprzez wzornictwo. Mamy w tym względzie
określony program działań.
– O zmniejszającym się, ale jednak
wciąż istniejącym rozziewie wzajemnych
oczekiwań tych środowisk, biznesu i projektantów, ważnych swoich partnerów,
mówiliśmy na kolejnej konferencji UP RP
pod hasłem „Design szansą MSP i regionów”. Czy IWP jako znaczący, zbiorowy
ekspert, poprzez swój projekt, stanie się
nie tylko „wielkim nauczycielem” dla MSP
i projektantów, ale i szerzej – doradcą
w konkretnych sprawach związanych
z designem w regionie, czyli także dla
władz lokalnych? Bo chyba lepiej by było,
żeby innowacyjność i design w regionie
nie oznaczały dla nich np. przystanków
autobusowych w kształcie butelki coca
coli, komentowała na konferencji np. Ewa
Gołębiowska z Zamku Cieszyn.
– Instytut zawsze chętnie współpracował
z regionami. Obecnie zamierzamy podjąć
wspólne działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo,
a także na rzecz właściwego kształtowania,
projektowania, przyjaznego ludziom otoczenia, przyczynić się przede wszystkim
do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw.
Zaproponowaliśmy projekt, w którym zaplanowaliśmy działania praktyczne prowadzone
przez „nauczycieli – praktyków” na temat
korzyści wynikających z projektowania. Skierowane są one do przedsiębiorców, projektantów, studentów, administracji. Uczestnicy
poznają swoje oczekiwania i co najważniejsze
spróbujemy wspólnie „poćwiczyć”, jak razem
pracować podczas prowadzenia procesów
wzorniczych u przedsiębiorców.
– Jeśli projekt IWP zyska aprobatę i ﬁnansowe wsparcie, kiedy rozpocznie się jego
realizacja?
– Mam nadzieje, że wkrótce. Zaplanowaliśmy
pierwsze działania od maja br.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Szymańska
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Czy polskie marki
zdobędą zagraniczne rynki

Piotr Chęciński dziennikarz, autor programu Świat i Ludzie, Telewizja Polska S.A. Polskie Radio S.A.

C

o wpływa na wyjątkowość produktu? Jakie cechy musi łączyć
w sobie towar by stał się przedmiotem
pożądania milionów ludzi na całym świcie? Dlaczego do pewnych rzeczy wracamy z uśmiechem, a ich używanie sprawia
nam przyjemność?

C

hyba nikt nie ma wątpliwości, że te
trzy pytania są wybitnie banalne,
a sformułowanie ich nie nastręcza wielkiego wysiłku intelektualnego nawet dla
bardzo przeciętnego umysłu.
Fenomen polega jednak na tym, że prawidłowa odpowiedź jest już dużo trudniejsza
i wymaga niezwykłej wiedzy doświadczenia i przede wszystkim wyobraźni.
Ludziom, którzy potraﬁą jej udzielić, wielkie
marki płacą miliony dolarów za poświęcony czas i pomysł – czasem banalny, czasem bardzo skomplikowany ale zawsze
jest w nim jedno – pierwiastek geniuszu.

N

iewielu z nas będzie miało w życiu
okazję jeździć Maserati Quattroporte, choć życzę tej przyjemności każdemu, za to niemal każdy ma okazję przekonać się, na czym polega geniusz designu
na przykład produktów ﬁrmy Apple. Jaki
jest wspólny mianownik samochodu
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i telefonu komórkowego? Statystyczni
mieszkańcy Rzymu odpowiedzą w zależności od wieku czy płci. Młodzi – oba
są cool, bogaci – są prestiżowe, kobiety
– są eleganckie, mężczyźni – są bardzo
niezawodne i najlepsze w swojej klasie.
A teraz pomnóżmy to przez 7 kontynentów, 196 państw i ponad 7 miliardów ludzi
– otrzymamy setki milionów odpowiedzi,
które pomimo swojej różnorodności
doprowadzą do prostej konkluzji: iPhona
i Maserati tak samo, jak bogaty bankier
w Tokio, pragnie biedny mieszkaniec Kongo, który dziś ma tylko klapki…

D

laczego? O tym za chwilę. Teraz
z zatłoczonych ulic stolicy Japonii
i upalnych przedmieść Afryki przenieśmy się nad Wisłę. Na początek pytanie
o to czy istnieje coś takiego, jak polski
design?
Zdaniem dyskutantów w panelu „Design
a atrakcyjność polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych” nie bardzo. W dodatku nie ma w tym nic złego. Podobnie jak
nie istnieje też współczesny design francuski, włoski czy niemiecki. Bardziej już można wyróżniać design europejski, azjatycki
czy amerykański – choć tego ostatniego
wcale nie byłbym taki pewien.

Wróćmy do Polski z 1989 roku. Dziś wiemy, że 25 lat demokracji i wolnego rynku
przyniosło nam wiele gorzkich porażek
ale też kilka spektakularnych sukcesów.
Początki były trudne, nawet bardzo. Niemal wszystko, co było made in PRL, okazało się pewnego dnia passe, a Kowalski
zachwycił się tym, co zachodnie i dotąd
zazwyczaj niedostępne, a po wielkim
wyborze wolności 4 czerwca – prawie
na wyciągnięcie ręki. Nie ważne czy był
to kicz, który dziś przyprawia włosy
o stanie dęba, wybitny szajs z polowych
łóżek czy po prostu rzeczy już dawno
zużyte przez bogatą zagranicę – ważne,
że było z „zachodu”. Na szczęście dla nas
wszystkich ten stan nie trwał wiecznie.
Gdy z ulic powoli zaczęły znikać słynne
już polowe łóżka, w garażach i mieszkaniach z wielkiej płyty zaczęły powstawać
pierwsze polskie biznesy. Statystycznie
1 na 176 ﬁrm z tamtych czasów jest dziś
na rynku jako podmiot samodzielny lub
fragment spółki czy grupy biznesowej.
Mało – ale to zawsze coś.

L

ata przemian w kraju i w naszej
mentalności, nowe wyzwania plus
know-how z zachodu i ten rodzimy znad
Wisły oraz miliardy euro unijnych dotacji
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Od lewej: Alicja Adamczak, Prezes Urzędu
Patentowego RP; Özlem Er, Wydział
Wzornictwa Przemysłowego, Uniwersytet
Techniczny w Stambule, Turcja. Z przodu:
Kaori Saito, Specjalista ds. Równego
Traktowania Kobiet i Mężczyzn, Departament
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej,
Szwajcaria

doprowadziły do miejsca, w którym znajdujemy się dziś. A dziś jest kilka bardzo
solidnych powodów do dumy. Mamy
bydgoską PESĘ, poznańskiego Solarisa
czy nowosądeckie Fakro – produkty tych
ﬁrm kupują nie tylko Polacy. Jesteśmy
z nich tacy dumni, ponieważ są one
znane w całej Europie, a nawet daleko
w świecie. Mamy Irenę Eris, Kross’a
czy Nowy Styl, których produkty traﬁają
na półki i do mieszkań setek tysięcy ludzi
w kilkudziesięciu krajach. Mamy wreszcie
Q-Workshop i kostkę do gry, która stała
się przebojem zeszłorocznych targów
CeBIT i posłużyła Donaldowi Tuskowi
do pasjonującej z PR-owskiego punktu
widzenia rozgrywki z Angelą Merkel.
A czego nie mamy?

Z

daniem wielu przedsiębiorców
po pierwsze nie mamy strategii dla
Polskiego biznesu. Owszem są pewne
plany ekspansji, programy typu Made
in Poland – wysiłki Ministerstwa Spraw
Zagranicznych czy Ministerstwa Gospodarki. Ale ﬁrmy zamiast promocji kadencyjnej potrzebują bardziej promocji długofalowej zaplanowanej na dekadę lub dwie.

Od lewej: Barbara Krzeska, Kierownik
Projektu Statutowego i Projektu Design,
Instytut Adama Mickiewicza; Marek
Korowajczyk, Zastępca Dyrektora,
Departament Promocji i Współpracy
Dwustronnej, Ministerstwo Gospodarki

Kolejny element to kierunki naszej ekspansji. Kazachstan, Turcja czy nawet państwa
Afrykańskie, to ciekawa alternatywa.
Bez wątpienia polski design i know-how
zostaną tam docenione. Pytanie jednak
czy międzynarodowy sukces sprzedażowy w przypadku wielu produktów
nie powinien wieść przez Berlin, Londyn,
Pekin czy Krzemową Dolinę w Kalifornii?
Czy nie należy pokazywać się od najlepszej strony wśród największych konkurentów i wygrywać z nimi na największych
imprezach i rynkach po to, by później zdobywać Afrykę czy podbijać serca i portfele
mieszkańców byłych republik ZSRR?

I
Nathalie Arnould, Kierownik ds. Wzornictwa,
Cité du design, Francja
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wreszcie trzeci element tej układanki
– pieniądze. Jak wygląda wsparcie
dla biznesu w Polsce, a jak w krajach
zachodniej Europy? Tu nie tylko chodzi
o żywą gotówkę, ale o nakłady na studentów, ośrodki badawcze, centra designu
czy wsparcie podatkowe dla młodych
przedsiębiorców. Ale w tym miejscu kłania
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się wielka polityka. Tajemnicą poliszynela
jest przecież fakt, że milion złotych wsparcia dla studentów może przynieść zysk
najwcześniej za kilka lat. Ulgi podatkowe
dla nowych ﬁrm zaowocują ich sukcesem
dopiero za pewien czas, a za jakieś siedem na dziesięć najpewniej i tak zbankrutuje. A więc zanim przyjdzie czas na zbiory tych owoców i dumne prężenie piersi
do orderów może zmienić się gospodarz.
A taki scenariusz od 25 lat wydaje się
zniechęcać wielu decydentów do odważnego i dalekowzrocznego działania.

A

le z drugiej strony sam fakt, że tak
odważnie i bezpośrednio o tym
rozmawiamy, skupiając po jednej stronie
przedstawicieli administracji publicznej,
a po drugiej biznes, świadczy o tym,
że już dokonują się milowe kroki.
Absolutnie chciałbym tu uniknąć nuty
banalnego optymizmu, a nawet naiwności
ale trudno oprzeć się wrażeniu, że polski
design albo przynajmniej cześć produktów
made in Poland, ma szanse podbić wiele
rynków – zresztą świadczą o tym fakty
dotyczące skali eksportu. A zatem chyba
jednak mamy tu nad Wisłą kilka produktów, które łączą w sobie cechy wspomnianego na początku iPhona i Maserati.
Niezawodność, innowacyjność, elegancja,
najwyższa jakość wykonania i … niebanalność – to cechy które pozwoliły wielu
markom podbić rynek. Niby oczywiste,
a jednak udaje się to tylko niewielu.
I dziś 25 lat od wielkich przemian tak zupełnie po ludzku cieszę się, że porównując
1989 i 2014 rok jesteśmy nie tylko trochę
dalej, ale o lata świetlne dalej. Z uśmiechem pobłażliwości dla naszych gustów
patrzę na fotograﬁe z przed lat. Polecam
to wszystkim tym, którzy tak często
w debacie publicznej twierdzą, że stoimy
w miejscu i nic się nie zmienia. Ale nie ma
co przysiadać na laurach – „na Marsa”
zostało nam jeszcze sporo drogi…

(Moderator panelu „Design
a atrakcyjność polskiej gospodarki
na rynkach zagranicznych”)

Nr 1/2014

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

Przemysły kreatywne
czynnik rozwoju krajów i regionów
Gerin Trautenberger Creative Wirtschaft Austria, Europejska Rada Liderów Designu i Innowacji
… Jestem przekonany, że przemysły kreatywne mogą odmienić tradycyjną gospodarkę. Ich znaczenie, rozmiary, obrotów i wkład
w rozwój gospodarczy krajów i Europy
są niedoceniane.
Zdolność przemysłów kreatywnych do niesienia zmian wyraża się nie tylko w nowych
pomysłach i innowacjach, jakie wnoszą one
do tradycyjnych przedsiębiorstw, ale również
w tym, jak wpływają na zmianę podejścia
do organizacji współpracy i współużytkowania środków produkcji.
Sądzę, że najlepiej uwidacznia się to w nowej
roli projektantów, którzy znajdują się obecnie
w centrum procesu produkcyjnego. Według
mnie to zaledwie początek procesu zmian
tradycyjnych modeli biznesu i rozumienia
dotychczasowego pojęcia „gospodarki”.

Dla przykładu – obroty przemysłów kreatywnych w Austrii wynoszą 7 miliardów euro,
stanowiąc 3,5% PKB, zaś w Niemczech
wynoszą one 63,8 miliardów euro, stanowiąc
2,35% PKB. W Austrii obroty te generuje
35 000 ﬁrm czyli 10% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw w tym kraju, zaś
w przypadku Niemiec jest to 247 000 czyli
7,8% niemieckich ﬁrm. Sektor kreatywny
zatrudnia w Austrii 130 000 osób, w Niemczech zaś 772 000. Do tego dochodzi
37 000 osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Austrii i 247 000 takich

wynika z ich umiejętności opanowywania
sytuacji kryzysowych i adaptacji zmian. Twórcza destrukcja podczas procesu wymyślania
czy ulepszania w połączeniu nowymi technologiami i urządzeniami (np. drukarki 3D),

Poza pracą w obszarze zarządzania wzornictwem i doradztwa strategicznego, obecnie zajmuje się projektowaniem produktów
i mebli (a komunikacją i projektowaniem
cyfrowym – na początku lat 90.). Jest członkiem austriackiego stowarzyszenia zawodowego w dziedzinie wzornictwa – Design
Austria, i był odpowiedzialny za opracowanie wytycznych w sprawie tantiem i opłat
związanych z działalnością zawodową.

Niedoceniamy siły
przemysłów kreatywnych
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Ekonomiczna siła
przemysłów kreatywnych

GERIN TRAUTENBERGER

Zmiany te otwierają nowe drogi produkcji
„spersonalizowanej” i z pewnością sprawią,
że odwróci się trend spadku produkcji
w Europie.

nie tylko pod względem ich zdolności
do transformowania tradycyjnego modelu
biznesu. Ich szczególna zaleta przejawia się
w twórczej zdolności rozwiązywania problemów i opanowywania sytuacji awaryjnych.
Ta umiejętność jest zupełnie niedoceniana
przez tradycyjne przedsiębiorstwa, rządy i instytucje pośrednie zarówno pod względem
rozmiarów, obrotów, jak i wkładu we wzrost
i dobrobyt gospodarczy.

osób w Niemczech. Jeśli to podsumujemy,
okaże się, że sektor przemysłów kreatywnych jest większy niż sektory chemiczny
i elektroenergetyczny w obu tych krajach.

gerin.microgiants.com

Od 2013 roku pełni funkcję przewodniczącego klastra działającego w przemysłach
kreatywnych – Creative Wirtschaft Austria,
Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej.
Wielokrotnie nagradzany jako dyrektor
kreatywny. Wykładał na Uniwersytecie
Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Od 2011 r.
członek Europejskiej Rady Liderów Designu
i Innowacji.
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Jakob Schjørring, Główny Doradca,
MindLab, Dania

Od lewej: Jakub Pinkowski, Kierownik
Wydziału Wzornictwa, Departament
Operacyjny, Urząd ds. Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego, Hiszpania; Piotr Pogorzelski,
Zastępca Dyrektora, Departament Polityki
Celnej, Ministerstwo Finansów; Zhang
Yueping, Dyrektor, Departament Badania
Wzorów Przemysłowych, Państwowy Urząd
Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki
Ludowej

dowodzą, że immanentną cechą przemysłów
kreatywnych jest stała potrzeba wprowadzania zmian i innowacji.

Design jest więc czynnikiem innowacyjnego rozwoju organizacji, a tym samym
i gospodarki.

Dzięki nowym, sterowanym komputerowo
maszynom CNC (do obróbki materiałów)
możliwa stała się zindywidualizowana produkcja w krótkich seriach. Niewielkie serie
spersonalizowanych produktów nie wiążą się
już z koniecznością korzystania z tradycyjnej
produkcji masowej w Chinach. Najnowsze
dane Banku Światowego pokazują, że kraje
OECD straciły 10% na przemyśle wytwórczym dodającym wartość, a niektóre, jak
np. Wielka Brytania straciły 15% w ciągu
ostatnich 30 lat.

Wspomniane, przeprowadzone kilka lat temu
w Szwecji, Danii i Austrii badania Design
Ladder, wyraźnie potwierdzają, że ﬁrmy,
w których design jest narzędziem strategicznym, są lepiej zorganizowane, mają większe
obroty, a kreując swoje produkty w centrum
uwagi stawiają użytkownika.

W utworzonym w Wiedniu sklepie Pop-Up
Store Neubau4 projektanci, wytwórcy i inne,
kreatywne w różnych dziedzinach, osoby
mogą wystawić zrobione przez siebie produkty na sprzedaż. Sukces sklepu Pop-Up,
to dowód potęgi nowych środków produkcji,
takich jak drukarki 3D, nowych rodzajów
shared economies (od red.– tj. gospodarowania opartego na dzieleniu się), pracy
zespołowej i przestrzeni warsztatowych typu
„co-working”, gdzie pomysły mogą być wytwarzane i produkowane. Działalność zespołów interdyscyplinarnych, takich jak np. „future factories” czy fablaby (miejsc kreatywnej
współpracy), która generuje wiele korzyści,
jest wprawdzie także nastawiona na sprzedaż na rynkach światowych, ale wspiera
przede wszystkim opracowywanie i wytwarzanie produktów dla rynków lokalnych.
Wyraźnie widać, że obecnie wzornictwo stało
się podstawą wszystkich procesów innowacji
zachodzących w przedsiębiorstwach. Wyniki
badań Design Ladder (od red. – narzędzie
do szacowania stopnia udziału wzornictwa
w biznesie) wskazują, że

Od lewej: Jakub Sobiepanek, założyciel
marki Vzór, Prezes Zarządu Vzór Sp. z o.o.;
Wera Modzelewska, wdowa po projektancie
Romanie Modzelewskim, jednym
z współtwórców i rektorów łódzkiej ASP;
Michał Woch, Dyrektor Zarządzający marki
Vzór, Wiceprezes Zarządu Vzór Sp. z o.o.
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w przedsiębiorstwach,
które odniosły
sukces, design jest
głównym elementem
ich codziennych działań.
Bo innowacje wymagają korzystania z nowych pomysłów i „nowej” wiedzy przy
produkcji towarów i kreowaniu usług w celu
poprawienia jakości produktów i wydajności.
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Jeśli uznać, że „kreatywność to generowanie
nowych pomysłów – nowych sposobów
spojrzenia na istniejące problemy lub dostrzeganie nowych możliwości, wykorzystując na przykład nowe technologie lub zmiany
na rynkach, a innowacyjność – to skuteczne
wykorzystywanie nowych pomysłów, proces,
który prowadzi do wdrożenia produktów,
nowych usług, nowych sposobów prowadzenia przedsiębiorstw czy nawet nowych
sposobów robienia interesów” –

design naprawdę jest
tym, co skutecznie
łączy kreatywność
i innowacyjność.
Nadaje pomysłom kształt, tak aby stały
się praktyczną i atrakcyjną ofertą dla użytkowników i konsumentów. Design można
więc określić jako kreatywność stosowaną
w określonym celu.
Przez ostatnie 20 lat mojej pracy zawodowej
jako projektant byłem świadkiem rozwoju
przemysłów kreatywnych i ogromnej zmiany,
jaka zaszła w mojej profesji. Przed 1990 rokiem, projektant był głównie jednym ze specjalistów w tradycyjnym łańcuchu procesu
drukowania. Obecnie graﬁk, to funkcja o wiele szersza – to osoba odpowiedzialna raczej
za proces niż tylko jakąś pojedynczą formę
czy graﬁkę. Jeśli spojrzymy na innowacje
w dziedzinie DTP (komputerowego przygotowywania do druku), dzisiaj projektant odpowiada za cały druk, jest managerem całego
procesu drukowania. Ten nowy zakres
obowiązków idzie w parze z większą władzą,
ale też i większym ryzykiem…
(nieautoryzowane fragmenty
wypowiedzi – tłum. G. Rzepecka)
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Kreatywność,
to gospodarczy dobrobyt
Kathryn Best

D

obre pomysły są w cenie i coraz
więcej ludzi na nich zarabia. W miarę, jak pomysły zyskują na znaczeniu, pojawia się coraz więcej nowych form przedsiębiorstw i wszelkiego rodzaju wspólnych
przedsięwzięć, szczególnie tych, które
generują zyski dzięki wiedzy, kreatywności
i innowacyjności.

skórze obcując z produktami, usługami,
przestrzenią czy systemami. Nadając
kształt pomysłom, zarówno w procesie
projektowym (jako czasownik design oznacza „projektowanie” = design thinking), jako
efekt – dostarcza gotowy projekt, produkt
(jako rzeczownik design = forma i funkcja)
stawiając na pierwszym miejscu człowieka.

K

reatywność traktowana jest jako
kapitał, ponieważ jest to jeden
z najlepszych sposobów na zwiększenie
przewagi konkurencyjnej krajów (następuje
rozwój kultury twórczej, gospodarki, przedsiębiorczości, umiejętności i talentów) oraz
przedsiębiorstw (powstają innowacyjne
produkty i usługi).

W

Na całym świecie rządy krajów wspierają
kreatywne przedsiębiorstwa, gdyż to dzięki
nim powstają innowacje, rodzą się nowe
pomysły na produkty, usługi i oferty, które
sprawiają, że klienci, konsumenci i użytkownicy są nimi szczególnie zainteresowani. Kreatywne pomysły mają więc ogromny
wpływ na dobrobyt gospodarczy – zarówno na poziomie indywidualnym, lokalnym,
regionalnym, jak i światowym.

Aplikacja wzornictwa do przedsiębiorstw
może mieć różne formy: design może być
procesem rozwijania nowych produktów
i usług, generatorem innowacji i nowych
ofert, koordynatorem nowych wspólnych
przedsięwzięć i dialogu. czynnikiem zmian
organizacyjnych i kulturalnych.

D

esign jest procesem łączącym
w sobie kreatywność i innowacyjność. Obecnie znajduje się w obrębie
szczególnego zainteresowania, zwłaszcza
gdy mowa o jakości naszego życia codziennego i potrzeb, jakie ono niesie. Jest
nam bliski. Otacza nas w naszym codziennym życiu i doświadczamy go na własnej
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sytuacji, gdy coraz częściej postulujemy, aby podchodzić do wyzwań współczesnego świata w sposób
bardziej kompleksowy i odpowiedzialny,
design (jako proces rozwiązywania problemów skupiający się na człowieku) ma
realną możliwość niesienia pozytywnych
zmian i pomocy.

Ż

yjemy w czasach, w których następuje kilka bardzo wyraźnych
transformacji, przechodzimy: od rywalizacji
do współpracy, od obrony do ekspansji,
od wartości materialnych do wartości
niematerialnych, od korporacji do kooperacji, od zatrudnienia do zaangażowania,
od skomplikowania do przejrzystości,
od zysku do ludzi, planety i pożytku,
od tradycyjnego biznesu do świadomego
biznesu, od konsumentów do twórców.

Organizacje na całym świecie usiłują robić
więcej wykorzystując mniej, dostosować
się do nowych modeli, nowych gospodarek
i nowych realiów. Mamy większe poczucie
przynależności do społeczności i większe
poczucie odpowiedzialności za środowisko
i społeczeństwo. Oczekujemy większej
przejrzystości i aktywnego uczestnictwa
w polityce i gospodarce. Jesteśmy też

Kathryn Best jest nazywana guru design
management. Autorka licznych publikacji
na ten temat. Konsultantka i trenerka,
której konsultacje i wykłady na temat siły
kreatywności i wzornictwa, mają istotny
wpływ na zmianę myślenia w biznesie
i społeczeństwie. Po polsku ukazała się
jej książka „Design Management” (obecnie całkowicie wyprzedana, niebawem
ma ukazać się jej wznowienie).
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bardziej obeznani z narzędziami technologicznymi, które dają ludziom możliwość
łączenia się, dzielenia, współpracy i komunikacji na nowe sposoby, które dają możliwość bycia zauważonym.
W obecnych, pełnych wyzwań czasach,
dalszy wzrost nastąpi tylko wtedy, jeśli
zaryzykujemy wyobrażenie sobie rzeczy
inaczej.

Czym jest metoda
design thinking?

W

rzeczywistości, to jedna z podstawowych cech dobrych
przedsiębiorstw kreatywnych: zdolność
spojrzenia na rzeczy z innej perspektywy oraz otworzenie się na innowacje
i ryzyko.

Wojciech Karcz założyciel organizacji Design Thinking Warsaw

Szansą dla współpracujących ze sobą
projektantów i przedsiębiorców jest poszukiwanie rozwiązań, jak zrobić rzeczy lepiej
(poprawiając jakość życia), zastanowienie
się, jak nadać formę nowym pomysłom,
nowym wizjom i nowym realiom (wizualizując) oraz – jak prezentować nowe pomysły
i nowe alternatywne rozwiązania w sposób
świeży i inspirujący (przedstawiając nowe
propozycje).

Ostatnio w Polsce coraz bardziej popularny staje się termin design thinking. Do dzisiaj jednak nie powstała żadna polska
nazwa tego określenia. Często pojęcie
design thinking jest tłumaczone jako
“myślenie projektowe”, co niestety nie jest
zbyt precyzyjną deﬁnicją i rodzi wiele
nieporozumień, ponieważ design thinking,
to nie tylko myślenie.

L

Również za granicą ten termin sprawia
sporo problemów z dokładnym zrozumieniem, o co właściwie chodzi.

udzie są z natury rzeczy kreatywni,
jeśli tylko się im na to pozwoli. Jeśli
design może pomóc przedsiębiorstwom
ukazując im alternatywne możliwości
i udostępniając narzędzia i procesy, które
pozwolą ludziom zaangażować się w tworzenie tych rozwiązań, to może on tylko
uwolnić jeszcze większe pokłady ludzkiej
kreatywności, otworzyć umysły i sprawić,
że spojrzymy na rzeczy w całkiem odmienny sposób i w efekcie zmieni się nasze
pojęcie „możliwości”. Pomysłowość ludzka
nie jest zestawem umiejętności zarezerwowanym wyłącznie dla klasy kreatywnej.
To zdolność, którą mamy wszyscy od urodzenia a nie jedynie wybrańcy. Musimy
i powinniśmy do niej sięgać, by czyniąc
gospodarkę bardziej efektywną, a rzeczy
lepszymi, tym samym tworzyć lepszą
rzeczywistość, wyższą jakość naszego
codziennego życia.
Kathryn Best
tłum. Gabriela Rzepecka
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Design i thinking czyli…
Aby dobrze przedstawić deﬁnicję design
thinking, trzeba na początku zdeﬁniować,
czym właściwie jest design. Niestety polska deﬁnicja tego terminu znacząco odbiega od znaczenia tego pojęcia w języku
angielskim. Najlepiej sprawdzić deﬁnicję
tego samego słowa w Wikipedii w dwóch
różnych wersjach językowych. Okazuje się,
że to samo słowo jest różnie rozumiane.
W wersji polskiej design jest deﬁniowany
jako: „termin powszechnie wiązany z wzornictwem przemysłowym, graﬁką użytkową
i sztuką wizualną”. W wersji angielskiej ma
już znacznie szersze znaczenie: „creation
of a plan or convention for the construction
of an object or a system”.
Design to nie tylko projektowanie ładnie
wyglądających przedmiotów, ale tworzenie nowych produktów, usług, gier, roz-
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wiązań inżynierskich, planów architektonicznych, serwisów internetowych, modeli
biznesowych, procesów produkcyjnych,
etc. Na przykład obudowa iPhone’a jest
przykładem designu, ale designem jest
też technologia produkcji szkła wykorzystanego do osłony wyświetlacza,
architektura procesora, system dostaw
telefonów do sklepów Apple, jak i koncepcja internetowego sklepu z aplikacjami AppStore.
Do zdeﬁniowania pozostał drugi człon nazwy - „thinking”, który oznacza po prostu
myślenie. Połączenie tych dwóch słów
„design” i „thinking” ma oznaczać „myślenie/działanie w taki sam sposób jak
dizajner (projektant)” Pojęcie to pojawiło
się pierwszy raz już w latach 60. na Uni-
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…skuteczne
rozwiązywanie
problemów

Po kilku latach pracy nad różnego rodzaju
projektami, Kelley zauważył, że sposób
myślenia designerów i metody ich pracy
można zastosować nie tylko do tworzenia ładnie wyglądających przedmiotów,
ale też do rozwiązywania poważnych
problemów biznesowych czy społecznych.
Dzięki temu w 2005 roku na Stanfordzie
powstał wydział dedykowany nauczaniu
design thinking - Hasso Plattner Institute
of Design at Stanford, potocznie określany
jako d.school. Jest to miejsce, w którym
studenci wszystkich kierunków na Stanfordzie uczą się, jak pracować w multidyscyplinarnym zespole i tworzyć innowacyjne
rozwiązania korzystając z metody design
thinking.

Termin design thinking został spopularyzowany pod koniec lat 80. przez David’a
Kelley’ego - założyciela ﬁrmy IDEO. Jednym z najsłynniejszych projektów IDEO
jest pierwsza mysz komputerowa dla
komputerów Macintosh produkowanych
przez Apple.

Dosyć długą deﬁnicję przytoczoną powyżej można sprowadzić tak naprawdę
do jednego prostego zdania: design
thinking jest metodą, która pozwala
na skuteczne rozwiązywanie skomplikowanych problemów oraz tworzenie
innowacyjnych rozwiązań.

wersytecie Stanforda, gdzie rozpoczęły
się prace nad nowymi metodami rozwiązywania skomplikowanych problemów.
Design thinking miało być metodą, która
polega na tworzeniu nowych rozwiązań
przechodząc przez podobny proces
towarzyszący projektantom (dizajnerom).
Jednak w tym wypadku wykorzystujemy
ten sposób pracy w bardzo szerokim
spektrum różnych dziedzin, np. do tworzenia usług, produktów, systemów,
oprogramowania, wydarzeń, modeli biznesowych, organizacji, etc.
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Design thinking jako
proces…
Design thinking składa się z dwóch podstawowych elementów: procesu z konkretnymi etapami oraz odpowiedniego
nastawienia (sposobu myślenia).
Pierwszym etapem procesu DT jest
otwarcie na człowieka. Jeżeli zabieramy
się za stworzenie czegoś nowego lub
rozwiązanie jakiegokolwiek problemu,
to na samym początku musimy poznać
ludzi, których ten problem dotyczy, wyjść
do nich i porozmawiać, a najlepiej samemu
wszystkiego doświadczyć.
Po zebraniu wielu obserwacji przechodzimy do etapu deﬁniowania problemu, który
będziemy dalej rozwiązywać. Odpowiednio analizując zebrane dane i wyciągając
z tego wnioski odkrywamy prawdziwy
problem, który trzeba rozwiązać.
Kolejnym etapem jest tworzenie jak
największej liczby różnych rozwiązań.
Wybieramy kilka najbardziej obiecujących
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i budujemy proste prototypy. Końcowym
etapem jest testowanie prototypów
z użytkownikami i natychmiastowa weryﬁkacja naszych pomysłów. Cały proces
nie kończy się na tym etapie, ponieważ
po przetestowaniu naszych prototypów
możemy stwierdzić, że rozwiązywaliśmy
niewłaściwy problem i wracamy na początek procesu. Na nowo deﬁniujemy problem
na podstawie nowych obserwacji i tworzymy nowe rozwiązania, które ponownie
testujemy. W ten sposób można wykonać
wiele iteracji, w stosunkowo krótkim czasie
błyskawicznie sprawdzając nasze pomysły
w praktyce.
Powyżej przedstawiony schemat procesu
jest jednym z wielu, które można znaleźć
w różnych źródłach. Niektórzy dodają
do całego procesu jeszcze kilka etapów
lub nazywają inaczej te same elementy.
Jednak wszystkie schematy mają generalnie tą samą zasadę. Najpierw poznajemy
potrzeby użytkownika, deﬁniujemy
problem, tworzymy rozwiązania, budujemy prototypy i testujemy z użytkownikami. Stąd też wynikają podobieństwa
design thinking do innych pokrewnych
metod, takich jak: User Centered Design,
Lean Start-Up, Human Centerd Design,
Customer Development, User Experience
Design, Service Design, SCRUM, Agile.
Wszystkie te metody pracy mają dokładnie
ten sam rodowód. Jednak design thinking
jest uniwersalną metodą, która może zostać wykorzystana praktycznie w każdej
branży – od małej ﬁrmy aż po międzynarodową korporację.

… i jako sposób myślenia
Oprócz liniowego procesu z kolejnymi
etapami, design thinking jest też pewnego
rodzaju sposobem myślenia czy nastawieniem, które towarzyszy nam cały czas
podczas pracy wg tej metody. Jest to bardzo ważny element, bez którego trudno
osiągnąć dobre rezultaty pracując zgodnie
z tą metodą, ponieważ design thinking,
to nie tylko schemat działania, ale też pewnego rodzaju ﬁlozoﬁa.
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Działając zgodnie z design thinking trzeba zwrócić szczególną uwagę na sześć
elementów:
z

Skupienie na człowieku
Projektujemy nowe rozwiązania przede
wszystkim dla ludzi. Poznanie potrzeb
użytkowników w tym wypadku jest
najważniejsze.

z

Ekstremalna współpraca
Do pracy angażujemy jak najbardziej
multidyscyplinarny zespół, żeby spojrzeć
na konkretny problem z różnych punktów
widzenia.

z

Kultura budowania prototypów
Zamiast dyskutować godzinami, które
rozwiązanie jest lepsze, można zbudować
szybki oraz tani prototyp, który od razu
zostanie przetestowany z użytkownikami.

z

Zamiast mówić, pokaż!
Bardzo ważna jest umiejętna prezentacja
swoich rozwiązań użytkownikom. Lepiej
jest pokazać prototyp, z którym można
wejść w jakąkolwiek interakcję niż opowiadać o swoim pomyśle.

z

Brak oporu przed działaniem
Często nie podejmujemy akcji, tylko spędzamy długie godziny na bezowocnych
naradach. Na przykład zamiast zastanawiać się, czego potrzebuje nasz klient,
lepiej wyjść do niego i z nim porozmawiać.

z

Bądź świadomy procesu
Kiedy działamy zgodnie z design thinking,
bardzo ważne jest podążanie według
kolejnych etapów pomysłów. Kiedy więc
zbieramy obserwacje o użytkownikach,
to nie tworzymy już od razu gotowych
rozwiązań.

wojciech.karcz@dtwarsaw.pl

Działalność Design Thinking Warsaw

Design Thinking Warsaw jest organizacją działającą w Warszawie od ponad dwóch lat. DTW
zajmuje się promocją design thinking, jak i realizacją projektów zgodnie z tą metodą. W trakcie
swojej działalności zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów.
Oprócz działalności szkoleniowej DTW realizuje też projekty wspólnie z ﬁrmami, organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. Dotychczas współpracowaliśmy z takimi partnerami jak Netia, Bosch, AIP Business Link, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytet Dzieci.
Podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji „Design szansą dla MŚP i regionów” został poruszony temat edukacji, a zwłaszcza potrzeby pracy w interdyscyplinarnych zespołach
studentów wzornictwa oraz innych specjalności (inżynierów, ekonomistów, socjologów, etc.).
Niestety nie ma jeszcze w Polsce zbyt wielu przykładów takiej współpracy.
Dlatego od tego roku w ramach Design Thinking Warsaw realizujemy nowy rodzaj projektów.
Poszukujemy partnerów, którzy chcą rozwiązać swój problem biznesowy lub stworzyć nowy
produkt/usługę według metody design thinking. Z drugiej strony zbieramy interdyscyplinarny
zespół złożony ze studentów różnych warszawskich uczelni. Następnie w dosyć krótkim czasie
ściśle współpracując z zespołem naszego partnera budujemy działające prototypy nowych
rozwiązań. W ten sposób studenci mają okazję do nauki design thinking poprzez rozwiązywanie prawdziwych problemów biznesowych.
Cały czas poszukujemy partnerów, z którymi moglibyśmy realizować projekty tego typu. W razie zainteresowania udziałem prosimy o kontakt – kontakt@dtwarsaw.pl
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możliwe informacje o rynku. Konieczna jest do tego także współpraca
zespołu ludzi wielu specjalności. A tego trzeba się nauczyć. Producenci,
którzy już pracowali wg takiego schematu, osiągnęli sukcesy rynkowe
wdrażając innowacyjne wyroby. Także projektanci, którzy zrozumieli,
że wiedza wyniesiona z uczelni nie wystarcza, jest „ważnym „wstępem”
do skutecznego projektowania, osiągają widoczne, satysfakcjonujące
„obie strony” efekty.

Jak pracować
z sukcesem

I

prof. Marek Adamczewski ASP Gdańsk,
Studio Projektowe maradDesign

Do panelu dyskusyjnego Aplikacja wzornictwa do przedsiębiorstw
i koszty wdrażania VII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjność
i Kreatywność Kobiet jego uczestnicy zostali zaproszeni z jednego prostego powodu – wszyscy skutecznie wdrażają projekty wzornicze.
Kathryn Best jest specjalistką ds. zarządzania wzornictwem w Wielkiej
Brytanii, Bożena Gargas, prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Dariusz Sobczak, dyrektorem marketingu
w WB Electronics, Polska, Andrzej Śmiałek, kierownikiem projektów
z Ergo:Design w Krakowie a Dariusz Berus, konstruktorem na co dzień
współpracującym z designerami w ﬁrmie TERMA w Gdańsku. W takim
gronie dyskutowano na temat, dlaczego tak dużo interesujących, nowatorskich projektów kończy swój żywot „w szuﬂadzie” czyli współcześnie
w komputerze projektanta, dlaczego tak mało producentów decyduje się
na współpracę z designerem.

P

odstawowym narzędziem skutecznego wprowadzenia na rynek
nowego produktu jest metodycznie przeprowadzony proces wdrażania projektu wzorniczego. Niestety nie zna
go większość producentów po raz pierwszy
przystępujących do współpracy z designerem.
Często brak także choćby podstawowej wiedzy
o potencjalnym użytkowniku wyrobu. Skutkiem
jest rozczarowanie, niepotrzebne trudności
podczas wdrażania lub w ogóle rezygnacja
z realizacji. Brakuje wspólnego języka, dążenia
do osiągnięcia tego samego celu.

A

by uniknąć tych nieporozumień, bezwzględnie konieczne jest natychmiast
po decyzji o rozszerzeniu, zmianie w produkcji,
stworzenie interdyscyplinarnego zespołu wdrażającego nowy produkt. Muszą razem – projektant i producent odpowiedzieć na szereg pytań
dotyczących celu ich działań, ergonomii, technologii, zakładanych kosztów, zdobyć wszystkie
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stnieje wiele przykładów sukcesów produkcyjnych osiągniętych dzięki
prawidłowo przeprowadzonym procesom wdrożeniowym. Producenci
uczestniczący w dyskusji na tej konferencji (WB Electronics, Terma) udowodnili skuteczność wspólnych przedsięwzięć. Metodycznie pracujące
studia projektowe (ERGO:Design, maradDesign i oczywiście wiele innych)
mają własne strategie postępowania pozwalające uniknąć niepotrzebnych
kosztów, a jednocześnie osiągać założone cele, wskazywać kierunki
rozwoju. Także Instytut Wzornictwa Przemysłowego ma programy ułatwiające skuteczną współpracę producentów i projektantów. Ułatwiają one
przedsiębiorcom budowę zespołów wdrożeniowych, a projektantów lepiej
przygotowują do współpracy z nimi – właśnie powstają programy nowych
warsztatów, wspólnych dla designerów i producentów.

T

rzeba mieć świadomość, ze praca zespołu złożonego ze specjalistów wielu branż daleko odbiega od naiwnego wyobrażenia kupowania projektu w postaci efektownego obrazka oczekiwanego produktu.
Koszty pracy takiego zespołu (wraz z zakupem praw majątkowych
do wzoru i ochroną tych praw) dość łatwo policzyć. Okazuje się, że zwykle przekraczają one niestety możliwości, a już na pewno wyobrażenia
potencjalnego producenta. Praktyka wskazuje, że różnica jest niestety
kilkukrotna. Potrzebne jest więc bezwzględnie zewnętrzne doﬁnansowanie procesu wdrażania nowego produktu.

T

ak więc: metodyka – zespół – koszty, to są trzy kluczowe słowa
charakteryzujące wyzwanie, przed jakim stają producenci i przedsiębiorcy razem. To też konkluzja naszej dyskusji podczas Konferencji.
Modne obecnie pojęcie „design thinking” we wszystkich opracowaniach
poczynając od źródłowego autorstwa Tima Browna, podkreśla zdecydowaną konieczność dobrze zaplanowanych
działań interdyscyplinarnych. Inaczej
współcześnie nie da się pracować z sukcesem. Powtórzmy jeszcze raz – warto,
trzeba się tego nauczyć, aby nie zmarnować potencjału producentów i projektantów, aby dobrze wykorzystać fundusze
przeznaczone w startujących niebawem
programach na „inteligentny rozwój”. I jeszcze jedna prosta rada dla producentów
od Kathryn Best – zorganizujcie najpierw
spotkanie z designerami na temat nowego
produktu – to niewiele kosztuje, a może
dać naprawdę dużo korzyści.

Moderator panelu
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Od edukacji do rynku
W poszukiwaniu
modelu wdrożenia
prof. Wiktor Jędrzejec dyrektor Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDzN

Jak powinna wyglądać kooperacja kierunków
projektowych z gałęziami przemysłu? Czy potrzebne są zmiany programowe w systemie
edukacji? Czy wzornictwo powinno być kierunkiem międzyuczelnianym? Na te pytania
odpowiadali uczestnicy panelu poświęconego
edukacji w zakresie designu. Punktem wyjścia
do dyskusji na temat kondycji edukacji wzornictwa w Polsce było spojrzenie z perspektyw
głównych interesariuszy całego procesu:
absolwentów, pracodawców i uczelni (polskich
i zagranicznych).

Absolwenci –
rzemieślnicy czy artyści?
Kluczowym elementem budowania jakości
designu w Polsce są studenci oraz ich profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie
projektanta. Agnieszka Fujak (absolwentka
ASP w Krakowie, Główny Projektant Wiss Polska), zwróciła uwagę na istotę doświadczenia
zdobywanego jeszcze podczas studiów oraz
wielowymiarowego charakteru pracy projektanta: „Prototypowanie to nie jest tylko wykonanie
modelu i wysłanie do prototypowni. To są również próby w terenie […]. Trudne jest zderzenie
z techniczną i przemysłową stroną. To nie jest
kwestia przygotowania dobrej wizualizacji”.
Ideę tą zaaprobował również Wojciech Karcz
(absolwent Politechniki Warszawskiej, Design
team), który podkreślał dodatkowo konieczność współpracy przyszłych projektantów
w interdyscyplinarnych zespołach.
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Pracodawcy – „Nie liczy
się tylko artyzm”
Ocena jakości przygotowania projektantów
dokonywana jest przez pracodawców – do myśli
tej odniósł się Leszek Różowicz (Grupa Nowy
Styl), zwracając uwagę na konieczność posiadania przez absolwentów nie tylko talentu, ale także praktycznych umiejętności projektowania
i znajomości realiów biznesowych. Te ostatnie
często decydują o sukcesie projektanta, istotne
jest bowiem myślenie w kategoriach nie tylko
oczekiwań odbiorców, ale także umiejętność
dostrzegania możliwości rynkowego wdrożenia
produktu przez ﬁrmy. Nie bez znaczenia jest
również specyﬁka rynku, dla którego produkty
są realizowane – często kluczowe są narodowe
przyzwyczajenia odbiorców.

Uczelnie – pomiędzy
projektem a produktem
Główny ciężar odpowiedzialności za edukację
spoczywa na uczelniach. Ich przedstawiciele
zgodnie uznali, iż niezbędne jest stałe inicjowanie
współpracy uczelni z przedsiębiorcami. Taką rolę
będzie pełniło Akademickie Centrum Designu,
powstające w Łodzi. Jak podkreślała Jolanta
Rudzka-Habisiak (Rektor ASP w Łodzi), konieczna jest systemowa zmiana myślenia o projektowaniu, bo „Design jest immanentną częścią
produktu”. Z kolei Marek Lisiewicz (ASP Kraków,
Triada Design) podkreślał, jak ważne jest myślenie
w kategoriach komercjalizacji produktu. Znajduje

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

to potwierdzenie w zagranicznych doświadczeniach, Özlem Er (Uniwersytet Techniczny w Stambule) wskazała szczególnie na znaczenie inicjowania współpracy projektantów z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Dobrą praktyką okazało
się stworzenie przez UT w Stambule specjalnej
strony internetowej, która ułatwiała z jednej strony
znalezienie pracy młodym projektantom, z drugiej
podnosiła wiedzę w zakresie zarządzania wzornictwem, z trzeciej zaś pokazywała przedsiębiorcom korzyści wynikające z inwestowania w dobre
wzornictwo.

***
Polski system edukacji wzornictwa ma bezcenną tradycję, którą trzeba twórczo wykorzystywać. System edukacji designu powinien
uwzględniać przede wszystkim interdyscyplinarny charakter pracy projektanta, który musi
być wyposażony w szereg pozaartystycznych
umiejętności. Konieczne jest także zdobywanie
doświadczenia jeszcze podczas studiów (staże,
praktyki itp.). Nie bez znaczenia pozostaje znajomość realiów biznesowych, prawa autorskiego
czy narodowej specyﬁki odbiorców. Równie
ważna staje się promocja projektowania i designu, jako jednego z elementów powstawania
produktu. Istotne jest w tym zakresie równoległe
inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami i studentami.

Moderator panelu „Od edukacji
do rynku w poszukiwaniu wdrożenia”
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Wzornictwo w regionach = innowacje
Ewa Gołębiowska dyrektor Zamek Cieszyn

D

esign, jako zorientowana na użytkownika
innowacja, oznacza czynność planowania
nowego lub znacząco ulepszonego produktu,
usługi lub systemu, która zapewnia najlepsze
dopasowanie do potrzeb, aspiracji i możliwości
użytkownika, biorąc równocześnie pod uwagę
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wartości.

Potencjał Designu wykorzystują również mniej
znane regiony, jak belgijski Kortrijk, dla którego
współczesna architektura i dobre projektowanie
stało się strategicznym narzędziem rozwoju.
Kris Dekeyzer przedstawił realizowane przez
Designregio Kortrijk projekty wspierające konkurencyjność lokalnych ﬁrm.

Właśnie ta deﬁnicja designu, sformułowana
w raporcie Komisji Europejskiej „Design as
a driver of user-centred innovation” (2009)
stanowiła najlepsze wprowadzenie do panelu
poświęconego wzornictwu służącemu rozwojowi regionalnemu.

P

Z

aproszeni goście zagraniczni w pełni
potwierdzili kompleksowe znaczenie
designu, którego potencjał wykorzystywany jest
zarówno w metropoliach, jak i słabiej rozwiniętych obszarach.
Mi-Young Han, prezeska Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców, przedstawiła mało znane projekty
realizowane w Seulu np. dla zapobiegania
przestępczości. Seul, zaliczany do sieci kreatywnych miast UNESCO, wykorzystuje projektantów nie tylko do wzrostu konkurencyjności
gospodarki, ale również do poprawy jakości
życia mieszkańców.
Podobnie jest w Saint Etienne, które konsekwentnie przechodzi transformację z miasta
przemysłowego w kreatywne miasto designu.
Nagrodzone w 2013 roku Europejską Nagrodą
Zarządzania Designem miasto szczególnie dba
o dostępną przestrzeń i usługi publiczne. W nowoczesnym zarządzaniu miastem niezbędna
jest specjalistyczna wiedza, „Cite du design”
organizuje m.in. kursy zarządzania designem
dla lokalnych polityków i administracji.
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anel poświęcony sytuacji w Polsce
wzbogacony był o optymistyczną
zapowiedź w wystąpieniu Iwony Wendel,
podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju, która stwierdziła dobitnie: polskie
regiony odrobiły lekcję! Z zestawienia tzw.
inteligentnych specjalności wybranych przez
województwa wynika, że większość docenia
wartość projektowania i sensownie wiąże
specyﬁczne umiejętności projektantów z silnymi regionalnymi branżami. Najciekawsze
jest podejście województwa świętokrzyskiego,
które wprowadziło design HORYZONTALNIE,
do wszystkich priorytetów w regionie.

P

aneliści udowodnili, że również w Polsce
design zyskuje coraz szersze znaczenie.
Priorytetem Centrum Designu Gdynia jest
dostępna przestrzeń publiczna i projektowanie
społecznej zmiany. Łódź Art Center, to główny
organizator Łodź Design Festiwal, którego
efektem nie są jedynie wystawy, ale innowacyjne produkty. Zamek Cieszyn promuje najlepsze
śląskie produkty i usługi oraz łączy design
z tradycyjnym rzemiosłem. Przedstawiciel Creative Poland przedstawił sytuację kreatywnego
przemysłu w Polsce, który zaczyna rozwijać
się również poza dużymi centrami. Dzieje się
to coraz powszechniej w Europie. Potwierdzają
to badania przedstawione przez Gerina Trautenbergera z Creative Industries w Austrii.

P

aradoksalnie, globalizacja wspiera
lokalność, o czym świadczą sukcesy
produktów mocno zakorzenionych w tradycji.
Sukces „Krakowskiego kredensu” przedstawiła
Ewa Lewek wiceprezes Zarządu, podkreślając
znaczenie pracy doświadczonego projektanta
w procesie budowania marki. O oddziaływaniu
designu na rozwój regionalnych marek poprzez
np. historię oryginalnej biżuterii z węgla mówiły
właścicielki ﬁrmy Bro.Kat.

D

yskutowano także na temat roli i formuły
działania regionalnych ośrodków designu, jakie powstały w ostatnich 3 latach w Polsce, wskazywano, jak pomagają w dostępie
do specjalistycznego doradztwa, budowaniu
sieci kontaktów oraz promocji, także międzynarodowej. Udowodniono również, że współpraca
z projektantami wzmacnia społeczny i gospodarczy potencjał regionów oraz buduje wśród
mieszkańców poczucie tożsamości i dumy.
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Inspiracją
– dziedzictwo regionu
Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Gospodarki odwiedza
stoiska prezentujące drukarki 3D

Bogna Polańska, Roma Skuza Bro.Kat

D

Od lewej: Jolanta Rudzka-Habisiak,
Rektor, Akademia Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi; Özlem
Er, Wydział Wzornictwa Przemysłowego,
Uniwersytet Techniczny w Stambule, Turcja

obre projektowanie musi być autentyczne, otwarte na eksperymenty,
unikające utartych schematów. Naszym
zdaniem projektant powinien mieć szacunek
do materiału, przeszłości i własnej tożsamości. Takimi właśnie ideałami staramy się
kierować projektując czy to architekturę,
czy produkty. Jako projektantki myślimy
nie tylko o racjonalności, funkcjonalności naszych projektów i produktu, ale też ich wysokiej jakości i przekazie – staramy się zawrzeć
w nim naszą pasję, tożsamość, promować
śląskiego ducha.

N

azwa naszej powstałej w 2010 r. pracowni – Bro.Kat, ma znaczenie symbolicznie. To nie tylko transformacja pierwszych sylab naszych imion (Bogna, Roma)
oraz nazwy miasta, w którym żyjemy i pracujemy – Katowic. Bro.kat nasuwa skojarzenia
z czymś, co się mieni, zdobi, połyskuje – jak
złoto czy diamenty, to bezpośrednie nawiązanie do „czarnego złota”, „ czarnego diamentu”,
jak na Śląsku nazywa się węgiel. Niegdyś
na nim budowano bogactwo regionu. Dziś,
gdy rola węgla, jako paliwa kopalnego spada,
staramy się odkrywać go na nowo w naszej
działalności projektowej.

D
Kaori Saito, Specjalista ds. Równego
Traktowania Kobiet i Mężczyzn, Departament
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej,
Szwajcaria
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ziedzictwo naszego regionu jest tym,
co nas inspiruje. Staramy się wykorzystać na potrzeby współczesnego wzornictwa, śląskie tradycyjne motywy, wzory
stworzone poprzez przetworzenie elementów
zaczerpniętych z industrialnego krajobrazu.
Pragniemy nadać tradycji regionu nowe życie
w tworzonych przez nas produktach.
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S

karb Śląska – prawdziwy węgiel –
jest głównym elementen kolekcji
Hochglane, zaprezentowany w zupełnie
nowej odsłonie, w połączeniu ze srebrem.
O Śląsku myśli się, jak o symbolu postindustrialnych zniszczeń i degradacji środowiska, tymczasem posiada on znaczny
procent zieleni miejskiej, parków i lasów
w stosunku do całej powierzchni regionu.
Industrialny krajobraz wykorzystujemy
w innym naszym projekcie – śląskich doniczkach – z wyciętą u góry umowną panoramą Śląska. Użytkownik sam sadzi rośliny,
czy jadalne zioła, takie jak bazylia, oregano,
zalesiając swój kawałek regionu.

T

radycja śląska coraz częściej inspiruje
i coraz chętniej po nią sięgają nie tylko
projektanci. Motyw węgla wykorzystywany
jest nie tylko przez nas, znalazł też zastosowanie w ceramice lub w kosmetologii (mydło
z węgla). Słowa gwary śląskiej, którymi
posługiwały się nasze babcie dziś, można
zobaczyć na ubraniach ludzi noszących
z dumą śląskie hasła. Tradycyjne śląskie
potrawy, które gościły w każdym rodzinnym
domu, jak rolada z modrą kapustą czy wodzionka z bratkartoﬂami dziś można zjeść
w restauracjach specjalizujących się w śląskim jedzeniu. Również architektura nie uszła
uwadze projektantom, wykorzystywana jest
w projektowaniu użytkowym jak np. wyciskarka do cytrusów w kształcie Spodka (hala
widowiskowo-sportowa). Tradycja śląska
pobudza i inspiruje do tworzenia nowych
pomysłów, dzięki czemu projektanci deﬁniują
ją na nowo w swoich projektach.
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Wzornictwo
szansą dla
regionów
Paweł Kaźmierczyk

Michał Koziołek, CEO & Founder, New
Warsaw − Wratislavia

Creative Poland

W

celu wspierania polskich projektantów
i przedsiębiorców z sektora kreatywnego powołaliśmy do życia partnerstwo
Creative Poland, skupione wokół Towarzystwa
Amicus.
Creative Poland, czerpiąc z doświadczeń
wcześniejszych projektów Towarzystwa
Amicus (m.in. Salon Artystów Rzemiosła skierowany do artystów rękodzielników) powstało
na początku 2013 r. z myślą o wspieraniu
małych i średnich przedsiębiorstw z sektora
kreatywnego. Nasze działania skierowane
są do twórców pragnących podnosić kompetencje biznesowe i rozwijać prowadzoną
działalność. Zapewniamy wsparcie w obszarach, takich jak prawo autorskie, księgowość,
promocja czy marketing społecznościowy.
Tworzymy wspólnotę, w ramach której zaangażowani twórcy chętnie dzielą się z innymi swoją
wiedzą i doświadczeniem. Pod wspólną marką
promujemy się w kraju i zagranicą, pokazując
innowacyjny potencjał i budując publiczność
dla kreatywnych przedsiębiorców.

N

asze działania objęły trzy województwa
– mazowieckie, łódzkie i podlaskie. Te
trzy regiony o zróżnicowanym poziomie rozwoju przemysłów kreatywnych pozwoliły nam
wysnuć ciekawe wnioski na temat uwarunkowań rozwoju przedsiębiorców związanych
z kulturą i ich wpływu na gospodarkę. Przed-
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siębiorczy twórcy zwiększają atrakcyjność
inwestycyjną i turystyczną miasta i regionu,
realnie wpływając na poprawę poziomu życia
lokalnej społeczności. Ważne jest wykorzystanie regionalnej tradycji i dziedzictwa. To one
pozwalają tworzyć rzeczy oryginalne, wyróżniające się od konkurencji, mające „ducha”.

W

sektorze kreatywnym najważniejszy
jest zawsze pomysł. To świetna myśl
i jej skuteczna realizacja pozwalają w pełni
wykorzystać drzemiący w twórcach i w ich otoczeniu potencjał. Choć lokalne władze w coraz
większym stopniu zdają sobie sprawę ze znaczenia i potencjału przemysłów kreatywnych,
wciąż potrzebne jest poszerzanie oferty wsparcia skierowanej do małych i średnich przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza obszarów
wiejskich, choć i w tym przypadku nie brakuje
łamiących stereotypy przykładów. W celu
podniesienia zainteresowania władz sytuacją
przemysłów kreatywnych, organizowaliśmy
w ramach Creative Poland m.in. szkolenia
i warsztaty dla urzędników.
Małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego w dużej mierze kształtują wizerunek
regionu. To od nich zależy, czy lokalne tradycje
i motywy wciąż inspirować będą mieszkańców,
jednocześnie zachęcając turystów do odwiedzin. Dlatego tak ważne jest zapewnienie
wsparcia kreatywnym przedsiębiorcom.

Plakaty partnerów konferencji

Petteri Masalin, Wiceprezes ds. Badań
i Rozwoju, Garden EMEA, Fiskars, Finlandia
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Polski folk
odkryty na nowo
Sztuka ludowa wraca do łask. Ale nie jako
skrząca się nudą i tandetą cepelia. Tradycyjne
wzory i motywy coraz chętniej wykorzystywane są przez twórców różnych dziedzin.
Z niewyeksploatowanego jeszcze bogactwa
kultury wiejskiej czerpie inspiracje m.in. ﬁlm,
design, muzyka, moda. Sektor kreatywny
wraca do korzeni.

Na ludową nutę
Koniec roku 2013 na polskiej scenie muzycznej
należał do Donatana i Cleo. Ich piosenka „My
Słowianie” w zawrotnym tempie podbiła krajowe
listy przebojów. Utwór ewidentnie wyróżniał się
od innych muzycznych propozycji odwołaniami
do ludowych motywów, zarówno w warstwie
tekstowej, melodycznej i wizualnej popularnego
klipu. To zdaje się największy sukces sztuki
ludowej próbującej przebić się do masowej publiczności od czasu zespołu Jarzębina i piosenki
„Koko koko Euro spoko”. O ile powodzenie chórku
gospodyń wiejskich wiązało się raczej z dużym
poczuciem humoru publiczności, o tyle „My Słowianie” to świetny przykład tego, jak połączyć stare
z nowym. Etno-spódniczka noszona w klipie przez
piosenkarkę szybko stała się hitem modowym
w sklepach internetowych. Okazuje się, że sztuka
ludowa nie tylko inspiruje twórców wielu dziedzin,
ale także świetnie traﬁa w gusta klientów.

Moda na folk
Życie w globalnej wiosce stwarza potrzebę
znalezienia czegoś, co lokalne. Czegoś, co nasze i z nami związane, co jest pod ręką i łatwo
dostępne. Sztuka ludowa jest nie tylko bliska
nam wszystkim, ale także prosta w odbiorze
oraz w przeciwieństwie do wielu innych stylów
– szczera i autentyczna. – Ludowe motywy wywodzą się z tradycji, nie zostały zaprojektowane
przez graﬁka w biurze, lecz przez prostych
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ludzi, którzy żyli w zgodzie z naturą – tłumaczy
Juliana Farbotko-Bytys, pochodząca z Białorusi projektantka, twórczyni marki „Farbotka”.
– Pomysł na wykorzystanie tego wzornictwa
zrodził się z potrzeby tworzenia czegoś wyjątkowego, a przy tym bliskiego nam wszystkim.
Sztuka ludowa to zarazem coś naturalnego, powstałego nie z chęci zarobku, ale z inspiracji przyrodą i tradycją. Dla niektórych twórców zmiana
środowiska, przeprowadzka z miasta na wieś jest
jak odkrywanie nowego świata. – Po wielu latach
mieszkania w wielkich miastach zamieszkałam
pośród pól w otulinie Puszczy Białej – opowiada
Rawa Wójcik, twórczyni marki Rajoki. – Codzienne obcowanie z naturą: lasem, polem, rzeką
i dzikimi zwierzętami zupełnie zmieniło mój miejski
punkt widzenia, uwrażliwiło i zainspirowało.
Sposób i tempo wiejskiego życia pozwoliły mi dostrzec cuda natury, które od wieków inspirowały
twórców ludowych. Wszelkie wzory haftów, taśm,
koronek i innych ozdób są przecież swego rodzaju odwzorowaniem ﬂory, fauny czy krajobrazu.
Poszukując elementów wystroju wnętrz dla mojego nowego wiejskiego domu odkryłam, że sztuka
ludowa jest niezwykle bogatą i głęboką kopalnią
inspiracji, znacznie bogatszą niż kiedykolwiek
przypuszczałam.

Z pokolenia na pokolenie
Spuścizna po minionych pokoleniach zawsze
stanowiła źródło natchnienia dla młodych
artystów. Korzystając z dorobku przodków,
adaptując ich wrażliwość do gustów nowej
epoki, artyści rozwijali sztukę ludową, dzięki
czemu mogła być cały czas żywa, jednocześnie nie tracąc korzeni, z których wyrosła.
– Niewątpliwie tzw. Styl Etno-folk był i jest
inspiracją dla kolejnych pokoleń – zauważa
Rawa Wójcik. – Szeroko pojęta sztuka współczesna zawsze ma swoje źródło w sztuce
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ludowej jakiejś części świata, styl Etno-folk jest
tym, który to pochodzenie podkreśla i wysuwa
na pierwszy plan.
Bo styl etno to coś więcej niż tylko wizualne wykorzystanie ludowych wzorów, będących konkurencją dla popularnych, opatrzonych projektów.
Artyści czerpiący z dorobku kulturowego własnej
społeczności i ich klienci zawsze podkreślają
szczególną nić, jaka łączy ich z rodzimą sztuką.
– Etno to moda, która młodym ludziom wydaje
się nieco egzotyczna i odległa. Tymczasem folk
związany jest z historią ich kraju i rodziny. Niektórzy dostrzegają w niej jedynie kicz, a inni tę uniwersalną duchowość, mającą korzenie w tradycji
– zauważa Juliana Farbotko-Bytys.
Odwołania do tradycji ludowej są wyrazem
pewnego systemu wartości, demonstracją
uznania dla dokonań przodków oraz podkreśleniem relacji łączących współczesnych
z ich regionem, przodkami, tradycją i historią.
– Zdobnictwo ludowe nie tylko emanuje kolorem
i radością, ale przypomina nam o korzeniach
– przekonuje Rawa Wójcik. – Buduje pewien
rodzaj dumy z naszej tradycji, a czasem nawet
wzmacnia poczucie przynależności narodowej.
Dobrym przykładem mogą być chusty góralskie, których atutem jest nie tylko ich uroda,
ale to że są polskie, że kojarzą się z polskością,
kojarzą się z tymi aspektami naszej narodowości
których nie tylko się nie wstydzimy za granicą,
ale wręcz jesteśmy z nich dumni. To samo tyczy
się norweskich swetrów, białoruskich walonek
czy łowickich wycinanek itp. Dzisiaj ludzie coraz
częściej odczuwają potrzebę powrotu do korzeni, a ten styl zdecydowanie do tego inspiruje.

Sztuka kompromisu
Artysta czerpiący pełnymi garściami z tradycji
ludowej zawsze musi umieć odpowiednio osadzić perełki regionalnej sztuki w ramach współczesnej rzeczywistości. Bez tego stare motywy
mogą wydać się jakby na siłę wyciągnięte
z zakurzonego skansenu. Coraz częściej ta niełatwa sztuka udaje się twórcom poszukującym
bliskich relacji z rodzinną i regionalną tradycją
oraz historią. Dzięki temu wrażliwość minionych
pokoleń pozwala nam patrzeć na otaczający
nas świat w zupełnie inny sposób.
Paweł Kaźmierczyk
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MIASTO +
Ewa Janczukowicz-Cichosz
kierownik Centrum Designu Gdynia

D

esign rozwija się w Gdyni nieprzypadkowo – modernistyczne miasto sprzyja
innowacjom i kreatywnemu myśleniu. Od 2011
roku w ramach Pomorskiego Parku NaukowoTechnologicznego działa Centrum Designu
Gdynia, którego rolą jest koordynacja działań
związanych z designem w mieście, jak również wspieranie współpracy projektantów
z przedsiębiorcami oraz promocja najlepszych
osiągnięć regionu, w których wykorzystywane
jest projektowanie.

kształca się zgodnie z zapotrzebowaniem
i z udziałem mieszkańców. Centrum Designu
Gdynia stara się, aby przestrzeń ta była zaprojektowana w sposób estetyczny i funkcjonalny,
zgodnie z zasadami design for all. Zorganizowaliśmy kilka warsztatów dla urzędników,
którzy na co dzień odpowiadają za przestrzeń
publiczną, aby przekonać ich, że projektując
nowe elementy miasta należy myśleć o osobach niepełnosprawnych, matkach z wózkami
czy osobach starszych.

Gdynia w umiejętny sposób z miasta, w którym
w 80% związana była z przemysłem morskim,
przekształciła się w nowoczesny ośrodek
stawiający na innowacyjne ﬁrmy, które coraz
częściej współpracują z projektantami.

J

C

hcąc wzmocnić świadomość rynkowej wartości designu, organizujemy
warsztaty z zakresu design management dla
studentów kierunków ekonomicznych, technicznych i projektowych. W ramach projektu
DesignEnterpreneurship studenci z Polski,
Niemiec i Szwecji uczą się współpracy i rozumienia zależności, jakie wynikają ze zróżnicowanej wiedzy i doświadczenia. Pokazujemy im,
że w procesie wprowadzania na rynek nowych
produktów i usług warto współpracować
i działać zgodnie z ideą design thinking. Wspieramy również ﬁrmy, które chcą rozpocząć
współpracę z projektantem, ale nie wiedzą, jak
do tego podejść. Oprócz samego kojarzenia
stron, staramy się uczestniczyć w pierwszych
spotkaniach, które są kluczowe dla dalszej
współpracy.
Za zmianami w sferze gospodarki podąża
również przestrzeń publiczna, która prze-
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ednym z projektów dedykowanych przestrzeni publicznej realizowanych przez
Centrum Designu Gdynia jest „Trawa do rzeczy” – całoroczny szlak rekreacyjny wiodący
przez zielone skwery i parki. Projekt wskazuje
na atrakcyjność terenów zielonych i znajduje
miejsca na dobre projekty w przestrzeni publicznej, tworząc zestaw obiektów dedykowanych Gdyni. Promujemy aktywny wypoczynek
w środku miasta, zachęcamy do eksploracji
miejskich skwerów i parków – miejsc, które
istnieją i stanowią potencjał Gdyni. Projekt
Trawa do rzeczy stwarza nowe możliwości
do codziennego kontaktu ludzi ze współczesnym wzornictwem.

D

o corocznych działań na rzecz poprawy
jakości przestrzeni publicznej można
już zaliczyć konkurs Gdynia City Transformers – w 2013 roku odbyła się jego trzecia
edycja. Konkurs nastawiony jest na realizację
nagradzanych projektów – to właśnie dzięki
nim na plaży miejskiej ustawiono nowe śmietniki i zagospodarowano skrzynki energetyczne
przy ul. Świętojańskiej. W tym roku zajęliśmy
się tematem sezonowych pawilonów handlo-

wych. Efekty będzie można zobaczyć w najbliższe wakacje.

O

prócz działań w przestrzeni publicznej
upowszechniamy wiedzę na temat
projektowania poprzez szereg spotkań i warsztatów skierowanych zarówno do profesjonalistów, jak również do osób nie związanych
na co dzień z projektowaniem.
Jednym z największych wydarzeń promujących dobre projekty jest festiwal Gdynia
Design Days. Siódma edycja Gdynia Design
Days potrwa w tym roku od 4 do 13 lipca.
Tegoroczne hasło Miasto+ skupia się na mieście i jego mieszkańcach, ludziach w różnym
wieku, umownie określanych: 5+, 30+, 60+.
Nie chodzi jednak o statystykę czy beznamiętną arytmetykę.

N

ajciekawsze są związki i zależności
pomiędzy ludźmi – generacjami, środowiskami, grupami. Niemniej istotne są relacje
między mieszkańcami a przestrzenią miejską:
dzielnicami, budynkami, ulicami, widokami, meblami miejskimi… Ludzie w mieście – to również zwierzęta im towarzyszące; drzewa, skwery miejskie i doniczki z roślinami na balkonach;
samochody, rowery, wózki lub deskorolki, które
znajdują się w zasięgu ręki. Festiwal to także
wystawy, warsztaty i spotkania z najlepszymi
polskimi projektantami. Zapraszamy latem
do Gdyni!
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Skuteczna ochrona prawna wzoru przemysłowego
w prawie w łasności intelektualnej

Co powinien
uwzględniać
przedsiębiorca

dr Anna Tischner Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

W

zornictwo przemysłowe jako rezultat
działalności twórczej, której celem
jest określenie (zaprojektowanie) funkcjonalnych i estetycznych cech produktów
wytwarzanych przemysłowo jest wyjątkowo
atrakcyjnie chronione w prawie własności
intelektualnej.
Część z dostępnych form ochrony designu
uzależniona jest od szeregu wymogów
(spełnienia przewidzianych prawem kryteriów
ochrony oraz dopełnienia formalności zgłoszeniowych). Wzornictwo przemysłowe może
być chronione prawem z rejestracji wzoru
przemysłowego, a także prawem ochronnym
na wzór użytkowy, a nawet prawem ochronnym na znak towarowy.

P

rawo własności intelektualnej oferuje
również szeroki wachlarz instrumentów chroniących interesy podmiotów, które
nie dokonały rejestracji wzoru przemysłowego. Podstawowym narzędziem ochrony
odformalizowanej jest prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego,
które chroni wzory nowe i posiadające
indywidualny charakter udostępnione publicznie na obszarze UE przez okres 3 lat
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od dnia pierwszego ujawnienia (użycia
w handlu, wystawienia, reklamy skierowanej
do nieograniczonego kręgu osób). Atrakcyjną
ochronę oferuje również prawo autorskie,
które chroni przejawy działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci (utwory). Ochrona autorskich praw majątkowych trwa przez całe
życie twórcy i jeszcze przez 70 lat po jego
śmierci; powstaje bez konieczności rejestracji
wzoru i ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

D

znaczenie ma prawo do wzoru przemysłowego. Wzór przemysłowy, zdeﬁniowany
w ustawie Prawo własności przemysłowej
jako postać wytworu nadana w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów,
kolorystykę, strukturę, materiał wytworu,
jego ornamentację, może być chroniony
między innymi prawem z rejestracji wzoru
przemysłowego na poziomie krajowym
lub prawem do zarejestrowanego wzoru
wspólnotowego na poziomie UE. W obu
przypadkach wzór musi być nowy i mieć indywidualny charakter, a ochrona może trwać
maksymalnie przez 25 lat od dnia zgłoszenia,
pod warunkiem uiszczania opłat za przedłużanie ochrony na kolejne pięcioletnie okresy.

odatkowo, interesy przedsiębiorcy,
który dysponuje atrakcyjnym, ale niezarejestrowanym, wzorem przemysłowym,
mogą być chronione przed czynami
nieuczciwej konkurencji polegającymi
na naśladowaniu postaci produktu, co może
wprowadzać w błąd co do tożsamości
producenta lub produktu. Ochrona przed
nieuczciwym naśladownictwem nie jest ograniczona w czasie; może być dochodzona
wówczas, gdy zostaną wykazane okoliczności określone w art. 13 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

chrona krajowa, dająca wyłączność
na obszarze RP, uzależniona jest
od rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP. Natomiast ochrona
w całej Unii Europejskiej powstaje wskutek
pojedynczego zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante w Hiszpanii.

Wśród praw, które powstają po spełnieniu
wymogów zgłoszeniowych, podstawowe

Zasadniczo możliwa jest jednoczesna
ochrona wzoru przemysłowego na gruncie
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wszystkich regulacji, pod warunkiem
spełnienia przez design wymogów ochrony
określonych w poszczególnych reżimach
własności intelektualnej.

W

Polsce przyjęto wyjątkową
regulację jedynie w odniesieniu
do kumulacji ochrony prawem z rejestracji
wzoru przemysłowego i prawem
autorskim. Zgodnie z art. 116 ustawy Prawo własności przemysłowej „ochrona praw
majątkowych do utworu, przewidziana
w przepisach prawa autorskiego, nie ma
zastosowania do wytworów wytworzonych
według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa
z rejestracji udzielonego na taki wzór”.
Zgodność tego przepisu z prawem UE
jest przedmiotem kontrowersji (zob. wyrok
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
C-168/09, Flos v. Semeraro, Zbiór Orzeczeń 2011 I-00181).
Określając strategię ochrony prawnej wzoru
przemysłowego, przedsiębiorca powinien
uwzględnić przede wszystkim własne
możliwości ﬁnansowe, przewidywany okres
żywotności rynkowej wzoru przemysłowego,
zakres terytorialny komercjalizacji produktów
urzeczowiających wzór.

N

ależy jednak podkreślić, że rejestracja wzoru przemysłowego na poziomie krajowym lub unijnym (w UP RP
lub w OHIM) może uchronić projektanta
lub przedsiębiorcę przed szeregiem
problemów z udowodnieniem powstania
ochrony odformalizowanej (m.in. wykazania momentu powstania tej ochrony,
jej zakresu, osoby uprawnionego). Prawo
z rejestracji wzoru – krajowe lub unijne jest
udzielane stosunkowo szybko (procedura rejestracyjna trwa maksymalnie kilka miesięcy),
zaś opłaty za udzielenie tych praw nie są wygórowane (podstawowa opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego do rejestracji
w UP RP, publikację oraz pierwszy okres
ochrony wynosi w sumie 770 złotych, zaś
za rejestrację i publikację prawa z rejestracji
wzoru wspólnotowego 350 eur; przedłużanie
ochrony na dalsze 5-cio letnie okresy ochrony wymaga wnoszenia dodatkowych opłat).
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Fiński mariaż
designu i innowacji
Anne Veinola architekt i historyk sztuki, menedżer
ds. komunikacji, redaktor naczelny Design Forum Finland

– Finlandia to jeden z najbardziej cenionych za design krajów na świecie. Jak ten
mały kraj, o populacji zaledwie 5,5 miliona,
zdobył taką renomę?
– Zaczęło się w 1875 roku, kiedy chcąc pobudzić lokalny przemysł i rzemiosło, powołano
Finnish Society of Crafts and Design (Fińskie
Towarzystwo Rzemiosła i Wzornictwa). Ponadto założono również specjalną szkołę rzemiosła
i sztuki, w której rozwijano zdolności manualne
i rzemieślnicze, np. uczono obróbki drewna,
metalu czy rysunku technicznego. W tym
okresie powstała też specjalna modelowa
kolekcja ﬁńskiego wzornictwa przemysłowego. Szkoła rzemiosła i sztuki przekształciła
się następnie w University of Art and Design
Helsinki (Uniwersytet Sztuki i Designu w Helsinkach – obecnie Aalto University School
of Art, Design and Architecture), zaś modelowa
kolekcja stała się początkiem Design Museum
(Muzeum Designu). Fińskie Towarzystwo Rzemiosła i Wzornictwa istnieje do dziś i zarządza
narodową organizacją ds. promocji wzornictwa
– Design Forum Finland.
– Ale światowe uznanie ﬁński design zaczął
zyskiwać w latach 40-tych i 50-tych.
– Tak, Finlandia z sukcesami uczestniczyła
w Trienalle di Milano – targach wzorniczych
w Mediolanie i innych wystawach wzornictwa.
Fiński design był nagradzany i zyskiwał rozgłos. Były to efekty działalności Towarzystwa,
a szczególnie jego prezesa, Hermana Olof Gum-

merus’a, który znał wiele wpływowych osób
i dziennikarzy w całej Europie i wykorzystywał
te kontakty do promocji ﬁńskiego wzornictwa.
W targi i wystawy i inne tego typu działania
promocyjnie chętnie angażowały się też ﬁńskie
przedsiębiorstwa zorientowane na design, takie
jak Arabia czy Iittala (obie ﬁrmy produkują ceramikę użytkową i artystyczną, do dziś wyznaczając trendy ﬁńskiego wzornictwa), partycypując
również w kosztach uczestnictwa.
Cechy charakterystyczne ﬁńskiego wzornictwa, takie jak funkcjonalność, czyste, minimalistyczne formy oraz wykorzystanie naturalnych
materiałów – idealnie wpisywały się w estetykę
tamtych lat i ówczesny styl życia. Fiński design
był coraz częściej obecny w mediach, a ﬁńscy
projektanci, np. Tapio Wirkkala, Timo Sarpaneva, Antti Nurmesniemi czy już wtedy znany
w świecie architekt Alvar Aalto, zdobyli uznanie.
– Jak design zyskiwał mocną pozycję
w działalności przedsiębiorstw? Czy polityka gospodarcza państwa sprzyjała takiemu
podejściu?
– Wzornictwo, podobnie jak architektura,
muzyka czy sport, jest od dawna ważnym
elementem kultury i gospodarki w Finlandii.
Po roku 2000 jego znaczenie wzrosło jeszcze
bardziej, gdyż stało się ono głównym narzędziem przyczyniającym się do zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstw. Rozwój
tradycyjnego, opartego o drewno, metal i technikę przemysłu uległ spowolnieniu, a produkcja
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Prezentacja druku 3D

Słuchacze konferencji

Od lewej: Przemysław Różowicz, Specjalista
ds. Marketingu i CSR, Grupa Nowy Styl;
Wojciech Karcz, Design Team, Politechnika
Warszawska
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powoli przenosiła się za granicę. Kryzys
ekonomiczny lat 90. i załamanie na rynku
kredytów pierwszej dekady XXI w. zmusiły
wiele przedsiębiorstw do restrukturyzacji swojej działalności. Firmy bardziej niż kiedykolwiek
zaczęły postrzegać design jako narzędzie rozwoju biznesu. Wzornictwo, jak wspomniałam,
zawsze było zakorzenione mocno w ﬁńskiej
kulturze, ale dopiero w tym okresie zaczęło być
wykorzystywane w tak konkretnym celu.
W latach 90. Finlandia, dzięki licznym narodowym programom rozwoju, stała się jednym
z liderów postępu technologicznego. Połączenie innowacji z designem przynosiło efekty
i doprowadziło do powstania nowych koncepcji
biznesu. Do ﬁrm, dla których wzornictwo stało
się narzędziem strategicznym należały Nokia
(telefony komórkowe), Metsto (maszyny papiernicze) czy KONE (windy).
Design został uwzględniony w oﬁcjalnych
raportach i strategiach. Pierwsze Decision-in-Principle on Finnish Design Policy (Główne
Wytyczne dotyczące Fińskiej Polityki Wzorniczej), zwane “design 2005!”, rząd ﬁński sporządził już w 2000 roku. Z kolei w 2013 roku
opublikowana została narodowa strategia
wzornicza “Design Finland”, którą właśnie zaczęto wdrażać. Strategia ta uznaje know-how
w zakresie wzornictwa jako element wpływający na zwiększenie konkurencyjności kraju oraz
stwierdza, że do roku 2020 design powinien
stać się integralną częścią zarówno biznesu
prywatnego, jak i sektora publicznego.
– W Finlandii realizuje się kilka projektów…
– W efekcie przyjęcia takiej, opartej na wzornictwie, polityki powstał między innymi projekt
World Design Capital Helsinki 2012” (Światowa
Stolica Designu Helsinki 2012). Inicjatywa
ta połączyła ludzi, stała się źródłem mnóstwa
nowych pomysłów, wydarzeń i projektów oraz
sprawiła, że design zaczął być tematem codziennych rozmów, wszedł w „obieg publiczny”
bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Stała się
ona początkiem kolejnych akcji, na przykład
projektu „Design Driven City” (Miasta Zorientowane na Design), promującego dobre
projektowanie wśród administracji publicznej
w Helsinkach i okolicach metropolii.
Obecnie wzornictwo jest wspierane przez państwo na kilka sposobów. Stało się ono ﬁńskim
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towarem eksportowym i z nim związanych
jest wiele projektów prowadzonych w świecie.
Np. projekt „The Team Finland” (Drużyna
Finlandia) łączy we wspólnych działaniach
eksportowych ministerstwa, ambasady i wiele
innych organizacji.
Ministerstwo Pracy i Gospodarki wspiera
na szczeblu krajowym wykorzystanie designu
w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez np. udzielanie pomocy
w ich internacjonalizacji oraz tworząc tzw.
„kliniki projektów”, „road shows of design”
(od red.– to seria spotkań organizowanych
lokalnie od 2008 roku, podczas których
przedsiębiorcy mają okazję uzyskać informacje
na temat możliwości wykorzystania designu
w ich przedsiębiorstwach) czy organizując
seminaria. Wydarzenia te organizowane
są w ścisłej współpracy Design Forum Finland,
Min. Pracy i Gospodarki, Fińskiej Agencji
Finansowania Technologii i Innowacji TEKES,
Fińskiej Agencji ds. Technologii i Innowacji
wraz z lokalnymi podmiotami.
Celem tych wszystkich działań jest udostępnienie przedsiębiorstwom sektora kreatywnego
narzędzi, które umożliwią im stworzyć lepszy
i bardziej dochodowy biznes. Nowatorskim
podejściem było też włączenie projektowania
do sektora usług oraz przyjęcie zasady myślenia projektowego – Design Thinking.
Fiński mariaż designu i innowacji wydaje się
być właściwym kierunkiem gospodarczego
działania i dlatego będzie dalej kontynuowany.
Bo kiedy tradycyjne gałęzie przemysłu podupadają, a rynek się załamuje, wszędzie szuka
się możliwości i pomysłów na nową działalność
gospodarczą. Wtedy właśnie design może
okazać się jednym z bodźców, które pomogą
odbudować pozycję rynkową, znów wystartować, stać się konkurencyjnym.
Przygotowała i opracowała:
Gabriela Rzepecka
* Finnish Society of Crafts and Design jest drugą
najstarszą organizacją związaną z przemysłem
wzorniczym na świecie. (Anne Veinola wyraziła zainteresowanie konferencją, niestety z powodu swoich
obowiązków nie mogła na nią przyjechać)
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Jak uczą design thinking w USA
Rozmowa z Coeylen Barry ekspertem design thinking, absolwentką Uniwersytetu Stanford w USA
Obecny system nauczania w szkołach,
prawie na całym świecie, uczy dzieci, jak NIE być kreatywnym

– O design thinking dużo się ostatnio
mówi. Ale co to właściwie jest Design
Thinking? Czy to faktycznie jakieś
nowe podejście do projektowania
czy też może po prostu dobre projektowanie pod nową, obudowaną dobrą
kampanią promocyjną nazwą?
– Design thinking czyli myślenie projektowe to praktyczne narzędzie, które pomaga
nam wykorzystać w połączeniu z innowacyjnym sposobem myślenia umiejętności
i możliwości XXI wieku – czy to w klasie,
szkole czy miejscu pracy. To metoda,
która uczy nowych strategii rozwiązywania
problemów. Wyzwania, przed którymi
stawia uczestników taki proces projektowy
jest połączeniem empatii, pomysłowości
i racjonalności koniecznym do zaspokojenia potrzeb użytkowników i stworzeniem
w efekcie skutecznych rozwiązań.
Design thinking nie jest więc czymś
nowym, jest procesem opartym na racjonalnym myśleniu, który został usystematyzowany, „ubrany” w pewną strukturę,
dzięki której jest łatwiejszy do zrozumienia,
bardziej dostępny i prostszy do zastosowania w różnych dziedzinach.
– W jaki sposób możemy wykorzystywać design thinking? Jakie może nam
to przynieść korzyści, jak może odmienić przedsiębiorstwo czy instytucję?
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– Design thinking powoduje, że instytucje
stają się bardziej innowacyjne i kreatywne.
Zmienia też tradycyjne podejście do prowadzenia interesów, stawiając centrum
uwagi użytkownika. Proces design thinking zaczyna się bowiem od głębokiego
zrozumienia problemu i jego potrzeb
poprzez empatyczne podejście i dokładne
badania, zanim zaczniemy chwytać się
jakichkolwiek rozwiązań. Jego wyjątkowość polega również na tym, że podczas
takiego procesu powstaje cała seria rozwiązań; małych, nisko-budżetowych, które
są testowane, zanim zapadnie decyzja
o wyborze jednego z nich. Nie traci się
w ten sposób czasu, energii i pieniędzy
na jedno ryzykowne rozwiązanie, które
może się udać albo nie.

– Intryguje mnie fakt, że szkolisz
nt. design thinking zupełnie różne grupy – od dzieci po środowiska biznesowe. Czym różnią się te szkolenia? Jak
uczysz design thinking dzieci, a jak
przedsiębiorców?
– Generalnie design thinking jest dostosowywane do słuchaczy poprzez wybranie
odpowiedniego stopnia trudności oraz
stosownych tematów. W przypadku
dorosłych możemy podczas warsztatów
skoncentrować się np. na przeprojektowaniu portfela, a w przypadku uczniów
tornistra – tak, aby przykład był adekwatny do ich doświadczeń i życia. Zależnie
od uczestników szkolenia pewne elementy procesu mogą zostać uproszczone lub

COEYLEN BARRY od 10 lat zajmuje się innowacyjnymi programami
edukacyjnymi. Ukończyła studia z zakresu programów edukacyjnych i nauczania
na Uniwersytecie Stanford w USA. Była managerem odpowiedzialnym za rozwój
programu w African Leadership Academy RPA. Jako członek K-12 Lab,
w Instytucie Wzornictwa Uniwersytetu Stanford, pracowała nad szkoleniami
dla nauczycieli i tworzeniem programów edukacyjnych. Prowadzi szkolenia
i konsultacje dla szkół i kadry pedagogicznej na całym świecie. Założycielka
createdu.org.
Coeylen Barry była zaproszona jako ekspert do udziału w tegorocznej edycji
konferencji „Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą dla MSP”
w V panelu poświęconym edukacji. Zaproszenie przyjęła, jednak w ostatniej
chwili jej przyjazd okazał się niestety niemożliwy. Coeylen zgodziła się jednak
na rozmowę na temat design thinking – dziedziny, w której się specjalizuje.
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nawet całkowicie pominięte, tak aby było
odpowiednie dla danej grupy i jej wieku.
Uczniowie i przedsiębiorcy wymagają
też szczególnej pomocy przy innych
etapach procesu. Na przykład uczniowie
są na ogół innowacyjni i łatwiej im myśleć
nieszablonowo, ale potrzebują dodatkowych ćwiczeń z empatii i dodatkowego
instruktażu jakiego rodzaju pytania stawiać i jak je odpowiednio formułować. Są
to umiejętności, które większość z nich
dopiero zaczyna rozwijać na tym etapie
życia.
– Dlaczego tak istotne jest włączenie
w proces projektowania produktu czy usługi obu stron: zarówno
usługodawcy czy producenta, jak
i odbiorców?
– Włączenie na etapie projektowanie
także przyszłych użytkowników danego
produktu czy usługi jest istotne, ponieważ
kluczową sprawą jest zrozumienie szczególnych potrzeb konkretnej grupy odbiorców danego produktu czy usługi. Uniwersalne rozwiązania typu „jeden rozmiar
dobry dla wszystkich” nie zawsze przynosi
dobre efekty. Prawdziwą istotę problemu
i potrzeby ludzi, których on dotyczy można zrozumieć tylko poprzez włączenie
ich w proces projektowania rozwiązania.
– Czytałam o warsztatach design
thinking, jakie przeprowadziliście przykładowo z uczniami III klasy szkoły
podstawowej. Dzieci zaprojektowały
od nowa szkolny plac zabaw. W tym
celu przeprowadziły wywiad środowiskowy – rozmawiały z rówieśnikami
o tym, co lubią, co im się nie podoba
i co chciałyby zmienić. Zbudowały
prototypy i zaprezentowały je grupie.
Rozmawiały z dyrekcją szkoły i administracją szkolną, aby sprawdzić
czy ich pomysły są możliwe do zrealizowania. Wreszcie stworzyły modele
nowych urządzeń na plac zabaw, które
przedstawiły młodszym uczniom. Ci
wybrali z nich najlepsze projekty, które
z pomocą pracowników administracji
szkolnej faktycznie powstały. Plac
zabaw został przeprojektowany przez

68 •

dzieci w ramach zajęć szkolnych.
Dzieci podczas procesu projektowego
uczyły się wykorzystać w praktyce
wiedzę zdobytą z matematyki (skala
przy budowie modeli) czy ﬁzyki (działanie urządzeń).
Jestem pod ogromnym wrażeniem
takich zajęć. Czy mogłabyś podać
mi jakieś inne dobre przykłady szkolenia z design thinking, które zakończyły
się sukcesem i wdrożeniem nowego,
dobrego projektu?
– Proszę bardzo. Najpierw przykład rezultatów, jakie przyniosło design thinking
w pracy z uczniami. Po ukończeniu studiów współpracowałam ze szkołą African
Leadership Academy (ALA) z RPA. Sytuacja w kraju była skomplikowana, wiele
problemów należało rozwiązać. ALA zachęciła swoich uczniów do przedstawienia
propozycji projektów usług, które mogłyby
przynieść długoterminowe pozytywne
efekty.
RPA ma jeden z najwyższych wskaźników
zachorowań na raka skóry na świecie
(wyższy ma tylko Australia) i niestety 50%
zachorowań wykrywanych jest zbyt późno
na leczenie. Uczniowie ALA przeprowadzili
wywiady środowiskowe w swoich społecznościach z młodzieżą, lekarzami itp.,
w wyniku których doszli do bardzo ciekawych spostrzeżeń. Po pierwsze w Australii większość osób ma jasną karnację
i przy dłuższym wystawieniu na słońce
ulega poparzeniom. Jednakże w Afryce
większość osób ma ciemną skórę i pozbawiona jest tego naturalnego systemu alarmującego. Po drugie, doszli do wniosku,
że jeśli chcą, aby młodzież rzeczywiście
zaangażowała się w długoterminowe działania na rzecz ochrony własnego zdrowia,
muszą stworzyć naprawdę ekscytujący
program.
Ostatecznie uczniowie ALA przygotowali
8 tygodniowe szkolenie, w czasie którego
zabierali młodzież do szpitali, rozmawiali
z chorymi na raka, poznawali emocjonalną
stronę tej choroby. Każdy z uczestników
dostał też bransoletkę, która zmieniała
kolor, gdy była zbyt długo wyeksponowa-
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na na działanie słońca – to rozwiązywało
problem braku naturalnego systemu
alarmowego. Poprzez wyjście do społeczeństwa i zidentyﬁkowanie prawdziwych
problemów i potrzeb młodzieży, którą
chcieli zaangażować w projekt, udało im
się wypracować doskonałe rozwiązanie,
które przyniosło długotrwały, pozytywny
efekt.
Inny przykład wykorzystania design thinking w biznesie? Co roku rodzi się około
20 milionów wcześniaków o zbyt małej
masie urodzeniowej. 20% tych noworodków umiera w ciągu pierwszego miesiąca
życia. 99% z tych przypadków dotyczy
krajów o niskich lub średnich dochodach.
Urządzeniem, które może uratować życie
dzieci jest inkubator, którego koszt wynosi
25,000 $ – zbyt dużo. Pan Linus Liang
wraz ze swoim zespołem ze Stanford
D. School (przyp. red. Institute of Design
at Stanford University) postanowił zaprojektować bardziej przystępny cenowo
inkubator. Kiedy rozpoczynali prace nad
projektem, uświadomili sobie, że usiłują
rozwiązać niewłaściwy problem. W wyniku
rozmów, jakie przeprowadzili z lekarzami
i pielęgniarkami w szpitalach w Nepalu
(który ma najwyższy wskaźnik śmiertelności noworodków na świecie) odkryli, że:
1. w szpitalu znajdowały się puste, nieużywane inkubatory, a wielu pacjentów
żyło w wioskach, z których nie mogli być
przetransportowani w bezpieczny sposób
do szpitali,
2. wiele rodzin nie stać było ani na podróż
ani na opiekę medyczną,
3. w wioskach tych często brakowało
prądu,
4. nawet obniżenie kosztów inkubatora
z 25,000 $ do założonych początkowo
250 $ nie zmieniłoby faktu, że byłyby
one nadal zbyt drogie dla potrzebujących
ich rodzin.
W wyniku tych spostrzeżeń zespół zredeﬁniował wyzwanie. Zamiast tworzyć
tańszy inkubator postanowili stworzyć
przenośny sposób regulowania temperatury nie wymagający zapotrzebowania
na energię elektryczną.
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I tak oto, po zrozumieniu istoty problemy,
zespół Lianga przystąpił do badania
technologii inkubatorów. Metodą „burzy
mózgów” przeanalizował masę pomysłów
i zbudował na ich podstawie wiele szybkich prototypów. W końcu stworzyli prosty,
elegancki produkt nazwany „Embrance
Infant Warmer” (Otulający Ogrzewacz
Niemowląt), który przypomina mini-śpiwór
ze specjalną kieszonką na wyciąganą
wkładkę grzewczą do podgrzewania
w gorącej wodzie. Koszt jego produkcji
wyniósł 25 $. Pomoże on ocalić życie
wielu niemowlaków. Zespołowi udało się
osiągnąć fantastyczny efekt postępując
zgodnie z procesem design thinking
– identyﬁkując najpierw prawdziwe trudności i dopiero potem szukając dla nich
właściwego rozwiązania.
(http://blog.experiencepoint.
com/2010/02/16/design-thinking-in-actionembrace-global/)
– Wielu polskich przedsiębiorców
nie zdaje sobie sprawy, jak ważną rolę
w ich przedsiębiorstwie może odegrać design. Próbujemy organizować
szkolenia, warsztaty czy konferencje
na ten temat, ale często im mniejsza
ﬁrma, tym trudniej przekonać właściciela do udziału w nich. Jak możemy
to zmienić, by podnieść świadomość
roli wzornictwa?
– Najlepszą metodą na zrozumienie
design thinking jest danie ludziom możliwości poznania, doświadczenia tego
procesu na własnej skórze. Przedstawianie przykładów zakończonych sukcesem
pomoże zwiększyć zainteresowanie
tematem, ale osobisty udział w procesie
jest najbardziej skuteczną metodą, ponieważ wiele osób pozostanie sceptycznie
nastawionych dopóty, dopóki sami czegoś
nie doświadczą. Pracowałam z nauczycielami, którzy przeczytali chyba wszystko
co tylko jest dostępne na temat design
thinking, a mimo to podchodzili do mnie
po warsztatach mówiąc, że nie w pełni
rozumieli jednak jak stosować design
thinking, aż do momentu, w którym sami
je wypróbowali.
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– Istnieje kilka raportów na temat
kondycji wzornictwa w UE. Brytyjski
Design Council wyliczył, że każdy 1
funt zainwestowany we wzornictwo
przynosi 4,12 funta zysku. Duńskie Design Centrum poinformowało, że ﬁrmy
inwestujące w design mają o 22% więcej zysków. Czy znasz może podobne
statystki w USA?
– Niestety nie potraﬁę podać konkretnych danych z USA, ale design thinking
poświęcono wiele artykułów i książek.
Polecam np. “Creative Conﬁdence” Davida i Tom Kelley. Jasno z nich wynika,
że design thinking to niezwykle cenne
podejście ze względu na wpływ, jaki ma
na zwiększenie efektywności i na rolę,
jaką odgrywa podczas rozwijania nowych
umiejętności, które powinni posiadać
przedsiębiorcy i przywódcy chcący odnieść sukces w XXI w.
– Kiedy jest właściwy moment na rozpoczęcie edukacji z zakresu designu?
Czy w USA istnieją jakieś programy nauczania designu kierowane
do uczniów szkół podstawowych?

W pierwszym rzędzie od lewej: Alicja
Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego
RP; Mi-Young Han, Prezes, Światowe
Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców
i Przedsiębiorców, Korea; Kaori Saito,
Specjalista ds. Równego Traktowania Kobiet
i Mężczyzn, Departament Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, Światowa Organizacja
Własności Intelektualnej, Szwajcaria; Biserka
Strel, Kierownik, Wydział ds. Krajów Europy
Środkowej oraz Krajów Śródziemnomorskich
i Bałtyckich, Departament Krajów
Rozwiniętych i w Okresie Transformacji,
Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej, Szwajcaria; Wang Binying,
Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej,
Szwajcaria; Andrzej Śmiałek, Kierownik
Projektu, Ergo Design Sp. z o.o.; Bożena
Gargas, Prezes, Instytut Wzornictwa
Przemysłowego

– Edukacja z zakresu design thinking
powinna zacząć się w bardzo wczesnym
wieku. Mamy programy już dla przedszkolaków, 4-5-latków. Niestety obecny system
nauczania w szkołach, prawie w całym
świecie, uczy dzieci, jak NIE być kreatywnymi, dlatego tak ważne jest rozwijanie
dziecięcej kreatywności i uczenie empatii
już od najmłodszych lat. To powinna być
podstawa.
Program z zakresu Design Thinking
skierowany do małych odbiorców będzie
inny niż ten dla starszych uczniów czy dorosłych, ważne jednak jest, aby stworzyć
podstawy i zacząć wcześnie kształtować
w dzieciach tak ważne umiejętności.

Krystyna Skowrońska,
Posłanka na Sejm RP

– Dziękuję za naszą interesującą rozmowę na tak wielką odległość, kiedyś
bez sky’pa byłoby to niemożliwe…

Rozmawiała Gabriela Rzepecka

Alicja Adamczak, Prezes Urzędu
Patentowego RP
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Przekraczanie granic

Ralph Talmont konsultant ds. komunikacji, kreatywności
i wspierania innowacyjności, Polska/Australia

O

rganizatorzy tegorocznej edycji konferencji UP RP „Design szansą dla
MŚP i regionów” poprzez takie określenie
jej tematu, zapewnili swobodę sprzyjającą
wielowątkowym dyskusjom, a jednocześnie
koncentrując się na zagadnieniu designu
w takim stopniu, by było to atrakcyjne dla
profesjonalistów z wielu spokrewnionych
dziedzin, zgromadzili znaczącą liczbę
uczestników reprezentujących różne środowiska z Polski i z zagranicy. Byli wśród
nich zarówno czynnie działający projektanci,
jak i urzędnicy administracji publicznej,
przedstawiciele kadry akademickiej, studenci wydziału wzornictwa przemysłowego,
eksperci z dziedziny własności intelektualnej
oraz przedsiębiorcy.
Ożywione dyskusje toczyły się zarówno na oﬁcjalnym forum, jak i poza nim,
w kuluarach. Obejmowały pojęcie ryzyka,
nieodłącznego czynnika każdego projektu
innowacyjnego. Ponadto, zwrócono uwagę
na potrzebę zmniejszenia dezaprobaty dla
tego, co tradycyjnie określamy „niepowodzeniem”, a w rzeczywistości będącego jedynie
elementem procesu prób i błędów.

K

ulturowy wymiar zmian, także
w podejściu do designu i jego roli
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w innowacyjnych gospodarkach, jakie powoli dokonują się zarówno w środowisku
przedsiębiorców, jak i naukowców, projektantów, polityków gospodarczych, jest
ogromny. Ta zmiana w sposobie myślenia
wydaje się nieodzowna, by zarówno Polska,
jak i Europa jako kontynent, mniej obawiały
się ryzyka, a bardziej skłaniały się do jego
podejmowania. Zarówno podczas sesji, jak
i w rozmowach po ich zakończeniu można
było odnieść wrażenie, że zdaliśmy sobie
sprawę, że łącząc swoją energię twórczą,
wysoką jakość rozwiązań designerskich,
innowacyjność w połączeniu z otwarciem
na globalną konkurencję i większym zaufaniem do siebie nawzajem, mamy szansę
skorzystać z wielu możliwości, jakie oferuje
design.

K

onferencja była podzielona na sesje
tematyczne dotyczące oddzielnych,
choć powiązanych tematów. I nic dziwnego,
że prawdopodobnie najbardziej popularne
prezentacje i dyskusje dotyczyły źródeł
ﬁnansowania innowacyjnego designu. Jednak wspólnym wnioskiem było stwierdzenie,
że dostępne są liczne i różnorodne źródła
kapitału na sﬁnansowanie działań przedsiębiorstw stawiających na innowacyjny design

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

i na wsparcie jego rozwoju, tak w małych,
jak i w dużych przedsiębiorstwach.

T

wierdzenie, że design to pozytywny
czynnik w rozwoju regionów i miast
zostało szczególnie bogato zilustrowane
w prezentacjach Nathalie Arnould, menagera
designu miejskiego (pionierskiego stanowiska w Europie) dla miasta St Etienne,
Mi-Young Han z Creative City Seoul, i Krisa
Dekeyzer, designera z miasta średniej wielkości w Belgii. Ukazując design jako strategiczną wartość i sposób rozwiązywania
problemów wszyscy prelegenci prezentowali
przykłady wymiernych korzyści uzyskanych
dzięki strategicznemu wykorzystaniu designu na poziomie regionalnym.
Znalazły się jednak także głosy świadczące,
że nie wszyscy rozumieją różnicę pomiędzy
designem (dyscypliną nastawioną na strategiczne rozwiązywanie problemów), a projektowaniem graﬁcznym (będącym jednak
tylko jedną z jego części składowych).
I ku zdziwieniu wielu słuchaczy, dwóch prelegentów reprezentujących przedsiębiorców
zaproszonych do wypowiedzi na temat
strategicznego aspektu designu jako metody rozwiązywania problemów, przyznało,
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że postrzegali go jedynie jako „ładne opakowania”. A jest to przecież niefortunnie wąska
deﬁnicja dowodząca, że nie wszyscy zdają
sobie sprawę, jaką wartość można wytworzyć, dzięki twórczemu stosowaniu designu.
Można nawet zaryzykować twierdzenie,
że tak myślące przedsiębiorstwa narażają
się na utratę wpływów rynkowych i dalsze
niepowodzenia biznesowe. Przedsiębiorstwa te szybciej niż później zrozumieją
jednak, że nieustająca innowacyjnośc jest
koniecznością i nie wystarczy obecnie
„dokonać jakiejś innowacji”. Niezbędne jest
stałe ulepszanie swoich produktów i usług,
ale w odpowiedzi na potrzeby i problemy
społeczne a to oznacza konieczność stosowania powszechnie, jak w innych krajach
najbardziej innowacyjnych, metody design
thinking – jeżeli nie będziemy jej stosować,
inni wyprzedzą nas jeszcze bardziej.

P

odczas konferencji udało się znaleźć
równowagę między inspiracją i radami
praktycznymi na tematy bliskie każdemu
praktykującemu projektantowi czy jego
klientom, przedsiębiorstwom – począwszy od ochrony własności intelektualnej
do nowych modeli biznesowych, w których
właśnie design thinking zajmuje obecnie
szczególną pozycję. Przykłady odnoszących
sukcesy na rynkach międzynarodowych polskich ﬁrm (ze świetnymi przykładami z takich
obszarów, jak przemysł rowerowy, meblowy
czy elektroniczny) były tego potwierdzeniem,
gdyż nawet najbardziej agresywny marketing
nie uczyni produktów czy usług konkurencyjnymi. I oczywistym wnioskiem była konstatacja, że można osiągać sukces, jak w przypadku tych ﬁrm na rynkach globalnych,
zachowując przy tym swoje lokalne korzenie
czy to w obszarze produkcji, czy technologii.
Jak się wydaje, szybko pojawiają się liderzy,
którzy z kolei przygotowują grunt dla następnej generacji projektantów i przedsiębiorców.

W

śród powtarzających się podczas
dyskusji najważniejszych wąt-

ków była z pewnością też pilna potrzeba
tworzenia interdyscyplinarnych zespołów.
Wielu prelegentów podkreślało konieczność
„budowania mostów” między projektantami
i producentami, studentami i praktykami, artystami i inżynierami, konieczność tworzenia
trwałych relacji pomiędzy administracją publiczną a prywatnym biznesem. Innym równie ważnym wątkiem była potrzeba dostosowania szkolnictwa wyższego na poziomie
zawodowym do potrzeb rynku, gospodarki,
aby uświadomić przyszłym projektantom,
jakie wyzwania i możliwości oferuje design,
by potraﬁli postrzegać go holistycznie.

I

jeśli miałbym wskazać na jakiś szczególny wniosek wynikający z dyskusji, byłoby
to wzrastające przekonanie wśród przedstawicieli różnych środowisk uczestniczących
w konferencji, że design to nie tylko rzeczywiście szeroka i złożona dyscyplina, ale sfera działania, która wymaga przekroczenia
granic poszczególnych profesji i ich współdziałania i wzajemnego porozumienia
w procesach projektowania innowacyjnych
rozwiązań. Jeżeli nie zdołamy tego zrobić,
będzie to oznaczało, że inni, skutecznie nas
wyprzedzą pod względem konkurencyjności, nowych modeli biznesowych, zdobywaniu atrakcyjnych, zyskownych rynków dla
swoich produktów i usług.

N

ic dziwnego, ze przesłanie konferencji, obok konieczności współpracy
wielu środowisk, wyrażało pilność działania.
Miejmy nadzieję, że zabrzmiało ono równie
wyraziście, jak dźwięk dzwonka giełdowego (konferencja UP RP odbywała się, jak
co roku w siedzibie GPW w Warszawie)
oznajmiającego zakończenie wydarzenia:
przyszłość designu, jego rola w gospodarce
i przedsiębiorstwach może być jasna, jeżeli
z sukcesem ją zaprojektujemy, a to projektowanie będzie świadomym, zdecydowanym,
zaplanowanym działaniem.

Pokaz kuchni molekularnej przygotowany
przez thefood.pl

Ralph Talmont

Opracowanie całości materiałów z konferencji: Anna Szymańska
Współpraca: Karolina Badzioch-Brylska, Gabriela Rzepecka
Zdj. Robert Graﬀ, Adam Taukert
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Nathalie Arnould, Kierownik ds. Wzornictwa,
Cité du design, Francja

Słuchacze konferencji w Sali Notowań
na GPW
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RZECZYWISTE UŻYWANIE

ZNAKU TOWAROWEGO
W POSTACI ODMIENNEJ OD ZAREJESTROWANEJ

Beata Piwowarska
przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
Pojęcie rzeczywistego używania znaku towarowego omawiane jest najczęściej w kontekście
utraty prawa wskutek wygaśnięcia udzielonej mu ochrony, w odniesieniu do krajowego znaku
towarowego na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30.06.2000 r. Prawo własności
przemysłowej, a w odniesieniu do znaku wspólnotowego na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1a
rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
(wersja ujednolicona), tymczasem takie używanie, lub jego brak, może mieć istotne znaczenie dla
wyznaczenia zakresu ochrony prawa do znaku towarowego przed naruszeniami. Także więc z tej
perespektywy warto się przyjrzeć odpowiedziom udzielonym ostatnio przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne sądów krajowych.

W

wyrokach wydanych 25.10.2012 r.
w sprawie C-553/11 Rintisch
i 18.07.2013 r. w sprawie C-252/12 Specsavers Trybunał stwierdził, że używanie ma
charakter rzeczywisty także wówczas, gdy
uprawniony używa znaku w postaci różniącej
się od tej, w jakiej został on zarejestrowany,
pod warunkiem, że różnice między nimi
nie zmieniają charakteru odróżniającego
znaku. Za rzeczywiste uznał także używanie
takiej odmiennej postaci, która jest zarejestrowana jako znak towarowy.
Stosując te wskazania in casu sądy muszą
jednak pamiętać, iż dopuszczalność używania znaku w postaci innej niż zarejestrowana
jest wyjątkiem, który nie powinien być
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interpretowany rozszerzająco. Decydujące
będzie tu zachowanie przez znak towarowy
jego odróżniającego charakteru. Za nieuprawnioną należy uznać taką zmianę, która
zwiększa dystynktywność znaku, co zwykle
ma miejsce w przypadkach znaków przestrzennych, barwnych lub graﬁcznych, uzupełnionych o element słowny. Pewne wątpliwości budzi więc pogląd zawarty w wyroku
z 18.07.2013 r., w którym Trybunał stwierdza,
że wymóg rzeczywistego używania może
zostać spełniony, jeżeli znak graﬁczny jest
używany wyłącznie w połączeniu z nałożonym nań znakiem słownym.

Z

nak towarowy w niedopuszczalnie
zmienionej postaci nie będzie chro-

niony przed naruszeniami, jako przedmiot
prawa wyłącznego, a przy ocenie jego siły,
sąd nie weźmie pod uwagę wtórnej zdolności odróżniającej wypracowanej w efekcie
takiego używania. Nie zapobiegnie ono także
stwierdzeniu wygaśnięcia prawa.

O

ile cytowane wyroki można uznać
za – co do zasady – słuszne, choć
brak w nich pogłębionej analizy i przekonującego uzasadnienia, to zasadnicze wątpliwości budzi pogląd wyrażony w wyroku
wydanym 18.04.2013 r. w sprawie C-12/12
Levi’s. Trybunał nie tylko pomija w nim, wynikający z przepisów wymóg zachowania
przez zmienioną postać znaku jego odróżniającego charakteru, ale dopuszcza uznanie,
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że znak jest rzeczywiście używany wówczas,
gdy uzyskuje on charakter odróżniający
w następstwie używania innego złożonego
znaku towarowego, którego element stanowi także, gdy jest on używany wyłącznie
za pośrednictwem tego złożonego znaku lub
w połączeniu z innym znakiem, a połączenie
to jest ponadto także zarejestrowane jako
znak towarowy.

OCHRONA PATENTOWA
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

S

tanowisko Trybunału wprowadza
pewien dysonans do praktyki udzielania ochrony, chroniąc przed wygaszeniem
wszystkie te znaki, które obecnie nie zostałyby zarejestowane ze względu na brak
zdolności odróżniającej. Otwiera również
drogę do stwierdzenia, że przedmiotem
ochrony przed naruszeniami nie jest znak
w postaci zarejestrowanej lecz w takiej,
w jakiej uprawniony faktycznie używa
go w obrocie. Burzy ład i pewność prawa,
bowiem konkurenci rynkowi uprawnionego będą musieli oceniać zakres jego
wyłączności nie na podstawie rejestrów
lecz także na podstawie sposobu używania przez uprawnionego jego znaku
towarowego.

W

kontekście różnicy pomiędzy
postacią znaku zarejestrowanego
i rzeczywiście używanego warto zwrócić
uwagę na tezę 2. wyroku z 18.07.2013 r.,
zgodnie z którym w przypadku, gdy
wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany w postaci czarno-białej,
jednak uprawniony powszechnie używa
go w konkretnym kolorze lub w kombinacji
kolorów, w związku z czym znaczna część
odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub
kombinacją kolorów, to kolorystyka oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie
prawa do znaku, jest istotna dla całościowej
oceny możliwości wprowadzenia w błąd lub
czerpania nienależnej korzyści.

I

w tym przypadku należałoby dokonać
uprzedniej oceny dopuszczalności zmiany postaci znaku towarowego, także kolor
może bowiem wpływać na jego zdolność
odróżniającą. Wątpliwości budzi ponadto
stwierdzenie naruszenia właśnie ze względu
na elementy kolorystyczne znaku, które
nie są przedmiotem ochrony.
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dr Żaneta Pacud
Przedmiotem opracowania jest zwięzłe zaprezentowanie
zasad ochrony patentowej produktów leczniczych
na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich
(dalej: KPE) oraz w prawie polskim.
Zgodnie z art. 53 lit. c KPE patentów europejskich nie udziela
się w odniesieniu do sposobów leczenia ludzi i zwierząt
metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz do metod
diagnostycznych stosowanych na ludziach lub zwierzętach.
Wedle wykładni dokonanej przez Komisje Odwoławcze EUP przepis
ten uniemożliwia również opatentowanie stosowania produktu
leczniczego w metodach medycznych. W tym zakresie możliwości
opatentowania produktu leczniczego są ograniczone względem
zasad ochrony innych rodzajów wynalazków.

O

prócz tradycyjnie występujących
w prawie patentowym zastrzeżeń produktu i sposobu, leki – jako
jedyne rodzaje wynalazków – mogą być
jednak zastrzegane na dwa dodatkowe
sposoby – jako pierwsze i drugie zastosowanie medyczne (ﬁrst medical use
i second medical use). Zastosowanie
substancji w metodach wykraczających
poza zakres metod medycznych określonych w art. 53 lit. c może być natomiast opatentowane jako zastosowanie
pozamedyczne (non-medical use).

O

chrona patentowa produktów leczniczych zastrzeganych w kategoriach klasycznych
– produktu i sposobu – zasadniczo
nie wykazuje odrębności; należy jed-
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nak wskazać, że poziom wynalazczy
w przypadku produktów leczniczych
zastrzeganych jako takie jest stosunkowo często dość niski. Wiele spośród
patentowanych leków stanowi bowiem
pochodne znanych już środków, m.in.
nowe mieszaniny znanych środków
czynnych, nowe postaci leku, czy też
sole, estry, etery, formy polimorﬁczne,
enancjomery i racematy znanych substancji chemicznych.

K

ategoria pierwszego zastosowania medycznego wynika
z art. 54 ust. 4 KPE, wedle którego,
zasady ogólne, dotyczące nowości
wynalazków, nie wykluczają zdolności
patentowej jakiejkolwiek substancji lub
mieszaniny, zawartej w stanie techniki,
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przeznaczonej do zastosowania w metodzie terapeutycznej, chirurgicznej
lub diagnostycznej (z art. 53 lit. c), pod
warunkiem, że użycie tej substancji lub
mieszaniny w którejkolwiek z wymienionych metod nie jest zawarte w stanie
techniki.

O

mawiany przepis umożliwia więc
patentowanie substancji lub
mieszanin, które jako takie są już znane, ale nieznane są ich jakiekolwiek
właściwości medyczne – pozwalające
wykorzystać je w leczeniu, chirurgii lub
diagnostyce.
Zastrzeżenie pierwszego zastosowania
medycznego dokonywane jest w formie
zwanej product – by – use; wskazuje
ono bowiem strukturę chemiczną substancji oraz jej przeznaczenie, wskazanie do zastosowania medycznego.
Produkt leczniczy opatentowany
w kategorii pierwszego zastosowania
medycznego uzyskuje ochronę bezpośrednią oraz absolutną w obrębie
metod medycznych, wyznaczanych
przez art. 53 c, zgodnie z interpretacją
tego artykułu dokonywaną przez EUP
w odniesieniu do zakazu patentowania
metod medycznych.

K

ategoria drugiego zastosowania medycznego pojawiła
się w praktyce EUP w roku 1984 r.,
na mocy decyzji wydanej w sprawie
Eisai i sześciu innych analogicznych
sprawach, w których wprowadzono
możliwość zastrzegania produktów leczniczych w tzw. „formie szwajcarskiej”
w postaci „zastosowanie substancji X
do wytworzenia leku Y o wskazanym,
nowym i wynalazczym zastosowaniu
terapeutycznym Z”.

N

a mocy Aktu Rewidującego KPE
z 2000 r., kategoria ta została
uregulowana normatywnie – do Konwencji dodany został nowy art. 54
ust. 5, wyraźnie przewidujący możliwość
patentowania drugiego zastosowania
medycznego przy pomocy zastrzeżenia
w formie product – by – use, analo-
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gicznie do pierwszego zastosowania
medycznego regulowanego obecnie
art. 54 ust. 4. Zgodnie z art. 54 ust. 5
„ustępy 2 i 3 (wymagania dotyczące
nowości wynalazków) nie wyłączają
także zdolności patentowej substancji
lub mieszaniny, do których odnosi się
ustęp 4 (a więc znanych w metodach
medycznych) przeznaczonych do zastosowania w jakiejkolwiek metodzie,
do której odnosi się art. 53 lit. c (metodzie chirurgicznej, diagnostycznej lub
terapeutycznej), pod warunkiem, że takie
zastosowanie jest nowe.
Istotą wynalazku stanowiącego drugie
zastosowanie medyczne jest ustalenie,
że substancja o znanych już właściwościach terapeutycznych może być przeznaczona do innego, nowego i nieoczywistego, zastosowania terapeutycznego.

P

rzykładowy katalog wskazań,
które w praktyce EUP mogą być
potencjalnie uznane za nowe zastosowania terapeutyczne, jest następujący:

z

leczenie choroby, w której nie stosowano dotychczas zastrzeganej substancji lub zwalczanie innych przyczyn tej
samej choroby,
z leczenie nowej grupy lub populacji
zwierząt,
z leczenie nowej grupy pacjentów,
z nowy sposób podawania leku,
z nowa kombinacja znanych leków,
z nowe szczegółowe zalecenia
co do stosowania lekarstwa, odnoszące
się do określonych dawek lub stężeń
(schemat dozowania).

O

chrona wynikająca z zastrzeżenia drugiego zastosowania
medycznego to ochrona bezpośrednia,
nie mająca jednak charakteru absolutnego, ale ograniczona przez pewne,
określone w zastrzeżeniu przeznaczenie
(purpose – limited protection), co oznacza, że rozciąga się tylko na produkty
przeznaczone do zastrzeżonego zastosowania. Ochrona ta nie rozciąga się
na produkty przeznaczone do innych
zastosowań medycznych, ani – tym

bardziej – na produkty przeznaczone
do zastosowań pozamedycznych.

Z

astrzeżenie zastosowania
pozamedycznego dotyczy
jedynie tych wynalazków, które polegają
na ustaleniu nowego zastosowania
produktu leczniczego w metodach
nie wchodzących w zakres pojęciowy
metod medycznych. W szczególności
możliwe jest patentowanie zastosowań
produktów leczniczych w dziedzinie
tradycyjnie pojmowanej diagnozy, której
zakres w rozumieniu art. 53 lit. c jest
znacznie zawężony.

W

prowadzenie w KPE dodatkowych możliwości patentowania wynalazków farmaceutycznych
ma doniosłe konsekwencje – tę samą
substancję bądź mieszaninę można
opatentować wiele razy. Specyﬁka zasad ochrony patentowej farmaceutyków
prowadzi do wielokrotnych zależności
patentowych. Przedsiębiorstwa farmaceutyczne wykorzystują opisane możliwości prawne w swoich strategiach
patentowych, m.in. poprzez budowanie
tzw. klastrów czy gąszczy patentowych,
zgłoszenia blokujące, wycofanie strategiczne i inne praktyki, które – zgodnie
ze stanowiskiem Komisji Europejskiej
– mogą potencjalnie naruszać wspólnotowe reguły konkurencji.

Z

aprezentowane zasady ochrony
patentowej leków na gruncie
KPE są w większości aktualne również
w polskim prawie patentowym. Ustawa – prawo własności przemysłowej
została bowiem zharmonizowana z KPE,
a w kwestiach wyraźnie w ustawie
nie zwerbalizowanych Urząd Patentowy RP przejął praktykę wypracowaną
w EUP i zwerbalizowaną w Wytycznych.
Wyraził ją w Metodyce badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów
użytkowych.
Dr Żaneta Pacud
Katedra Prawa Własności
Intelektualnej WPiA UJ,
radca prawny
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A WYKONYWANIE

ZAWODU RZECZNIKA PATENTOWEGO
dr Paweł Litwiński
Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego zawsze wiąże się z dostępem
do różnorodnych informacji, wśród których na szczególną uwagę zasługują te,
którym obowiązujące prawo przyznaje status danych osobowych.
Ochrona danych osobowych na poziomie prawa wspólnotowego regulowana jest
przez dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób ﬁzycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu
tychże danych. Implementację jej przepisów do prawa polskiego stanowi ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

D

ane osobowe to wszelkie informacje
odnoszące się do zidentyﬁkowanej lub
możliwej do zidentyﬁkowania osoby ﬁzycznej.
Z pewnością, danymi osobowymi będą informacje identyﬁkujące klienta korzystającego
z pomocy prawnej rzecznika patentowego,
informacje identyﬁkujące stronę postępowania cywilnego lub administracyjnego,
a także dane innych osób uczestniczących
w postępowaniach, w których działa rzecznik
(świadkowie, biegli itd.).

R

zecznicy patentowi podlegają przepisom u.o.d.o. w zakresie, w jakim
przetwarzają dane osobowe w związku z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może więc wykonywać w stosunku
do rzeczników swoje uprawnienia kontrolne.
Jednocześnie jednak dane, które objęte
są tajemnicą zawodową rzecznika, nie mogą
być ujawniane w trakcie kontroli inspektorom
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GIODO. Kontroli mogą jednak podlegać takie
dane, które są objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (np. dane osób
zatrudnionych przez rzecznika).

U

stawa o ochronie danych osobowych
nakłada na podmioty przetwarzające dane szereg obowiązków. Wśród nich,
z punktu widzenia rzeczników patentowych
najważniejszy jest jeden – obowiązek zabezpieczenia danych osobowych. Dlaczego ten
właśnie obowiązek jest tak ważny? Rozwój
nowoczesnych środków przetwarzania
danych osobowych – usługi świadczone
w modelu chmury obliczeniowej, rozbudowane usługi hostingowe świadczone nieraz
z zagranicy, powszechna dzisiaj poczta elektroniczna – czasem nie idzie w parze z dostosowaniem środków zabezpieczenia danych
osobowych do zagrożeń dla bezpieczeństwa
danych, które powstają w wyniku stosowania
tych nowinek technicznych. Czy mamy za-
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wsze pewność, gdzie przetwarzane są dane
zawarte w naszej poczcie elektronicznej i kto
ma do nich dostęp? Czy wiemy, co się dzieje
z danymi, które wędrują do chmury obliczeniowej? I właśnie z tej perspektywy należy
spojrzeć na istniejące obowiązki zabezpieczenia danych osobowych.

S

zczegółowych wskazówek dot. stosowanych środków zabezpieczenia
danych osobowych należy szukać w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych.

J

ako że dane dotyczące orzeczeń zapadłych w postępowaniach sądowych
i administracyjnych stanowią tzw. dane wraż-
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liwe, powinny być zabezpieczone co najmniej na poziomie podwyższonym. Wśród obowiązkowych do stosowania środków zabezpieczenia
należy wymienić m.in.:
a) zabezpieczenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń,
tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności
w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
b) zapewnienie, aby przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze,
w którym przetwarzane są dane osobowe, odbywało się wyłącznie za zgodą administratora danych lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych;
c) stosowanie w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych mechanizmów kontroli dostępu do tych
danych;
d) obowiązek stosowania haseł do uwierzytelniania użytkowników
składających się co najmniej z 8 znaków i zawierających małe
i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
e) zabezpieczenie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w szczególności przed działaniem
oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego
dostępu do systemu informatycznego, a także utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej;
f) wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów
służących do przetwarzania danych.

J

eżeli natomiast choćby jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone
jest z siecią publiczną (np. z siecią Internet), wówczas dodatkowo:

a) system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien być chroniony przed zagrożeniami pochodzącymi
z sieci publicznej poprzez wdrożenie ﬁzycznych lub logicznych
zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem;
b) należy stosować środki kryptograﬁcznej ochrony wobec danych
wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.

O

bok środków technicznych ochrony danych osobowych, należy spełnić także szereg obowiązków organizacyjnych. Najważniejszym z nich jest obowiązek prowadzenia dokumentacji ochrony
danych osobowych, na którą składają się: polityka bezpieczeństwa
oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym
do przetwarzania danych osobowych (jeżeli oczywiście taki system
istnieje). Szczegółowy zakres informacji zawartych w tych dokumentach określa rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
dr Paweł Litwiński,
adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów,
Instytut Allerhanda w Krakowie
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PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
A PRAWO PRYWATNE
MIĘDZYNARODOWE

dr hab. Rafał Sikorski
Współcześnie coraz częściej przy zawieraniu
umów dotyczących praw własności
intelektualnej zadajemy sobie pytanie o to,
jakie prawo jest właściwe dla takich umów.
Podobne pytania powstają w przypadku
naruszeń praw własności intelektualnej,
do jakich dochodzi przy wykorzystaniu
nowoczesnych środków komunikacji,
w szczególności Internetu.

O

dpowiedzi na pytania o prawo właściwe dla
naruszeń, dla umów czy dla określenia na czyją
rzecz prawa takie powstają należy poszukiwać przede
wszystkim w postanowieniach zarówno prawa unijnego,
jak i prawa krajowego. W szczególności chodzi tu o postanowienia rozporządzenie Rzym I1, które zawiera normy
kolizyjne określające prawo właściwe dla zobowiązań
umownych oraz postanowienia rozporządzenie Rzym II2,
gdzie znajdują się normy kolizyjne określające prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Wreszcie w przypadku niektórych zagadnień właściwość prawa określana
jest przez normy kolizyjne znajdujące się w ustawie Prawo
prywatne międzynarodowe z 2011 roku3.

W

przypadku umów, na podstawie których dochodzi do przeniesienia praw własności intelektual-
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nej, w świetle art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rzym I, prawem właściwym
– jeśli strony same nie dokonają
wyboru tego prawa – będzie prawo
państwa, w którym znajduje się siedziba zbywcy. Prawodawca unijny
zrezygnował co prawda z określenia
jednej sztywnej reguły kolizyjnej dla
umów przenoszących prawa własności intelektualnej, jednak nie może
tu być wątpliwości, że to świadczenie zbywcy w takim przypadku jest
świadczeniem charakterystycznym.
Nieco bardziej skomplikowana
sytuacja jest w przypadku poszukiwania prawa właściwego dla umów
licencyjnych. Tutaj trudniej bowiem
będzie wskazać, które ze świadczeń
jest świadczeniem charakterystycznym. Przyjmuje się, że w umowach
licencyjnych, w których zobowiązanie
licencjobiorcy ogranicza się jedynie
do uiszczania opłat licencyjnych
za korzystanie z chronionego dobra,
świadczeniem charakterystycznym
będzie świadczenie licencjodawcy.
Z kolei w przypadku, gdy po stronie
licencjobiorcy pojawia się obowiązek
korzystania z wynalazku, utworu lub
innego chronionego dobra, to świadczenie licencjobiorcy będzie uznawane za charakterystyczne.

W

arto też pamiętać o tym,
że szereg umów licencyjnych, to umowy zawierane przez
przedsiębiorców (licencjodawców)
z konsumentami (licencjobiorcami).
W takim wypadku poszukiwanie
prawa właściwego dla licencji konsumenckich będzie się odbywać
na podstawie art. 6 rozporządzenia
Rzym I, gdyż postanowienia art. 5
do 8 – w związku z ochronną funkcją
jaką pełnią – znajdują zastosowanie
przed postanowieniami art. 4.

R

eguły korekcyjne wobec
podstawowego mechanizmu
poszukiwania prawa właściwego
opartego na koncepcji świadczenia
charakterystycznego, powinny być
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stosowane z dużą ostrożnością.
Brak możliwości określenia świadczenia charakterystycznego pojawia
się przede wszystkim w przypadku tzw. licencji krzyżowych (ang.
cross-licenses). Również wyjątkowo
zupełnie możliwe będzie wskazanie
prawa wyraźnie ściślej związanego
z umową niż prawo państwa zwykłego miejsca pobytu spełniającego
świadczenie charakterystyczne.

W

art. 8 rozporządzenia
Rzym II znalazły się reguły
kolizyjne określające prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych
wynikających z naruszeń praw
własności intelektualnej. Art. 8 ust. 1
stanowi, że prawem właściwym dla
naruszeń praw własności intelektualnej jest prawo państwa, dla którego
dochodzi się ochrony (lex loci protectionis). Art. 8 ust. 2 z kolei odnosi
się do naruszeń jednolitych unijnych
praw własności intelektualnej –
tj. w chwili obecnej wspólnotowych
znaków towarowych4, wspólnotowych wzorów przemysłowych5 oraz
wspólnotowych praw własności przemysłowej do nowych odmian roślin6
– i przewiduje właściwość prawa
państwa, w którym doszło do naruszenia prawa jednolitego.

R

ozwiązania kolizyjne zawarte
w postanowieniach art. 8
rozporządzenia Rzym II nie odbiegają
od rozwiązań kolizyjnoprawnych
przyjmowanych przez państwa członkowskie. Pewna krytyka jaka kierowana jest pod adresem przyjętych
w rozporządzeniu Rzym II rozwiązań
dotyczy niedostosowania przyjętych
reguł kolizyjnych do naruszeń wielomiejscowych tzn. takich, których
skutki są odczuwalne zwykle w większej liczbie państw. W szczególności
przykładem takich naruszeń są naruszenia internetowe. Reguły kolizyjne
zawarte w art. 8 prowadzą do właściwości tylu porządków prawnych,
w ilu państwach doszło do narusze-
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nia. Swoista mozaika prawna, jaka
wyłania się na skutek zastosowania
wskazanych reguł może utrudniać
uprawnionym dochodzenie ochrony,
jednocześnie może również znacząco utrudniać obronę naruszycielom.

S

zczególne regulacje kolizyjne
dla praw własności intelektualnej znalazły się również w ustawie
PPM w rozdziale 10. W świetle
art. 46 ust. 1 ustawy PPM powstanie,
treść oraz ustanie praw własności
intelektualnej oceniane są według
prawa państwa, dla którego dochodzi
się ochrony. To samo prawo, zgodnie
z brzmieniem art. 46 ust. 2 ustawy
PPM, będzie właściwe dla rozporządzeń prawami własności intelektualnej. Na lex loci protectionis – tj. prawo
państwa, dla którego dochodzi się
ochrony – wskazuje również ust. 3
art. 46 ustawy PPM. Norma kolizyjna
wyrażona w ust. 3 nie znajdzie jednak zastosowania, bowiem stosowna
regulacja znajduje się już w art. 8
rozporządzenia Rzym II, a reguły
kolizyjne zawarte w przepisach rozporządzenia znajdują przecież uniwersalne zastosowanie.
dr hab. Rafał Sikorski
Wydział Prawa i Administracji UAM
1

2

3
4

5

6

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych
(Rzym I), Dz. Urz. UE z 4.07.2008, L 177/6.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące
prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych
(„Rzym II”), Dz. Urz. UE z 31.07.2007, L199/40.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne
międzynarodowe, Dz. U. z 2011 r., Nr 89, poz. 432.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego, Dz. Urz. UE z 24.3.2009, L 78/1.
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych,
Dz. Urz. WE z 5.1.2002, L 3/1.
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia
27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu
ochrony odmian roślin, Dz. U. WE z 1.9.1994, L 227/1.
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ROK 2014 W UP R P

Aktywność UP RP
w procesach
legislacyjnych
i na forum
międzynarodowym
Adam Taukert, Rzecznik prasowy UP RP w Gabinecie Prezesa

O

chrona praw wyłącznych w zakresie
własności przemysłowej regulowana
jest nie tylko przepisami krajowymi, ale także
porozumieniami, traktatami i umowami międzypaństwowymi. Realizacja tych zobowiązań wymaga od Urzędu Patentowego RP
stałej współpracy z wieloma organizacjami
międzynarodowymi, takimi jak Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej
(WIPO), Europejska Organizacja Patentowa
(EPO) oraz Urząd ds. Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OHIM). Przedstawiciele
Urzędu uczestniczą też w posiedzeniach
Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,
poświęconych zagadnieniom z dziedziny
ochrony własności przemysłowej.

U

rząd jest więc ogniwem, które zapewnia polskiej gospodarce stały
kontakt z międzynarodowym systemem
ochrony własności przemysłowej. Zmiany
zachodzące w europejskich i światowych
standardach działalności patentowej wymagają także ciągłej aktywności Urzędu
w zakresie stymulowania dostosowawczych
zmian legislacyjnych w polskim Prawie
własności przemysłowej oraz innych aktach
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prawnych mających wpływ na realizację zadań statutowych. Realizacja tych zadań leży
w kompetencji Gabinetu Prezesa jako komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za sferę kontaktów międzynarodowych oraz prace
związane z procedurami legislacyjnymi.

W

celu realizacji powyższych zadań
Gabinet Prezesa, jako komórka
Urzędu, współpracuje z naczelnymi i centralnymi organami oraz instytucjami administracji publicznej, a także z organizacjami
branżowymi, korporacjami zawodowymi
i stowarzyszeniami społecznymi, których
działalność wiąże się na różnorodnych
płaszczyznach z problematyką ochrony
własności przemysłowej w Polsce oraz
na forum międzynarodowym.

J

ednym z bardzo istotnych zadań Gabinetu Prezesa zaplanowanych do realizacji w 2014 roku będzie współpraca z organami Unii Europejskiej. Urząd współpracować będzie z Radą UE, Komisją Europejską
(KE) oraz Urzędem ds. Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OHIM). Przedstawiciele
Urzędu wezmą udział m.in. w posiedzeniach
grupy roboczej nt. rewizji systemu wspólno-
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towego znaku towarowego (Rada UE) oraz
w posiedzeniach przygotowawczych do sesji
Zgromadzenia WIPO (Rada UE).

G

abinet Prezesa odpowiedzialny
będzie także za organizację udziału
przedstawicieli Urzędu w posiedzeniach
Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowego (OHIM) oraz w posiedzeniach Komitetów Łącznikowych. W ramach współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym
planuje się udział pracowników UP RP
w posiedzeniach i spotkaniach różnych
organów i grup roboczych EPO, w tym:
Rady Administracyjnej i Komisji Specjalnej
ds. patentu jednolitego; Komitetu Prawnego; Komitetu Budżetowo-Finansowego;
Komitetu Wsparcia Techniczno-Operacyjnego (TOSC); w sprawie bazy danych
esp@cenet, federated register i online ﬁling.
Ponadto w 2014 roku planowana jest realizacja zadań wynikających z Porozumienia
o współpracy dwustronnej (BCP – Bilateral
Cooperation Plan) oraz udział w projekcie
pilotażowym przekształcenia Ośrodków
Informacji Patentowej w Centra Wspierania Innowacyjności współﬁnansowane
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ze środków EPO. Przewiduje się także udział pracowników
Urzędu w organizowanych przez EPO konferencjach międzynarodowych: PATLIB 2014 (konferencja dla użytkowników
i producentów informacji patentowej) oraz EPOPIC 2014
(konferencja otwarta nt. informacji patentowej na świecie),
która w 2014 r. odbędzie się w Warszawie. Urząd Patentowy
RP będzie jej współorganizatorem. Planowane jest również
uczestnictwo ekspertów i specjalistów Urzędu w szkoleniach,
seminariach, spotkaniach organizowanych w ramach współpracy EPO z urzędami krajowymi państw członkowskich.

W

ramach współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej Gabinet Prezesa koordynować
będzie uczestnictwo przedstawicieli Urzędu w posiedzeniach
Komitetu WIPO ds. Standardów; Stałego Komitetu ds. Prawa
o Znakach Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń
Geograﬁcznych; Stałego Komitetu Prawa Patentowego (SCP);
Grupy Roboczej ds. reformy PCT; Komitetu Ekspertów Związku Nicejskiego; Grupy Roboczej ds. prawnego rozwoju systemu madryckiego; a także udział w sesjach Zgromadzeń WIPO
oraz posiedzeniach Międzyrządowego Komitetu ds. Własności
Przemysłowej i Zasobów Genetycznych, Wiedzy Tradycyjnej
i Folkloru (IGC).

Dyrektor DBP

Piotr Czaplicki

Ponadto w zakresie współpracy wielostronnej odbędzie się
kolejne spotkanie prezesów urzędów własności przemysłowej
państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji, Węgier), z udziałem przedstawicieli Austrii, Słowenii i Chorwacji.
W tym roku – w Czechach.

Ujednolicanie
i harmonizacja
orzekania

W

2014 roku Gabinet Prezesa będzie prowadził także
prace związane z procesami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej
i wynikającymi z tej nowelizacji zmianami ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach
patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również
z przygotowaniem projektu założeń do zmiany ustawy o rzecznikach patentowych, a także – z rozporządzeniami w sprawie
rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy.

K

onieczność nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej wiąże się też z przystąpieniem Polski do Aktu
genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz do Traktatu
singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu
w sprawie tego traktatu, a także z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wynalazków biotechnologicznych. Gabinet Prezesa będzie także koordynował
udział przedstawicieli Urzędu w pracach nad aktami prawnymi
z zakresu własności intelektualnej prowadzonych przez komisje sejmowe i senackie oraz Rządowe Centrum Legislacji.
Realizowane będą także bieżące zadania dotyczące opiniowania projektów aktów prawnych oraz umów międzynarodowych
przygotowanych przez inne resorty.
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P

rzyjęte założenia do planu ilościowego rozpatrzenia zgłoszeń na rok 2014 dla Departamentu Badań Patentowych
są na poziomie roku ubiegłego i wynoszą:
z

4500 wynalazków;

z

650 wzorów użytkowych.

Głównym celem stojącym aktualnie przed Departamentem
Badań Patentowych jest zmniejszenie do 14 tys. ogólnej liczby
zgłoszeń wynalazków pozostających do rozpatrzenia na koniec
2014 roku.

R

ok 2014 to drugi rok funkcjonowania PPH (Patent Prosecution Highway), w którym polscy zgłaszający mogą,
w ramach umowy zawartej między Urzędem Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) a Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) oraz Chińskim Urzędem Patentowym (SIPO), skorzystać z przyspieszonej procedury uzyskania patentu w Japonii
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i Chinach, bazując odpowiednio
na polskim zgłoszeniu patentowym.
Na mocy zainicjowanego programu
pilotażowego UP RP i JPO oraz
UP RP i SIPO procedura PPH przyspieszy proces badania zgłoszenia
w Japonii lub w Chinach w oparciu
o badanie odpowiadającego mu zgłoszenia polskiego, wykonane już przez
eksperta Departamentu Badań
Patentowych.
Korzystając z tej procedury w 2013 r.
polscy zgłaszający dwukrotnie wystąpili z wnioskiem o przyspieszoną
procedurę do JPO i SIPO. Znaczące
skrócenie czasu uzyskania patentu
w Japonii jest zachęcające. Dla zgłoszenia bazującego na pierwszeństwie
polskim z 2012 roku, ﬁrma uzyskała
patent w Japonii w grudniu 2013 r.
Podstawą był pozytywny raport dla
zgłoszenia polskiego wykonany przez
eksperta UP RP. Rosnące zainteresowanie procedurą PPH stanowi
zachętę do zawarcia umowy z innymi
urzędami patentowymi.

W

e wrześniu 2014 roku planowane jest podpisanie
analogicznej umowy z Amerykańskim
Urzędem Patentowym (USPT).
W celu ujednolicenia orzekania, w ramach planu poprawy jakości oraz
wdrożenia wniosków wynikających
z realizacji normy ISO 9001, w Departamencie, analogicznie do wprowadzonej w roku ubiegłym Sekcji
Kontroli Jakości działającą w Wydziale
Biotechnologii i Farmacji, wprowadzono Sekcję Kontroli Jakości w Wydziale
Chemii. Wydział Chemii powstał
z połączenia dwóch dotychczasowych
Wydziałów – Chemii Nieorganicznej
i Chemii Organicznej.

O

d 18 lutego 2014 roku ośmiu
ekspertów z Wydziału Biotechnologii i Farmacji oraz Wydziału Chemii zaangażowanych jest w realizację
umowy z Europejskim Urzędem Pa-

82 •

tentowym w ramach EPN (European
Patent Network), która dotyczy reklasyﬁkacji dokumentów patentowych
w CPC (Cooperative Patent Classiﬁcation). W ramach tej umowy eksperci
z DP mają zaklasyﬁkować ok. 3200
dokumentów patentowych związanych
z klasą C12Q (pomiary lub badanie
procesów z udziałem enzymów lub
mikroorganizmów) do końca listopada
2014 roku.

zostanie zaprezentowane podejście
UP RP i EPO do badania wynalazków
wspomaganych komputerowo, a także
przewidziany jest panel dyskusyjny
podczas którego eksperci z UP RP
i EPO, rzecznicy patentowi i praktycy
z ﬁrm IT, będą rozmawiać o trendach
i możliwościach patentowania rozwiązań w tej dziedzinie.

W

Plany Urzędu dotyczące cyfryzacji
i wprowadzenia systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami), dotyczą również pracowników
Departamentu Badań Patentowych,
zarówno Wydział Prawny, Wydział
Administracyjny oraz eksperci, będą
zaangażowani w testy obsługi elektronicznej korespondencji przychodzącej
i wychodzącej, jak i w późniejsze
korzystanie z tej formy korespondencji
ze zgłaszającym.

dniach 24-26 czerwca
2014 roku w UP RP odbędzie się Seminarium OS17-2014
zorganizowane wspólnie przez Europejską Akademię Patentową i Urząd
Patentowy RP na temat: „Wynalazki
w dziedzinie farmacji: praktyka klasyﬁkacji, poszukiwania i badania” (poziom zaawansowany). Szkolenie jest
zaplanowane dla 30 uczestników i 15
uczestników z DP (ekspertów zainteresowanych tą tematyką – Wydział
Biotechnologii i Farmacji oraz Wydział
Chemii).

W

E

zakresie współpracy z innymi
komórkami organizacyjnymi Urzędu, eksperci Departamentu
uczestniczą w pracach Departamentu
Orzecznictwa, orzekając w składach
kolegium orzekającego, rozstrzygając
sprawy w postępowaniu spornym
oraz reprezentują Urząd przed Sądami
Administracyjnymi.
W dniach 4-5 czerwca 2014 roku
planowane jest w UP RP dwudniowe
szkolenie zorganizowane przez Europejską Akademię Patentową i Urząd
Patentowy poświęcone tematyce
wynalazków wspomaganych komputerowo. Pierwszy dzień szkolenia
będzie zorganizowany w formule
„okrągłego stołu” – dyskusja i wymiana doświadczeń w podejściu
do rozpatrywania wynalazków wspomaganych komputerowo między
ekspertami UP RP, a ekspertami
EPO. Drugi dzień przeznaczony jest
na szkolenie dla rzeczników patentowych i przedstawicieli polskich ﬁrm
z branży IT. W czasie tego spotkania
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ksperci Departamentu, będą –
tradycyjnie jak w roku ubiegłym
– prowadzić wykłady, seminaria oraz
szkolenia, które przyczynią się również
do realizacji istotnego zadania Urzędu
Patentowego, jakim jest upowszechnianie wiedzy o ochronie własności
przemysłowej.
Ponadto, w ramach współpracy z Polską Izbą Rzeczników Patentowych
(PIRP) w 2014 roku w UP RP będą
odbywać się praktyki dla aplikantów
rzecznikowskich, w których aktywnie
będzie uczestniczyć 25 ekspertów
z Departamentu Badań Patentowych.

W

2014 roku eksperci, asesorzy
i aplikanci eksperccy z Departamentu Badań Patentowych będą
także uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Europejski Urząd
Patentowy (EPO) i w spotkaniach
konsultacyjnych z ekspertami z EPO
mających na celu harmonizację orzekania w sprawach z różnych dziedzin
techniki.
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Działanie
wielopłaszczyznowe

Dyrektor DBZT Marta Czyż

D

epartament Badań Znaków Towarowych jest komórką w strukturze
organizacji Urzędu Patentowego RP, która
nie tylko zajmuje się badaniem znaków
towarowych, lecz podejmuje procedurę
w zakresie oceny ustawowych warunków uzyskania bądź odmowy uzyskania
prawa ochronnego na znaki towarowe,
a także prowadzi postępowania odnośnie
rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograﬁcznych.

R

ealizując ustawowe zadania,
Departament zaproponował,
że w 2014 roku ich wielkość przedstawiać się będzie następująco:

Znaki towarowe – tryb
krajowy
DT planuje rozpatrzenie ok. 17.500
spraw, w tym podjęcie 14.000 decyzji
o udzieleniu praw ochronnych

Znaki towarowe – tryb
międzynarodowy
DT planuje rozpatrzenie 2.800 rejestracji
międzynarodowych z wyznaczeniem
Polski
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Wzory przemysłowe
DT planuje rozpatrzenie ok. 1100
zgłoszeń wzorów przemysłowych,
w tym podjęcie 950 decyzji o rejestracji
wzorów

P

orównując dane z 2013 roku,
w którym Departament wydał
17.072 decyzje pozytywne, w tym
1669 decyzji o odmowie uzyskania
prawa ochronnego na znaki towarowe
w trybie krajowym oraz uznał ochronę
co do 2398 rejestracji międzynarodowych, wydając jednocześnie 297
decyzji o odmowie, trzeba wskazać,
że w 2014 roku realizacja tych zadań
ma tendencję wzrostową.

Podkreślenia wymaga fakt, że postępowanie w sprawie wzorów przemysłowych trwa obecnie średnio
około jednego miesiąca, co związane jest przede wszystkim ze zmianą
organizacji pracy. Departament bowiem przejął w swoim postępowaniu
czynności formalnoprawne, co znacznie skróciło czas rejestracji tej kategorii
prawa.

A

nalizując zgłaszane znaki
towarowe można zaobserwować, że największa liczba zgłoszeń
dokonywana jest w następujących
klasach:
1. Klasa 5 – farmaceutyki
2. Klasa 29, 30 – produkty spożywcze
3. Klasa 35 – usługi sprzedaży towarów, zarządzanie działalnością
przedsiębiorstwa
4. Klasa 32 – napoje
5. Klasa 3 – kosmetyki
6. Klasa 33 – wyroby alkoholowe
7. Klasa 41 – nauczanie i rozrywka
8. Klasa 36 – usługi ﬁnansowe
i bankowe
9. Klasa 25 – odzież, obuwie
Natomiast największy procent udziału
spraw mają zgłoszenia dokonane odpowiednio w trzech oraz w jednej klasie
towarowej.

D

epartament Badań Znaków
Towarowych podejmuje także szereg działań, które wykraczają
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poza realizację podstawowych zadań
Urzędu, jak:
z uczestnictwo przedstawiciela Departamentu w Radzie ds. Produktów
Tradycyjnych i Regionalnych,
z udział przedstawiciela DT w posiedzeniach Polskiego Czerwonego
Krzyża,
z prowadzenie badań i sporządzanie
raportów z poszukiwań w ramach projektu CETMOS,
z uczestnictwo przedstawicieli Departamentu w Komitetach Łącznikowych
OHIM, posiedzeniach i Grupach Roboczych WIPO a także w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowym
OHIM,
z prowadzenie badań i sporządzanie
raportów w ramach systemu INN,
z sporządzanie raportów o zgłoszonych i zarejestrowanych znakach
towarowych dla Komisji Europejskiej
w związku z wykazami oznaczeń
geograﬁcznych, które będą podlegały
wpisowi do Rejestru Chronionych Nazw
i Oznaczeń Geograﬁcznych.
Wymienione aktywności nie wyczerpują
jednak wszystkich działań Departamentu. Pracownicy DT biorą aktywny udział
w ich realizacji, 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 mają charakter priorytetowy.

Z

punktu widzenia Departamentu
dotychczasowa współpraca z Zarządem Polskiego Czerwonego Krzyża
jest niewątpliwie cennym doświadczeniem dla obu stron i w istotny sposób
wzmacnia wiedzę na temat potrzeby
i istoty ochrony prawnej tak znaczącego
symbolu, który związany jest z humanitarną działalnością służb chroniących
życie i zdrowie ludzkie.
W ramach realizacji dodatkowych
zadań Departament Badań Znaków
Towarowych zajmuje się analizą orzeczeń Sądu Unii Europejskiej i Trybunału
Sprawiedliwości, wydawanych w kwe-
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stiach związanych z ochroną własności
przemysłowej a w szczególności z zakresu znaków towarowych i wzorów
przemysłowych.
Orzeczenia sądów europejskich oceniane są zarówno pod kątem ich wpływu
na porządek prawny i praktykę Urzędu
Patentowego RP, jak również w aspekcie udziału Polski w postępowaniu
prejudycjalnym przed Trybunałem
Sprawiedliwości UE. W Departamencie
przygotowywany jest projekt stanowiska Rządu w tym zakresie. Podkreślić
należy, że praca ta nie tylko jest dużym
wyzwaniem w zakresie kwestii merytorycznych, ale wymaga ona przede
wszystkim znajomości języków obcych,
gdyż materiały najczęściej dostępne
są w obcych wersjach językowych.
Porównując ubiegły rok, podczas którego Departament opracował 116 stanowisk, zauważalna jest nadal tendencja
wzrostowa w ilości przekazywanych
nam materiałów do opiniowania.

P

racownicy Departamentu
Badań Znaków Towarowych
biorą także udział w pracach grupy
roboczej Rady UE do spraw znaków
towarowych. W ramach tej grupy prowadzone są obecnie prace nad zmianą
rozporządzenia 207/2009 w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego
oraz nowej dyrektywy mającej na celu
zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych.
Dotychczas odbyło się ok. 20 spotkań
ww. grup roboczych. Najważniejszą
zmianą z punktu widzenia polskiego
systemu znaków towarowych zaproponowaną przez Komisję Europejską jest
obowiązek przejścia przez wszystkie
państwa członkowskie na system
sprzeciwowy.
Dnia 2 grudnia 2013 r. na Radzie
ds. Konkurencyjności został przyjęty
raport w sprawie postępu (Progress
Report) przygotowany przez Prezydencję Litewską. Raport ten uwzględniał
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większość postulatów zaprezentowanych przez stronę polską, w tym te
najistotniejsze dotyczące m.in. opcjonalnego przejścia na system sprzeciwowy
oraz dobrowolnej współpracy urzędów
krajowych z OHIM. Niemniej jednak
prace nad reformą systemu znaków
towarowych ciągle się toczą i najprawdopodobniej zakończą się pod koniec
bieżącego roku.

N

iewątpliwie rok 2014 jest
kolejnym ważnym etapem
realizacji projektów informatycznych
we współpracy z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
w ramach Programu Cooperation Fund
i Convergence Programme (Program
Konwergencji).
Przedstawiciele Departamentu biorą
czynny udział w grupach roboczych
OHIM, gdzie wypracowywane
są wspólne stanowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej. W obrębie
tej działalności wypracowano wspólną
praktykę stosowania określeń nagłówków Klasyﬁkacji Nicejskiej.
Praktyka ta poparta jest wyrokiem Trybunału w sprawie
tzw. „IP Translator”. Komunikat w tej
sprawie został zamieszczony na stronie internetowej UP RP. Jest on bardzo
istotny z uwagi na zaprezentowanie
sposobu podejścia urzędów patentowych UE do poszczególnych
zagadnień związanych z wdrożeniem
wspomnianego wyroku.

W

ramach Programu Konwergencji rozpatrywane są następujące zagadnienia, mające niewątpliwie
wpływ na praktykę naszego Urzędu:
z bezwzględne przeszkody uzyskania
prawa na znaki towarowe (absolute
grounds),
z względne przeszkody uzyskania
prawa (relative grounds),
z wykazy towarów i usług,
z znaki towarowe czarno-białe.
Z uwagi na istotę sprawy, szczególnie
z punktu widzenia zgłaszających oraz
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rzeczników patentowych ważny jest
również komunikat w zakresie sporządzania wykazów towarów i usług, który
stanowi ważny element dla zgłoszenia
znaku towarowego, jakim jest zakres
jego ochrony.
Komunikat ten jest też opublikowany
na stronie UP RP jako: „ Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie
dopuszczalności terminów klasyﬁkacji”.

O

d kilku lat dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych
koordynuje merytoryczną współpracę z OHIM. Współpraca ta polega
na wdrażaniu wspólnych projektów informatycznych tworzących nowoczesne
narzędzia dedykowane użytkownikom
systemu praw IP, a także uzgodnienia
dotyczące jednolitych praktyk. Działania
koordynacyjne dyrektora Departamentu
Badań Znaków Towarowych są wspierane przez koordynatorów grup Business Change Management, wybranych
spośród wszystkich zaangażowanych
w projekty departamentów. Dyrektor
Departamentu Badań Znaków Towarowych ściśle współpracuje z drugim
głównym koordynatorem projektów
informatycznych – dyrektorem Departamentu Informatyki. Koordynacja
projektów wymaga nie tylko stosowania technik zarządzania projektami,
ale także umiejętności planistycznych
i negocjacyjnych.
Główny koordynator musi monitorować
pracę osób zaangażowanych w projekty i postęp w implementacji projektów, czuwać nad analizą wymagań,
by nie został pominięty żaden szczegół
istotny dla UP RP, przekazywać uzgodnione w UP RP stanowisko do partnerów projektów, a także weryﬁkować
ich działania, musi on także reagować na ryzyka i zagrożenia realizacji
projektów.

W

zakresie projektów konwergencji praktyk dyrektor
Departamentu, jako główny koordynator, musi przewidywać skutki zmiany
praktyki dla działalności urzędu oraz
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zwracać uwagę na zmiany w legislacji
i najnowsze tendencje w orzecznictwie
sądów, w szczególności Sądu Unii
Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE. Z powyższych zadań wynika
obowiązek uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych wewnątrz urzędu oraz z partnerami zagranicznymi,
koordynacja wspólnych warsztatów,
bieżąca korespondencja elektroniczna
oraz częste tele- i videokonferencje.
Dla osób będących zaangażowanych w koordynację projektów na linii
OHIM – urzędy krajowe, są organizowane przez OHIM specjalne spotkania:
Contact Points Meeting, podczas których koordynatorzy projektów wspólnie
analizują etapy wdrażania projektów,
proponują nowe rozwiązania w zakresie zarządzania projektami oraz
omawiają ich efektywność. Ważnym
zagadnieniem jest zawieranie umów
tzw. „Jumbo Agreement” na każdy rok
realizacji projektów i w tym zakresie
dyrektor DT koordynuje tryb ich realizacji. Kolejnym etapem jest sporządzanie raportów z realizacji zobowiązań
i przygotowywanie założeń dla tzw.
„payment request”.

A

ktywności te kreują na zewnątrz
wizerunek UP RP, jako jednostki
uczestniczącej w projektach międzynarodowych, stąd dbałość o wysoki standard ich realizacji oraz poziom merytoryczny działań. Niezbędny jest tu zatem
wysoki stopień zaangażowania nie tylko
z uwagi na wymagania merytoryczne,
lecz również w obszarze planowania logistycznego przede wszystkim
organizacji zamierzeń związanych
również ze wspólnymi warsztatami
(OHIM – UP RP).

W

2013 roku priorytetem dla
UP RP był niewątpliwie projekt
„Future Software Package w zakresie
podprojektów Back Oﬃce i e-ﬁling.
Pod koniec tego roku Urząd Patentowy
zakończył pierwszy etap wdrażania
Back Oﬃce w tzw. systemie „Parallel
Go-Live”. W tym też zakresie rok 2014

będzie momentem przełomowym, gdyż
z dniem 1 lipca projekt ma przejść
w tzw. fazę „Full Go-Live”, czyli ostateczne jego wdrożenie.
Nie oznacza to jednak, że Urzad Patentowy będzie pozbawiony możliwości
uwzględnienia dodatkowych funkcjonalności chociażby z uwagi na specyﬁkę
swojej procedury.
Kolejne warsztaty mają odbyć się
w maju 2014 roku i będą bardzo
ważnym ogniwem kończącym etap
przejścia Urzędu Patentowego na drogę
nowoczesnej elektronizacji.

J

ak wynika z powyższego największe przedsięwzięcie, to realizacja
dużego projektu tzw. Back Oﬃce,
który będzie systemem dziedzinowym
do obsługi krajowych oraz międzynarodowych znaków towarowych i wzorów
przemysłowych. Będzie to narzędzie
wspomagające elektroniczne procedowanie w tych obszarach.
Najistotniejszym jednak elementem dla
wdrożenia Back Oﬃce jest jego integracja z e-Kancelarią. Z uwagi na fakt,
że obecny system IPU nie spełnia
wszystkich wymagań związanych
z elektronicznym procedowaniem,
z tego też powodu Kierownictwo
UP RP podjęło decyzję o zastąpieniu
„starego systemu” nowoczesnym
narzędziem elektronicznym tzw. EZD,
który wdrażany jest w administracji
publicznej.
Departament Badań Znaków Towarowych również uczestniczy w pracach
związanych z równoległym wdrożeniem
obu systemów.
Z uwagi na krótki termin adaptacji
systemu EZD a tym samym realizacji
zobowiązań wobec OHIM zgodnie
z ustalonym wcześniej harmonogramem prace z tym związane
są niezmiernie obciążające nie tylko
pracowników DT, ale także innych
komórek Urzędu Patentowego i wymagają dużego zaangażowania
i odpowiedzialności.
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Szczególne
wyzwania

Dyrektor DPI Ryszard Kondratiuk

D

epartament Promocji i Wspierania
Innowacyjności (DPI) jest najmłodszym departamentem w Urzędzie
Patentowym, został bowiem wyodrębniony organizacyjnie dopiero w 2010 r.
Zakres aktywności podejmowanych
przez DPI jest bardzo szeroki i obejmuje
większą część działalności promocyjnej
Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii informacyjnej kierowanej
przede wszystkim do przedsiębiorców,
której głównym celem jest dostarczanie
wiedzy o możliwościach wykorzystania
ochrony własności przemysłowej dla budowania przewagi konkurencyjnej. Przy
realizacji tych zadań DPI współpracuje
praktycznie ze wszystkimi komórkami
organizacyjnymi Urzędu.

J

ednym z powodów utworzenia DPI
były prace nad przyznaniem Urzędowi realizacji projektu systemowego,
którego celem ma być zwiększenie wykorzystania przez polskich przedsiębiorców ochrony własności przemysłowej dla
poprawy swojej pozycji konkurencyjnej
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oraz zwiększenia w ten sposób innowacyjności gospodarki. Na mocy podpisanego w kwietniu 2011 r. porozumienia
pomiędzy UP RP a Ministrem Gospodarki Urząd realizuje w latach 20102015 projekt systemowy pt. „Wsparcie
efektywnego wykorzystania własności
przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”, ﬁnansowany ze środków Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W

szystkie działania podejmowane
w ramach projektu skierowane
są po pierwsze do przedsiębiorców,
w szczególności prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
a po drugie – instytucji otoczenia biznesu, w tym uczelni i placówek naukowych,
rzeczników patentowych oraz innych
instytucji i organizacji zaangażowanych
w wykorzystywanie i ochronę własności
intelektualnej. Koordynacja i administrowanie projektem zostało powierzone
Departamentowi Promocji i Wspierania
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Innowacyjności, stąd dosyć powszechne kojarzenie DPI jako „departamentu
projektowego”, co jest tylko częściowo
prawdą, gdyż sporo naszych działań
realizowanych jest również poza projektem, wspólnie z partnerami krajowymi
czy międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Europejski Urząd Patentowy
(EPO) czy Urząd ds. Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OHIM).

R

ok 2013 był bardzo udany dla
DPI, zrealizowaliśmy z sukcesem
zaplanowane przedsięwzięcia, w niektórych obszarach nawet przekroczyliśmy
plan, czego wyrazem są dodatkowe
wskaźniki, przykładowo w większej
niż planowano liczbie przeszkolonych
przedsiębiorców czy też liczbie wydrukowanych i rozdystrybuowanych
wydawnictw przygotowanych dla grupy
docelowej projektu. Nie oznacza to jednak, że w bieżącym roku będziemy mieli
mniej pracy, wręcz przeciwnie – będzie
jej nawet więcej niż w roku ubiegłym.
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J

eszcze w pierwszej połowie roku
uruchomiony zostanie internetowy
portal wiedzy o własności intelektualnej,
dostępny z poziomu strony internetowej
UP RP. Myślę, iż nie będzie przesadą
stwierdzenie, że portal ten stanie się
najbardziej zasobnym internetowym
kompendium specjalistycznej wiedzy
na temat różnorodnych aspektów własności intelektualnej oraz jej ochrony, jaki
jest dostępny w języku polskim. Ale portal ten będzie służył nie tylko zaawansowanym użytkownikom systemu ochrony
własności intelektualnej, praktyczne
informacje znajdą tam również przedsiębiorcy, którzy do tej pory z systemu
nie korzystali. Obok tzw. „strefy wiedzy”
dostępna będzie również „strefa szkoleń”,
gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.
wziąć udział w podzielonym na moduły
kursie e-learningowym, który pomoże im
w zrozumieniu nie tylko zasad ochrony
poszczególnych przedmiotów własności
przemysłowej, ale również poznać różne
modele strategicznego zarządzania prawami wyłącznymi czy też komercjalizacji
dóbr intelektualnych.
Ponadto, w drugiej połowie roku, planujemy przeprowadzić cykl regionalnych
szkoleń z ochrony własności przemysłowej oraz regionalnych warsztatów z zakresu korzystania z informacji patentowej.
Zakładamy, że te szkolenia oraz warsztaty odbędą się w każdym z województw.

B

ędziemy również kontynuować
wcześniejsze inicjatywy, które
niezmiennie spotykają się z entuzjastycznymi przyjęciem w wielu kręgach.
W pierwszej kolejności wymienię
kolejne edycje międzynarodowych konferencji – w marcu konferencja z cyklu
„Innowacyjność i kreatywność kobiet”,
poświęcona wzornictwu przemysłowemu oraz wrześniowe 10. jubileuszowe
sympozjum w Krakowie z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej
gospodarce”, które poświęcone będzie
stymulowaniu innowacyjności oraz podnoszeniu wartości rynkowej dobrych
pomysłów za pomocą ochrony własno-
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ści przemysłowej. Ponadto tradycyjnie
w kwietniu, z okazji Światowego Dnia
Własności Intelektualnej, zorganizowana
zostanie konferencja „Patent na lek.
Recepta na patent. O ochronie własności intelektualnej w farmacji”, natomiast
w październiku zorganizujemy kolejną
edycję wspólnego przedsięwzięcia
UP RP oraz Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej ChRL (SIPO) – Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Państw Grupy Wyszehradzkiej – Chiny,
dotyczące kluczowych zagadnień
w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i naukowo-badawczej na rynku chińskim. Dodam, że ze względu na ogromne zainteresowanie tymi konferencjami,
które nie pozwala na zarejestrowanie
i osobistą obecność wszystkich chętnych, będą one transmitowane na żywo
w Internecie na stronie internetowej
Urzędu.

O

bok wielu innych przedsięwzięć,
o których informujemy na bieżąco na stronie internetowej UP RP
oraz na łamach „Kwartalnika UP RP”,
wspomnę jeszcze regularne spotkania
informacyjno-konsultacyjne ze specjalistami i praktykami w dziedzinie ochrony
własności przemysłowej, które odbywają
się w Urzędzie z reguły co najmniej
raz w miesiącu i również cieszą się
ogromnym zainteresowaniem. 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 Akademii Wynalazców im.
Roberta Boscha, spotkania w ramach
akcji „Dziewczyny na politechniki” oraz
„Dziewczyny do ścisłych”, a także lekcje
dla dzieci w ramach „Festiwalu Nauki”.
Planujemy również kontynuować krajową
i międzynarodową promocję polskiego
wzornictwa – entuzjastycznie przyjęta
wystawa „Polskie Red Doty” będzie
w tym roku zaprezentowana m.in. na targach w Poznaniu oraz w Budapeszcie,
a w trakcie ustaleń są kolejne prezentacje wystawy, nie tylko w Europie.

N

ową inicjatywą jest wspólny
konkurs UP RP oraz Polskiej
Akademii Dzieci pt.: „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Urząd Patentowy
RP wspólnie z Polską Akademią Dzieci
ogłasza konkurs „Ambasador Szkolnej
Wynalazczości 2014” na najciekawszy
wynalazek, rozwiązanie techniczne oraz
grę planszową lub komputerową. Celem
głównym konkursu jest zachęcenie
uczniów do podejmowania prób kreatywnego i praktycznego wykorzystania
wiedzy, a także nauka pracy zespołowej
oraz orientacji na rozwiązywanie problemów. Niemniej ważnym zamiarem
organizatorów jest promowanie wśród
młodzieży kultury technicznej oraz
poszanowania praw własności intelektualnej, co ma sprzyjać upowszechnianiu postaw innowacyjnych w naszym
społeczeństwie.

O

prócz realizacji zadań projektu
systemowego oraz pozaprojektowych działań promocyjno-informacyjnych
rozpoczniemy w tym roku prace nad
nowym, bardzo wymagającym wyzwaniem – przygotowaniem koncepcji nowego projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, który chcielibyśmy realizować
w latach 2016-2022. Dla realizacji tego
ambitnego zadania został powołany
w Urzędzie międzydepartamentalny zespół roboczy – wyniki dotychczasowych
prac już pozwalają na stwierdzenie,
że zakres tego projektu będzie znacznie
szerszy niż dotychczasowego. Szczegóły
są w trakcie dopracowywania, powiem
tylko, że w przypadku przyznania Urzędowi realizacji tego projektu pojawią się
w ofercie Urzędu nowe usługi, dotychczas niedostępne na rynku polskim.

J

ak widać z powyższego, bardzo
skrótowego planu, przed DPI
w 2014 r. stoi bardzo wiele wyzwań i pracy. Liczymy jednak, że dzięki zaangażowaniu pracowników DPI oraz współpracy
z innymi departamentami oraz podmiotami krajowymi i międzynarodowymi zdołamy im z sukcesem sprostać!
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D

Ekonomika procesowa
przede wszystkim

epartament Zbiorów Literatury Patentowej
(DL) jest odpowiedzialny za zapewnienie
dostępu do informacji patentowej, pozyskiwanie
i opracowywanie źródeł informacji o przedmiotach
własności przemysłowej, a także literatury z tego
zakresu. Ponadto departament realizuje zadania
związane z promowaniem ochrony własności przemysłowej i upowszechnianiem informacji patentowej,
w szczególności poprzez współpracę z Ośrodkami
Informacji Patentowej w ramach europejskiej sieci
PATLIB, z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
i Światową Organizacją Własności Intelektualnej
(WIPO) oraz Komisją Europejską (KE).

W
Dyrektor DO Sylwia Wit vel Wilk,
Przewodnicząca Kolegium Orzekającego ds. Spornych UP RP

P

riorytetowym zamierzeniem
Departamentu Orzecznictwa jest
kontynuacja intensywnej realizacji poprawy ekonomiki procesowej w zakresie
rozstrzygania sporów oraz terminowości
i jakości sporządzania uzasadnień
orzeczeń wydawanych przez Kolegia
Orzekające ds. Spornych.
W tym między innymi celu podjęto
radykalne działania skutkujące poprawą
efektywności analizy formalnej wnoszonych sprzeciwów i wniosków. Rezultaty
tych działań stanowią pozytywny prognostyk w aspekcie sukcesywnego
zmniejszania zaplanowanego poziomu
miernika budżetowego określonego
w kategorii czasu od wniesienia przez
stronę żądania do dnia wyznaczenia
pierwszej rozprawy. Obecnie miernik
ten wynosi 6 miesięcy.

W

celu wyeliminowania ustawowych przeszkód uniemożliwiających Kolegiom Orzekającym
prowadzenie efektywnego procedowania kierownictwo Departamentu
Orzecznictwa kontynuuje prace nad
nowelizacją ustawy prawo własności
przemysłowej w zakresie postępowania spornego.
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2014 roku współpraca z EPO prowadzona
jest na podstawie Porozumienia o współpracy dwustronnej (Bilateral Co-operation Plan, BCP)
na lata 2013-2015, w ramach którego planowana jest
realizacja szeregu projektów z różnych dziedzin. Dzięki
wsparciu EPO pracownicy Urzędu Patentowego RP
będą uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych
i warsztatach organizowanych przez Europejski Urząd
Patentowy w ramach Europejskiej Sieci Patentowej
(European Patent Network, EPN) oraz przez Europejską Akademię Patentową. Kontynuowany będzie
również projekt, w ramach którego kandydaci na europejskich rzeczników patentowych otrzymują wsparcie
ze strony Europejskiego Urzędu Patentowego, obejmujące między innymi udział w szkoleniach i seminariach,
dostęp do materiałów szkoleniowych oraz szkoleń
przez Internet i opiekę doświadczonego tutora.

T

rwają również prace nad organizacją spotkania
ekspertów EPO i UP RP oraz rzeczników patentowych, mającego na celu wymianę specjalistycznej wiedzy i doświadczeń z zakresu wynalazków
realizowanych przy pomocy komputera.

W

ażnym elementem najbliższych
planów operacyjnych Departamentu
Orzecznictwa jest także implementacja systemów Back Oﬃce i elektronicznego systemu
zarządzania dokumentacją. Oczekujemy,
iż skuteczne wdrożenie tych programów
usprawni pracę w zakresie realizacji czynności
administracyjnych, co w konsekwencji przyczyni się do skrócenia czasu rozstrzygania spraw.
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W pierwszym tygodniu listopada, Urząd Patentowy
będzie gospodarzem międzynarodowej Konferencji
EPO Patent Information Conference, organizowanej
wspólnie z Europejskim Urzędem Patentowym. Konferencja ma na celu przedstawienie korzyści biznesowych dla MŚP wynikających z korzystania z zasobów
informacji patentowych. W tym celu program konferencji uwzględnia tematyczne grupy dyskusyjne, wykłady
i warsztaty.
DL koordynuje szereg działań dotyczących upowszechniania informacji patentowej poprzez współorganizację
stoisk informacyjno-promocyjnych na krajowych i międzynarodowych konferencjach, targach oraz wystawach wynalazczości, np. na konferencji Europejskiego
Urzędu Patentowego na temat informacji patentowej
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Z troską o dostępność
informacji patentowej
Dyrektor DZLP Katarzyna Skiba
w Warszawie czy na Międzynarodowych Targach
Pomysłów, Wynalazków i Nowych Produktów
„iENA” w Norymberdze.

O

d grudnia 2011 roku Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej realizuje,
współﬁnansowany ze środków Komisji Europejskiej, projekt EU Accessible Intellectual
Property (IPorta), będący jedną z inicjatyw
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness
and Innovation Framework Programme – CIP).
Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2014 roku.

G

łównym celem projektu IPorta jest
ustanowienie trwałej sieci krajowych
Urzędów ds. własności intelektualnej INNOVACCESS. Efektem współpracy w sieci jest
poszerzanie oferty i doskonalenie usług wsparcia na rzecz MŚP, świadczonych przez krajowe
urzędy ds. własności intelektualnej.

W ramach tego projektu Urząd Patentowy RP
zamierza kontynuować prace nad adaptacją
do polskich warunków – interaktywnych,
dostępnych on-line narzędzi opracowanych
i wykorzystywanych z sukcesem przez Duński
Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych.
Pierwsze z nich – IP response – przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw
i służy do oceny ich praktyk w zakresie
własności intelektualnej. Drugim narzędziem
jest IPR Cost beneﬁt guide, narzędzie które
umożliwia szacunkowe wyliczenie ogólnych
kosztów zapewnienia ochrony praw wyłącz-
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nych w zależności od wybranego trybu ubiegania się o nią i zasięgu tej ochrony.

W

ramach realizacji projektu IPorta
na stronie UP RP został zamieszczony
link do portalu IP market place, prowadzonego
przez Duński Urząd ds. Patentów i Znaków.
Portal IP market place to dostępna on-line
platforma do zamieszczania ofert sprzedaży
praw wyłącznych oraz ofert sprzedaży licencji
do korzystania z praw wyłącznych. Można tam
także zamieścić informację o chęci zakupienia
praw do określonej technologii lub licencji do korzystania z nich. Platforma służy do kontaktowania zainteresowanych sprzedażą i zakupem
praw wyłącznych i licencji na korzystanie z nich.
Z platformy IP market place mogą korzystać
wszyscy zainteresowani, co jest bezpłatne
zarówno dla kupujących, jak i sprzedających.

I

nne publikacje i materiały szkoleniowe, które
dzięki projektowi IPorta, UP RP udostępni
polskim użytkownikom, to narzędzia Scottish
Enterprise (m.in. IP in a Can, IP Trail, IP Assets
Register, IP Risk register, IP questionnaire) oraz
publikacja Patent Portfolio Positioning Scheme.
Tool to provide ﬁrst insights on a company’s patent portfolio and a comparison with competitors
(Pozycjonowanie portfolio patentów. Narzędzie
do wstępnej oceny portfolio patentów ﬁrmy oraz
porównania go z portfolio ﬁrm konkurencyjnych).
W 2014 roku Departament Zbiorów Literatury
Patentowej wspólnie z Warszawskim Centrum
Przedsiębiorczości Smolna zorganizuje doroczną, XIX ogólnopolską konferencję Informacja

patentowa dla nauki i przemysłu. Nowe narzędzia – nowe możliwości, która odbędzie się
w dniach 3-4 czerwca w Warszawie.

P

rogram konferencji został opracowany z myślą o ośrodkach informacji
patentowej, instytucjach otoczenia biznesu
oraz użytkownikach informacji patentowej,
reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe. Poruszane tematy dotyczyć będą
transferu technologii przez podmioty krajowe
i zagraniczne, rozwoju przedsiębiorczości
i komercjalizacji własności intelektualnej,
wspierania innowacyjności małych i średnich
przedsiębiorstw. Podczas konferencji odbędą
sie liczne warsztaty tematyczne umożliwiające
uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy
na temat nowoczesnych narzędzi i metod
ułatwiających świadczenie usług z zakresu
prowadzenia poszukiwań w patentowych
bazach danych, tworzenia i interpretowania
analiz pomocnych w podejmowaniu decyzji
biznesowych, licencjonowania marek czy też
procesów i strategii w zarządzaniu własnością intelektualną.
Podczas konferencji przedstawione będą
również działania prowadzone w ramach projektu IPorta na rzecz MŚP, prezentowane będą
wyżej wymienione usługi wsparcia w dziedzinie własności intelektualnej na rzecz MŚP,
świadczone przez Duński Urząd ds. Patentów
i Znaków Towarowych oraz Scottish Enterprise, a także odbędą się warsztaty z metodologii
świadczenia tych usług.
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Wielozadaniowość
pracy
Dyrektor DZ Monika Więckowska

D

epartament Zgłoszeń jest
tą komórką organizacyjną
Urzędu, która realizuje zadania o bardzo dużej różnorodności. Wprawdzie
w regulaminie organizacyjnym departamentu jest mowa o wieloosobowych
stanowiskach pracy, ale często nazwa
ta dotyczy dwu-, trzyosobowych
stanowisk.
Ta „wielozadaniowość” pracy w Departamencie Zgłoszeń bierze się stąd,
że w tej komórce rozpoczyna się niejako „ścieżka proceduralna” wszystkich
zgłoszeń.

W

ustawie Prawo Własności
Przemysłowej, w dziale
poświęconym zadaniom i organizacji
Urzędu Patentowego, w punkcie 1
ust. 2 art. 261 jest powiedziane,
że do zadań Urzędu Patentowego
należy w szczególności przyjmowanie
i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych, znaków towarowych,
oznaczeń geograﬁcznych oraz topograﬁi układów scalonych, dokonanych
w celu uzyskania ochrony.
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Z

a tym dość ogólnym stwierdzeniem kryje się przyjmowanie i badanie zgłoszeń o dość
różnorodnym charakterze. Aby opisać
tę różnorodność, najlepiej odnieść się
do wymienienia podstawowych zadań
Departamentu Zgłoszeń, jakimi są:
1. Przyjmowanie, ewidencja, zakładanie komputerowych baz danych,
zakładanie akt, wysyłanie wezwań
o opłatę, pobieranie i kontrola opłat,
prowadzenie badań formalnoprawnych, przygotowywanie do publikacji itp. zgłoszeń wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
oznaczeń geograﬁcznych, topograﬁi
układów scalonych, wniosków
o udzielenie dodatkowych praw
ochronnych, zgłoszeń międzynarodowych dokonanych na podstawie
Układu o współpracy patentowej
(PCT) wchodzących w fazę krajową, zgłoszeń wynikających z konwersji zgłoszenia o patent europejski na wynalazek na zgłoszenie
krajowe, zgłoszeń wynikających
z konwersji zgłoszenia o rejestrację
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znaku towarowego wspólnotowego
na zgłoszenie krajowe.
2. Przyjmowanie zgłoszeń międzynarodowych dokonanych na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT) w Urzędzie Patentowym
RP działającym jako „urząd przyjmujący” i po badaniu formalnym
oraz zaliczeniu opłaty przekazanie
ich do Biura Międzynarodowego
OMPI.
3. Przyjmowanie zgłoszeń dokonywanych na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim i po badaniu
formalnym i zaliczeniu opłaty przekazanie do Europejskiego Urzędu
Patentowego.
4. Przyjmowanie wniosków o rejestrację międzynarodową znaków towarowych na podstawie Porozumienia
Madryckiego o międzynarodowej
rejestracji znaków i Protokołu
do tego Porozumienia, oraz po badaniu formalnym przekazanie
do Biura Międzynarodowego OMPI.
5. Przyjmowanie zgłoszeń o rejestrację znaku towarowego wspólnoty
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oraz zgłoszeń o rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego,
przyznanie daty zgłoszenia, zaliczenie opłaty i przekazanie do Urzędu
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
w Alicante.
6. Przyjmowanie i sprawdzanie pod
względem formalnoprawnym patentów europejskich wchodzących
z ochroną na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

P

rzyjmowanie i rozpatrywanie
zgłoszeń wiąże się oczywiście
z koniecznością wykonywania szeregu
czynności administracyjnych, takich
jak przygotowywanie zgłoszeń do publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego i Wiadomościach Urzędu Patentowego, przekazywanie akt do innych
komórek organizacyjnych itp.

T

erminowe i prawidłowe pod
względem merytorycznym
wykonanie tych zadań to naczelny
punkt planu Departamentu Zgłoszeń
na rok 2014.

D

rugim, bardzo ważnym
zadaniem zaplanowanym
do realizacji w 2014 r. będzie podnoszenie kwaliﬁkacji pracowników
departamentu w dwóch obszarach,
merytorycznym związanym z rozpatrywaniem i badaniem zgłoszeń oraz
„informatycznym” związanym z wdrożeniem dwóch nowych systemów
informatycznych.

mentu i przeszkolenia pracowników
w niezwykle krótkim, bo zaledwie
trzymiesięcznym okresie. Będzie
to stanowiło prawdziwe wyzwanie dla
kadry kierowniczej departamentu, jak
i pozostałych pracowników, zarówno
z korpusu eksperckiego, jaki i z obsługi administracyjnej.
Jednocześnie załoga departamentu
zamierza wykonać terminowo zaplanowane zadania w zakresie ujętym
w regulaminie organizacyjnym Urzędu
Patentowego, jak i regulaminie wewnętrznym Departamentu Zgłoszeń.

O

d 1-go stycznia 2014 r.
w Urzędzie nastąpiły zmiany
organizacyjne polegające na przeniesieniu Wydziału Digitalizacji Dokumentów z Departamentu Zgłoszeń do Biura Administracyjno-Gospodarczego
i utworzeniu w ramach struktury Departamentu Zgłoszeń Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej. Należy zaznaczyć, że ta nowa
komórka organizacyjna jest obecnie
na etapie budowy i powstaje na bazie
istniejącej tzw. Informacji Ogólnej
UP RP.
Głównym celem stworzenia Centrum
Informacji jest zaspokojenie (zwiększających się z roku na rok) potrzeb
informacyjnych Klientów Urzędu oraz
zwiększenie ilości kanałów komunikacji z klientami.
Budowa tej nowej komórki odbywa się
w ramach projektu IP Info Center.

Jednym z nich jest system zwany
Back Oﬃce, będący bazą dziedzinową i systemem wspierającym
badanie i udzielanie praw ochronnych
na znaki towarowe. Drugim system
zwany EZD, co jest skrótem od nazwy
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, będący narzędziem do dokumentowania przebiegu, załatwiania
i rozstrzygania spraw.

entrum Informacji o Ochronie
Własności Przemysłowej będzie składała się z:
z centrum informacji, wykorzystującego takie kanały komunikacji jak:
telefon, faks, e-mail, chat, callback,
zapytania przez stronę WWW;
z punktu spotkań z ekspertami
Urzędu.

Zarówno jeden, jak i drugi system
ma rozpocząć działanie 1 lipca
2014 r., co wiąże się z koniecznością
przeorganizowania pracy departa-

Sam projekt obejmuje:
z audyt oraz analizę infrastruktury
teleinformatycznej i informatycznej,
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C

z

prace merytoryczne związane
z zasileniem i budową bazy FAQ (Frequently Asked Questions),
z przebudowę oraz adaptację
pomieszczeń na potrzeby Centrum
Informacji o Ochronie Własności
Przemysłowej,
z rekrutacje pracowników do Centrum Informacji i szkolenie kadry.

Z

punktu widzenia infrastruktury
teleinformatycznej przewidziana
jest budowa systemu Contact Center
z nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi oraz budowa bazy
interakcji z klientami (Customer Relationship Management, CRM), która
będzie odpowiadać za rejestrację
kontaktów z klientami we wszystkich
kanałach komunikacji w ramach rozwiązań informatycznych.
Prace merytoryczne skupią się
na zasileniu bazy FAQ (Frequently
Asked Questions) odpowiedziami
na najczęściej zadawane przez
Naszych Klientów pytania, przy
współpracy z zespołem ekspertów
Urzędu.
Odpowiedzi będą podzielone na bloki
tematyczne dotyczące głównych kategorii przedmiotów ochrony własności
przemysłowej.

A

daptacja pomieszczeń ma
na celu stworzenie warunków
dla odpowiedniej obsługi klientów
przez konsultantów telefonicznych
poprzez zapewnienie wyciszenia
i właściwej akustyki. Przebudowa
natomiast ma zapewnić dogodne
warunki dla kontaktów bezpośrednich
klientów z ekspertami Urzędu. Najważniejszym ogniwem komórki będą
jej pracownicy. Planuje się zapewnienie im specjalistycznych szkoleń i nowoczesnych narzędzi informatycznych
i teleinformatycznych.
Przedstawiony projekt będzie w głównej mierze realizowany w 2014 roku,
częściowo zaś w pierwszych trzech
kwartałach przyszłego roku.
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Ku zadowoleniu
interesantów

Dyrektor DR Wojciech Maciąg

T

ak jak dotychczas Departament Rejestrów jest komórką realizującą zadania
w zakresie prowadzenia ksiąg rejestrowych
dotyczących wszystkich przedmiotów własności przemysłowej, prowadząc postępowanie
rejestrowe w zakresie utrzymywania ochrony
i odnotowywania zmian stanu prawnego.
Zakres zadań wykonywanych przez Departament nie uległ zmianie. Dla przypomnienia,
wymienić należy zwłaszcza: kontrolę opłat;
zakładanie i prowadzenie rejestrów; wydawanie
wezwań, postanowień i decyzji; sporządzanie i wydawanie dokumentów patentowych,
świadectw ochronnych i świadectw rejestracji;
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków
o przedłużenie ochrony i dotyczących zmian
w rejestrach; przyjmowanie sprzeciwów; opracowywanie ogłoszeń do publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”; rozpatrywanie
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.

N

a podstawie tendencji rysującej się
w pierwszym kwartale 2014 roku przewidujemy, że ilość wniosków składanych w postępowaniu rejestrowym będzie znacząco wyższa
niż w roku ubiegłym. Należy oczekiwać, że ilość
praw w mocy w 2014 roku przekroczy 190
tysięcy, co pozwala na prognozowanie zwiększenia ilości pracy. Ilość praw udzielanych przez
Departament Badań Patentowych i Departament Badań Znaków Towarowych, nie wzrośnie
znacząco, choć jeśli chodzi o znaki towarowe
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jest przewidywany pewien wzrost. Oczekujemy
ok. 2500 decyzji o udzieleniu patentu i 550
decyzji o udzieleniu praw ochronnych na wzory
użytkowe, a także 14 000 decyzji o udzieleniu
praw ochronnych na znaki towarowe i 950-1000
decyzji o udzieleniu praw z rejestracji na wzory
przemysłowe. Dla tych ilości praw będą zakładane karty rejestrowe.

P

rzewidujemy wpływ ok. 400 sprzeciwów
w związku z udzielonymi prawami,
które będą wymagały wszczęcia stosownych
postępowań. Podobnie należy przewidywać
utrzymanie się ilościowych tendencji w zakresie przedłużania ochrony. Przewidujemy
wzrostową tendencję w zakresie patentów
europejskich. Spodziewamy się wpływu
7500 tłumaczeń tych patentów tj. ok. 7% więcej niż wg planu na rok ubiegły. Podobnie jak
w roku ubiegłym, spodziewamy się konieczności rozpatrzenia ok. 600 wniosków o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

O

prócz tej bieżącej pracy pracownicy
Departamentu będą zaangażowani
w inne przedsięwzięcia. Ogłoszony w roku
ubiegłym przetarg na „Opracowanie, dostawę
i wdrożenie modułów elektronicznego rejestru”
nie przyniósł rozstrzygnięcia. Temat pozostaje
zatem aktualny. Będziemy podejmowali próby
jego, choćby cząstkowego załatwienia we własnym zakresie tj. bez angażowania ﬁrmy zewnętrznej. Inne przedsięwzięcia to m.in. udział
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w pracach związanych z realizacją projektów
prowadzonych we współpracy z Urzędem ds.
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM),
tj. Cooperation Fund i Converegence Programme, w szczególności tzw. back oﬃce jako systemu bazodanowego dla znaków towarowych.

P

racownicy Departamentu będą nadal
pracować przy doskonaleniu funkcjonowania IPU Kancelarii i IPU Modułu Rozliczeń.
Pomimo skanowania nowych zgłoszeń i tworzenia tzw. teczek elektronicznych, nadal równolegle prowadzone są teczki papierowe. W Departamencie znajduje się już ok. 190 000 teczek
aktowych, zawierających dokumentację chronionych przedmiotów własności przemysłowej.
Należy zatem zabezpieczyć zasoby techniczne
i kadrowe w związku z planowanym wdrożeniem
back oﬃce (m.in. skanowanie ponad 100 tys.
teczek aktowych).

J

ak widać z powyższego zadań nie ubywa. Borykamy się z różnego typu
problemami, w tym kadrowymi, ale jestem
przekonany, że biorąc pod uwagę zaangażowanie pracowników Departamentu, będziemy
mogli uznać rok 2014 za udany pod względem
realizacji zadań, zarówno tych podstawowych,
jak i tych dotyczących wdrażania lepszych
rozwiązań organizacyjnych i technicznych.
Mam nadzieję, że ku zadowoleniu naszych
interesantów.
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Złożona infrastruktura
informatyczna

Dyrektor DI Irena Bielecka

W

roku 2014 Departament Informatyki będzie koncentrował działania
na wdrożeniach systemów realizowanych
w ramach programu współpracy z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz na kontynuacji prac
nad wdrożeniami systemów pozyskanych
w roku 2013, które będą doskonalone
i dopracowywane.
Ważnym zadaniem Departamentu Informatyki w roku 2014 będzie utrzymanie i serwisowanie systemów już eksploatowanych
oraz zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania
całości systemu informatycznego Urzędu.
Umiejętności zespołu IT będą nadal rozwijane w celu jak najlepszego administrowania systemami i złożoną infrastrukturą
teleinformatyczną.

W

roku 2014 Departament Informatyki będzie wdrażał także nowe
systemy oraz rozszerzał i optymalizował
funkcjonalności działających w Urzędzie
systemów. Skala i zakres tych działań będą
zależały od dostępnych funduszy i stopnia
zaawansowania projektów prowadzonych
w poprzednich latach.
W celu doskonalenia infrastruktury teleinformatycznej Urzędu przewidywany jest
zakup ﬁrewalli brzegowych w celu podnie-
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sienia funkcjonalności i bezpieczeństwa
infrastruktury sieciowej, w szczególności
zabezpieczenia przed atakami z zewnątrz.
Planowany jest także zakup modułów
rozszerzających do przełączników rdzeniowych, co przyczyni się do zwiększenia
efektywności i zminimalizuje ryzyko awarii
w obszarze sieciowym. Wykonanie światłowodu z serwerowni na piętra w starszej
części budynku spowoduje zwiększenie
wydajności i przepływu danych między
serwerami, a poszczególnymi switch’ami
na piętrach. Planowana wymiana niesprawnych Access Pointów oraz podniesienie
wersji systemu Enterasys przyczyni się
do lepszej obsługi telefonów i innych urządzeń bezprzewodowych. Równolegle będzie prowadzona wymiana wyeksploatowanego sprzętu komputerowego i drukarek.

W

roku 2014 przewidywany jest zakup licencji do podniesienia wersji
oprogramowania VMware Infrastructure
do wersji vSphere 5.1 dla serwerów Blade
Center, a także licencji dla 100 wirtualnych
desktopów. Zakup tych licencji pozwoli
na sprawniejsze zarządzanie środowiskiem
wirtualnym, optymalizację działania i wykorzystania zasobów sprzętowych oraz
nieprzerwane działanie serwerów produkcyjnych w przypadku awarii sprzętowych.
Planowane jest ponadto podniesienie

wersji systemu operacyjnego na stacjach
roboczych do wersji Windows 7.

W

roku 2014 kontynuowana będzie
współpraca z OHIM, w szczególności w ramach programu Cooperation
Fund Field2. Największy nacisk będzie
położony na projekty Future Software
Package obejmujące m.in. system obsługi
procedury rejestracji znaków towarowych
i wzorów przemysłowych tzw. Back Oﬃce
oraz usługi online. Poszczególne moduły
będą komunikowały się ze sobą i innymi
systemami Urzędu poprzez szynę integracyjną, która zapewni liczne korzyści, m.in.
centralizację komunikacji, spójną obsługę
błędów, centralny monitoring usług, łatwą
integrację kolejnych systemów, skalowalność i niezawodność usług.
Pracownicy Departamentu Informatyki
będą uczestniczyli w pracach grup roboczych ds. wdrożeń poszczególnych
narzędzi. Prace będą realizowane zgodnie
z harmonogramem proponowanym przez
OHIM.

D

epartament Informatyki będzie
współpracował z innymi departamentami Urzędu w zakresie projektu
systemowego, m.in. w projekcie IP Info
Center planowana jest modernizacja
centrali telefonicznej. Zagadnienia reje-
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strów elektronicznych będą przedmiotem
współpracy z Departamentem Rejestrów
w celu zapewnienia funkcjonalności elektronicznego rejestru. Niezbędne jest zapewnienie pełnego rejestrowania zdarzeń
w systemach (logowanie) w połączeniu
z ochroną integralności, niezaprzeczalności
oraz autentyczności zapisów w rejestrze.
Przewidywane jest również wdrożenie
centralnego repozytorium dokumentów.
W roku 2014 współpraca z EPO obejmie
głównie systemy Espacenet, eOLF i Federated Search Register.

Dyrektor DW

Iwona Grodnicka-Lech

P

onadto Departament Informatyki
będzie odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu (obsługa serwisowa
sprzętu, oprogramowania i użytkowników)
oraz współpracę z komórkami wewnętrznymi w zakresie poprawy jakości danych
i realizacja usług zgłaszanych poprzez
ServiceDesk. Prowadzone będą szkolenia
dla pracowników Urzędu i rzeczników
patentowych w zakresie wdrażanych systemów, w tym usług online.

D

epartament Informatyki będzie
także udostępniał informacje z zakresu własności przemysłowej poprzez:
prowadzenie dystrybucji polskich danych
o opublikowanych wynalazkach i wzorach
użytkowych we współpracy z EPO (poprzez bazę esp@cenet), udostępnianie
bazy danych o zgłoszonych do ochrony
oraz chronionych w Polsce znakach towarowych we współpracy z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, wymianę
danych z zakresu postępowań w ramach
Układu o Współpracy Patentowej oraz
danych dotyczących międzynarodowych
znaków towarowych w ramach Porozumienia i Protokołu Madryckiego we współpracy z WIPO, udostępnianie informacji
na Serwerze Publikacji i Register +, udostępnianie informacji o chronionych przedmiotach własności przemysłowej poprzez
witrynę internetową Urzędu. Departament
Informatyki będzie również współpracował
z partnerami zagranicznymi w ramach
projektu CETMOS w zakresie wymiany
danych znaków towarowych.
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Kontynuacja zadań

D

epartament Wydawnictw w 2014 r.
będzie kontynuował przede wszystkim realizację swoich podstawowych zadań,
tj. publikowane i rozpowszechniane będą
wydawnictwa oﬁcjalne Urzędu: dwutygodnik
– Biuletyn Urzędu Patentowego zawierający
informacje o dokonanych w Urzędzie zgłoszeniach oraz miesięcznik – Wiadomości Urzędu
Patentowego zawierający informacje o udzielonych prawach wyłącznych. Będą również
opracowywane, publikowane i rozpowszechniane opisy patentowe, opisy ochronne wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.
Kontynuowana będzie publikacja elektronicznych wersji tych opisów na serwerze publikacji oraz w bazach Urzędu, sukcesywnie
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

onadto przewidywany jest do opracowania i wydania Raport Roczny Urzędu
za rok 2013, kolejne numery Kwartalnika
Urzędu Patentowego RP, zeszyty z serii
„Ochrona własności przemysłowej” oraz
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materiały informacyjne i publikacje promujące
ochronę własności przemysłowej.
Przewidywane jest opracowanie autorskich
projektów oraz wykonanie w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych kalendarzy Urzędu
na 2015 r.: książkowych, trójdzielnych, plakatowych oraz kieszonkowych.
Kontynuowana będzie również obsługa
poligraﬁczna wszystkich komórek Urzędu
w zakresie wszelkich druków, formularzy,
wizytówek i innych prac.

D

epartament Wydawnictw w 2014 roku,
podobnie jak w latach ubiegłych, będzie aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu organizowanych lub współorganizowanych
przez Urząd konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów itp. Pracownicy departamentu wykonywać będą projekty graﬁczne, skład,
łamanie, druk i oprawę materiałów, takich jak:
ulotki, broszury, zaproszenia, programy, plakaty, identyﬁkatory, prezentacje itp.
Uwzględniając potrzeby Urzędu mające na
celu przybliżanie i ułatwianie klientom dostępu
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do informacji poprzez stworzenie Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej,
Departament Wydawnictw w błyskawicznym
tempie planuje prace i reorganizuje się tak, by
oddając na wyżej wymieniony cel pomieszczenia Pracowni Kserograﬁcznej w dalszym
ciągu realizować wszystkie dotychczasowe
zadania.
Pracownia Kserograﬁczna w dotychczasowej
postaci przestaje istnieć, znajdzie się w strukturze Wydziału Poligraﬁi, który dodatkowo
przejmie jej zadania i będzie zapewniać również wykonywanie odbitek kserograﬁcznych.
W tym celu w trybie pilnym przeprowadzany
będzie remont pomieszczeń drukarni i introligatorni, aby jak najszybciej móc przenieść
urządzenia i przejąć wszelkie obowiązki w nowej odsłonie.

Dyrektor BDG

Bożena Owsińska-Ciach

W

ramach realizowanego przez UP RP
projektu systemowego nr: POIG
05.02.00-00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej
w innowacyjnej gospodarce” współﬁnansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w roku 2014 opublikowane zostaną kolejne
publikacje z zakresu ochrony własności przemysłowej skierowane do małych i średnich
przedsiębiorstw.
Analogicznie do lat ubiegłych, w 2014 roku,
Departament Wydawnictw będzie również
aktywnie uczestniczył w pracach grup roboczych realizujących wdrażanie prowadzonych
w Urzędzie projektów informatycznych.

I

tak, w związku z wdrażaniem i uruchomieniem produkcyjnym, w połowie 2014 roku,
systemu wspomagającego procedurę udzielania praw wyłącznych dla znaków towarowych
i wzorów przemysłowych Back Oﬃce (BO)
całkowitej zmianie ulegnie proces przygotowania danych do publikacji w BUP i WUP.
Przy pomocy stworzonego na potrzeby Urzędu systemu publikacji, który komunikował się
będzie z BO, generowane będą wymagane
dane, a następnie będą one przyporządkowywane do poszczególnych numerów BUP
lub WUP, do poszczególnych sekcji publikacji
itp. Usprawni to znacznie proces przygotowywania danych do publikacji i pozwoli na
zautomatyzowanie tego procesu.
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Stałe podnoszenie
kwalifikacji

B

iuro Dyrektora Generalnego UP RP
prowadzi obsługę kadrową pracowników Urzędu począwszy od rekrutacji kandydatów do pracy w Urzędzie aż do rozwiązania
stosunku pracy. Przygotowywane są umowy
o pracę, awanse i przeszeregowania, oraz
świadectwa pracy. Dla pracujących nadal
emerytów przygotowywane są zaświadczenia
do ZUS. Prowadzone są akta osobowe pracowników, rejestracja i rozliczenie czasu pracy,
ewidencje urlopów, zwolnień lekarskich i delegacji krajowych. Ponadto pracownicy Wydziału
Kadr i Szkolenia przygotowują sprawozdania
do GUS i Departamentu Służby Cywilnej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie
wynagrodzeń, realizacji szkoleń i ﬂuktuacji kadr.
W 2014 r. realizowane będą kolejne punkty
Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
w tym podniesienie kompetencji kierowniczych
poprzez zorganizowanie szkolenia dla kadry
menedżerskiej Urzędu.

W

celu stałego podnoszenia kwaliﬁkacji
zawodowych, a także noweliza-

cją uregulowań prawnych przewiduje się,
że w 2014 roku pracownicy Urzędu będą
uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach,
m.in. w:
z związanych z bieżącą działalnością Urzędu: z zakresu informatyki, prawa administracyjnego, zamówień publicznych, standardów
skutecznej i sprawnej administracji oraz
zagadnień specjalistycznych. Szkolenia te
prowadzone są przez instytucje krajowe, takie
jak: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, oraz ﬁrmy
szkoleniowe.
z organizowanych przez Urząd Patentowy
w zakresie: służby przygotowawczej pracowników Urzędu, którzy po raz pierwszy podejmą
pracę w administracji publicznej jako pracownicy służby cywilnej; stosowania nowych
przepisów, związanych ze zmianami w ustawie
– Prawo własności przemysłowej i aktach
wykonawczych do tej ustawy oraz ze zmianami
w Regulaminie Wykonawczym i Instrukcjach
Administracyjnych PCT; wykorzystywania
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wdrażanych rozwiązań informatycznych; przepisów bhp, ppoż.,
ochrony informacji niejawnych, obronności itp.,
z w cyklu szkoleń z zakresu upowszechnienia standardów
zarządzania zasobami ludzkimi dla osób zarządzających (przełożonych korpusu służby cywilnej i korpusu eksperckiego),
z w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego
członków korpusu służby cywilnej,
z doskonalących obszar zarządzania jakością w związku
z wprowadzeniem przez Urząd normy ISO 9001 oraz systemu
przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
z w ramach aplikacji eksperckich,
z językowych, organizowanych dla pracowników Urzędu,
z w miarę posiadanych środków będą realizowane również
potrzeby w zakresie przeprowadzania szkoleń, które zgłaszane
są przez komórki organizacyjne Urzędu. Biorąc pod uwagę
także kształcenie, dokształcanie i doskonalenie pracowników
w formach pozaszkolnych uzasadnione jest wydatkowanie
środków w zaplanowanej wysokości. Na szkolenia pracowników w 2014 r. planuje się przeznaczyć kwotę 155.000 zł.

Dyrektor BA

Sławomir
Waszczyński

Bieżąca obsługa
Urzędu

U

rząd, w zależności od występujących potrzeb oraz
własnych możliwości, przyjmie w 2014 roku na praktyki
studentów szkół wyższych a także umożliwi odbywanie staży
zawodowych organizowanych przez Urząd Pracy w ramach
aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Ponadto w planie wydatków na 2014 r. została zaplanowana
kwota 28.000 zł na refundację zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych.
W 2014 r. planowane jest wydatkowanie kwoty 22.000 zł.
na badania proﬁlaktyczne pracowników. Planowana kwota przeznaczona będzie na badania wstępne, kontrolne
i okresowe (o których mowa w rozdziale VI Proﬁlaktyczna
ochrona zdrowia Kodeksu pracy) kandydatów do pracy
i pracowników UP RP.

O

dpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w 2014 r. planuje się w kwocie 634.000 zł. przy założeniu przeciętnej planowanej liczbie 543 etatów, planowanej
liczbie 210 emerytów i planowanej liczbie 9 pracowników
niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz przyjmując do obliczenia odpisu
prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie (opublikowane przez GUS) w wysokości 2 917,14 zł. Środki funduszu
zostaną przeznaczone na: doﬁnansowanie wypoczynku pracowników tzw. gruszę, bezzwrotną pomoc materialną, pożyczki
na remont i modernizację mieszkania oraz pomoc materialną
dla dzieci do lat 13.
W Biurze Dyrektora Generalnego realizowana będzie obsługa
Urzędu w zakresie postępowań wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz obsługa prawna w zakresie umów
zawieranych przez Urząd i postępowań sądowych.
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W

2014 r. działalność administracyjno-gospodarcza będzie koncentrować
się na bieżącej obsłudze Urzędu, zgodnie z zadaniami wynikającymi
z regulaminu organizacyjnego. W ramach tych zadań przewiduje się wykonanie:
z obsługi korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej w łącznej ilości
ponad 400 tys. szt. oraz przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie projektu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD,
z kontynuowanie procesu archiwizacji dokumentacji obejmującego uporządkowanie i przekazanie do Archiwum akt Nowych ok. 40 mb akt dotyczących
wynalazków oraz ponad 30 mb akt dotyczących wzorów zdobniczych. Ponadto, otrzymano zgodę AAN na likwidację i zlikwidowano już ponad 60 mb akt
tzw. niearchiwalnych,
z zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, czystościowe, higieniczne, techniczne oraz wyposażenie meblowe,
z prowadzenie niezbędnych remontów, konserwacji i bieżących napraw. Ważnym przedsięwzięciem będzie techniczne przygotowanie realizacji INFOCENTER
w Urzędzie,
z obsługę transportową Urzędu oraz techniczną obsługę konferencji, narad,
wystaw itp.,
z współpracę z Centrum Usług Wspólnych w przygotowaniu i realizacji przetargów wspólnych dla jednostek administracji publicznej,
z planowanie i koordynacja audytów zewnętrznych i wewnętrznych z ramach
Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

N

a wykonanie powyższych zadań w budżecie Urzędu dla BA przewidziano
ponad 3,5 mln zł, z czego na zakup nośników energetycznych ok. 1 mln zł,
usług pocztowych ponad 700 tys. zł.
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WYNALAZCZOŚĆ POLSKA
W STANACH ZJEDNOCZONYCH

prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Orłowski Instytut Historii Nauki PAN

Tradycyjna historiograﬁa polska – ukierunkowana na walkę o niepodległość i wspieranie
jej piórem – naszymi osiągnięciami technicznymi nie zajmowała się programowo. Bystrzy
obserwatorzy, tacy jak J.I. Kraszewski czy B. Prus, nie tracili ich wszakże całkiem z oczu.
A od kiedy Feliks Kucharzewski zapoczątkował polski nurt badań nad historią techniki, przez
cały wiek XX stopniowo ugruntowywał się pogląd, że od czasu zaborów lwia część naszego
dorobku w tej dziedzinie dokonywała się za granicą. Z różnych, szczególnych powodów,
motywowanych względami politycznymi, lub pochodnymi od nich, ekonomicznymi. Sprzyjała
temu liczebność, a – w przypadku Wielkiej Emigracji – także jej jakość.

S

przyjała także sytuacja psychologiczna
wychodźcy znajdującego się pod innym
niebem. W rozwiniętych krajach Zachodniej
Europy traﬁał na klimat zachęcający do udziału w rozwiązywaniu kluczowych aktualnie
problemów naukowo-technicznych, w innych,
egzotycznych, poczucie solidarności skłaniało
go do krzewienia dobrodziejstw niesionych
europejską cywilizacją. Z rozproszonych relacji
uczestników i głównie amatorskich dociekań
wyłaniał się stopniowo obraz polskich inżynierów, którzy europeizują Turcję, Brazylię i Peru,
budują mosty i koleje w Rosji, silniki okrętów
podwodnych w Niemczech, współtworzą
europejski przemysł azotowy i wznoszą pierwsze po tej stronie Atlantyku elektrownie wodne,
a także robią wynalazki i zapoczątkowują
badania nad wyboczeniem oraz w zakresie
teorii sprężystości i plastyczności.
Jednego tylko elementu w tym oglądzie polskiej technicznej chwały właściwie brakowało.

Nr 1/2014

Polskiego wymiernego udziału w budowie
nowoczesnej potęgi Stanów Zjednoczonych.
Z łaski na pociechę wiedzieliśmy oczywiście
to i owo o Rudolﬁe Modrzejewskim (z polskiej
perspektywy zresztą głównie dzięki szczeremu
zainteresowaniu, jakie budziła kariera artystyczna jego matki). Z dużo nowszych spraw
– o Tadeuszu Sędzimirze, o Franku Piaseckim,
od czasu lądowania na Księżycu o Mieczysławie Bekkerze, stopniowo coraz więcej o roli
Stanisława Mariana Ulama w skonstruowaniu
bomby wodorowej i Magnuskiego w zbudowaniu walkie-talkie, no i odrobinę o Erazmie
Jerzmanowskim, ale głównie jako polonijnym
ﬁlantropie i mecenasie kultury. A poza tym
zaledwie o garści kartografów z wczesnego
XIX stulecia.

A

z tego, co mogliśmy przeczytać o życiu Polonii amerykańskiej wynikało,
że trzyma ona więź głównie poprzez Kościół,
folklor i sport. Tak to do nas traﬁało i budziło

zrozumiały niepokój. Wydawało się bowiem
co najmniej dziwne, iż tak wielomilionowa rzesza nie dała o sobie bardziej wyraziście znać
w kraju, który był w ostatnich dwóch stuleciach
Mekką ludzi pomysłowych i przedsiębiorczych
z całego świata i stwarzał im najlepsze możliwe warunki rozwijania tych cech.

S

kłaniało do wątpliwości, co do jakości
materiału ludzkiego składającego się
na masową emigrację ekonomiczną z przełomu stuleci XIX i XX, dopuszczających wręcz
możliwość zasadności osławionych Polish jokes… A ileż przy tym było bałamutnej dezinformacji dorzucanej przez rozmaitych niezorientowanych na podstawie domysłów, jak przypisywanie Modrzejewskiemu autorstwa Golden
Gate Bridge czy polskości twórcy balonowych
wojsk powietrznych w czasie wojny secesyjnej,
któremu rodzice (zapewne sprzyjający polskości, ale do niej zupełnie nie przynależni) nadali
imiona: Thaddeus i Sobieski.
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Tak to wyglądało dopóki nie pojawił się dr Sławomir Łotysz, który jako pierwszy przeprowadził w tej dziedzinie porządne, systematyczne
i wnikliwe badania, dzięki czemu:
1) Poznaliśmy mnóstwo nieznanych nam
wcześniej a ważnych faktów.
2) Mogliśmy zweryﬁkować i uporządkować
wiedzę o tym, o czym wiedzieliśmy w sposób
jednostronny, niepełny.
3) Zdementowane zostały oparte na pogłoskach i domysłach plotki, a wiele spraw zostało
sprowadzonych do właściwych wymiarów.

K

siążka Łotysza „Wynalazczość polska
w Stanach Zjednoczonych” jest w zakresie polskiej działalności technicznej w Stanach Zjednoczonych publikacją przełomową.
Jej ogląd zaprezentowany przez niego stanowi
wiedzę spójną, usystematyzowaną, zweryﬁkowaną i kilkakrotnie poszerzoną w stosunku
do tego, czym dysponowaliśmy dotychczas.
A jeśli idzie o rzetelność i wiarygodność, zmiana jest równie radykalna.
W omawianym zakresie praca dr Łotysza
spełnia analogiczną rolę, jak klasyczne dzieło
Josepha Needhama Science and Civilization
in China w odniesieniu do wiedzy o dawnych
zdobyczach chińskich. Kto chce wiedzieć jak
było, powinien przede wszystkim do niej zajrzeć. Choćby prewencyjnie, żeby uchronić się
przed balastem informacji bałamutnych, utrudniających i zniekształcających ogląd sprawy.

D

la polskiej historii techniki książka
Łotysza jest wręcz epokowa i stawia
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go w gronie najważniejszych jej badaczy, będących w prostej linii spadkobiercami Kucharzewskiego. Łotysz nie dał się bowiem zwieść
zastanemu stanowi świadomości z wynaturzeniami wynikającymi z faktu, że technika znajdowała się pozo sferą zainteresowań wszystkich,
którzy dotychczas mieli coś do powiedzenia
o Polonii amerykańskiej. A w przypadku kraju
tej rangi i o tym charakterze, już takie podejście
musiało wypaczać rezultaty oglądu.
S. Łotysz oparł się na materiałach dla swego
celu podstawowych: rejestrach patentowych,
czasopiśmiennictwie fachowym i prasie (w tym
polonijnej). Przebadał nadto wszystkie znane
dotychczas poszlaki. Częściowo były to mylne
tropy, ale w niektórych przypadkach zaowocowało to znacznie pełniejszym zrozumieniem
istoty osiągnięć naszych pionierów (np. Jerzmanowskiego). Odkurzył i wyjaśnił dokonania
ważnych pionierów, znanych bardziej historykom
ﬁzyki niż techniki (Lilienthal, Tykociner-Tykociński). Wreszcie, odkrył całe mnóstwo nowych
w dziedzinach, gdzie mało kto spodziewałby
się ich uczestnictwa (Podbielniak, Starostecki).
Pominął Paula Barana, co obowiązkowo trzeba
naprawić w następnym wydaniu (ale napisał
już ostatnio poświęcone mu hasło do Słownika
polskich odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, który niebawem się ukaże).

W

ażną, a do tego bardzo delikatną
sprawą był dobór osób, którymi zajął
się w swej książce, pod kątem związków z polskością. Zarówno wskutek przemian w świadomości, związanych z asymilacją kolejnych
pokoleń, jak konﬁguracji etnicznych, a przede
wszystkim indywidualnego podejścia do tej
sprawy określonych osób, zwykle pod wpływem konkretnych, nierzadko epizodycznych
i przypadkowych przeżyć. Dr Łotysz poświęcił
tej sprawie wiele staranności, szukał odpowiednich deklaracji w publikacjach, korespondencji, nierzadko nawiązywał kontakty z potomkami. I docierał niekiedy do zaskakujących
faktów, bo jak zaklasyﬁkować polskiego Żyda,
który emigrując z własnej inicjatywy, zobowiązuje się polskim władzom wojskowym w Drugiej RP, że będzie im relacjonował rozwój najnowocześniejszych środków łączności? Wiele
jest takich fragmentów w omawianej książce,
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w których omalże stykamy się z osobowością
prezentowanego człowieka, z całą jej różnorodnością wewnętrzną i bogactwem. Temu
wstępnemu zwłaszcza, zgrubnemu jeszcze
sortowaniu służyły rozmaite źródła – deklaracje
w spisach ludności, manifesty okrętowe, wnioski patentowe itp. Jestem w pełni przekonany,
że S. Łotysz uczciwie i rozważnie wywiązał się
z tego trudnego zadania.

Z

pracy dr Łotysza wynika też, że – zgodnie z tym, czego można było się spodziewać, a co nie zostało udokumentowane
przez dotychczasową historiograﬁę – polska
diaspora w Ameryce zachowywała się w zakresie wynalazczości w sposób możnaby
rzec kliniczny. Duża część jej dorobku dotyczy
bowiem zagadnień kluczowych dla światowego
nurtu postępu naukowo-technicznego, a więc
techniki rakietowo-kosmicznej, nafciarstwa
podmorskiego, alternatywnych źródeł energii,
inżynierii materiałowej, elektroniki i medycyny
nowoczesnej. Jest to prawidłowość z reguły
obserwowana u wynalazców pochodzących
z rolniczych krajów peryferyjnych.

W

ażne jest też zwrócenie uwagi przez
autora na wypowiedź Henry’ego
Forda na temat inwencyjnego nastawienia
polskich robotników, która tak długo była przeoczana i nie przywoływana przez znawców
przedmiotu. Programowe niedostrzeganie bowiem tych cech, które dzisiaj są w najwyższej
cenie i decydują o randze i bogactwie narodów
i świadome kreowanie się na gorszych pod
tym względem, to wizerunkowo samoobsługowe zapędzanie się do kąta, w którym chcieliby
widzieć nas ci, którzy życzą nam nie najlepiej.
Myślę, że i z tego punktu widzenia książka
dr Łotysza ma pełne szanse stać się przełomem. I że trzeba by braku dobrej woli, żeby
próbować to kwestionować.

Bolesław Orłowski

(Z wystąpienia prof. B. Orłowskiego
na rozprawie habilitacyjnej
dr S. Łotysza, autora cyklu
w Kwartalniku UP RP
„Biograﬁe niezwykłe mało znane”)

Nr 1/2014

BIOGR A FIE NIEZ W YKŁE M A ŁO ZNA N E

GWIAZDA FILMOWA
– WYNALAZCZYNI, KTÓRA OLŚNIEWAŁA WIEDZĄ
Katarzyna Kowalewska
Wyobraźmy sobie, że traﬁliśmy do Hollywood pierwszej połowy dwudziestego wieku.
Wchodzimy do jednego z okazałych domów. Zaglądamy do salonu. Jest wyposażony
standardowo, ale... Już chcemy go opuścić, gdy dostrzegamy deskę kreślarską, specjalną
lampę i rozrzucone kreślarskie narzędzia. Regał pod ścianą ugina się od specjalistycznej
literatury. Nad deską pochyla się inżynier. Chwileczkę. Czy to na pewno typowy konstruktor?
Podchodzimy bliżej. Z chwilą, gdy rozległy się nasze kroki, osoba pochylona nad deską
odwraca się…. Nie możemy uwierzyć. Oto siedzi przed nami najpiękniejsza kobieta na świecie.

H

edy Lamarr. Hollywoodzka gwiazda czarno-białego ekranu,
ale i wynalazczyni, dzięki której dziś możemy korzystać
z WiFi i GPS-u. Lepiej być ładną i głupią czy brzydką i mądrą?
Ona nie musiała zadawać sobie tego pytania. Hedy Lamarr zgarnęła cały pakiet!

Urodziła się w Wiedniu, 9 listopada 1914 roku jako Hedwig Eva Maria
Kiesler. Jedynaczka, która sama bawiła się lalkami, od dziecka marzyła,
by zostać gwiazdą ﬁlmową1. Jak wspominała: Przez cały czas grałam.
Naśladowałam mamę. Naśladowałam jej sposób chodzenia i mówienia.
Kopiowałam jej nawyki, mimikę. Małpowałam gości, którzy przychodzili
do naszego domu. Zachowywałam się jak ludzie na ulicach. Naśladowałam służbę. Byłam jak mały żywy zeszyt do ćwiczeń. Przepisywałam
na siebie innych2.

D

rugim ulubionym zajęciem Hedwig, czyli Hedy, były spacery
z ojcem. Emil Kiesler, dyrektor Banku Wiedeńskiego, zabierał
córkę na przechadzki po angielskiej prowincji, paryskich bulwarach,
a najczęściej po rodzinnym mieście, zwłaszcza bezkresnym Lesie
Wiedeńskim (Wienerwald). Opowiadał jej historie i wyjaśniał działanie
wszystkiego, co mijali po drodze. Od pras drukarskich po tramwaje3.
To właśnie po ojcu zafascynowanym technologią Hedy Lamarr odziedziczyła żyłkę wynalazcy. Jego opowieści i wieczory z książką pozwoliły im
nawiązać silną więź, której znaczenie podkreślała gwiazda. Śmiało mogę
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wersyjnym ﬁlmie „Ekstase” z 1933. Aktorka wywołała skandal, pokazując przed kamerą nagie
piersi jako pierwsza kobieta w historii kina.

W

tym samym roku Hedy wyszła za mąż
za producenta broni, Fritza Mandla,
który sympatyzował z nazistami i zabronił małżonce dalszego udziału w ﬁlmach. Czas wypełnił żonie licznymi spotkaniami z partnerami
biznesowymi i sławnymi inżynierami. Dzięki nim
wiedza techniczna Hedy rozkwitła. Niestety
starszy o 30 lat mąż okazał się grubiański i zaborczy. Jak podają źródła, po latach męczarni
aktorka odurzyła swoją opiekunkę środkami
usypiającymi i w przebraniu pokojówki uciekła
od męża. Ten odważny krok pozwolił jej wrócić do aktorstwa, a w efekcie traﬁć do mekki
gwiazd ekranu – Hollywood.
To właśnie w Hollywood Hedy przybrała
nowe nazwisko Lamarr i odniosła największe
zawodowe sukcesy. To ją znany amerykański
prezenter Ed Sullivan nazwał najpiękniejszą
kobietą tego wieku. Nie była jednak typową
hollywoodzką gwiazdeczką. Irytowało ją niezmiernie, że mało kto, oprócz piękna, widział
jej inteligencję. >>Każda dziewczyna może
olśniewać<< – brzmiały jej słynne i zjadliwe
słowa. – >>Wystarczy stać nieruchomo i wyglądać na głupią<< 5.

H

ollywood było dla niej ważnym miejscem również z innych powodów.
Tu rozpoczęła się jej droga do zdobycia patentu. Dla Hedy prace nad wynalazkiem stanowiły hobby. Ponieważ grała w dwóch, trzech
ﬁlmach rocznie, przy czym zdjęcia do każdego
nie trwały dłużej niż miesiąc, musiała jakoś wypełnić wolny czas. Nie piła, nie lubiła chodzić
na przyjęcia, więc zajęła się wynalazczością.
Kiedy była mała, ojciec – wiedeński bankier
– zaszczepił w niej ciekawość tego, jak działa
świat, opowiadał i wyjaśniał mechanizmy działania maszyn, które razem oglądali 6.
stwierdzić, że żaden mężczyzna, którego dotąd
spotkałam, nie dorównuje memu ojcu. Nigdy
też nie kochałam żadnego mężczyzny równie
mocno 4.

K

ariera aktorska Hedwig Kiesler rozpoczęła się w Berlinie, gdzie pobierała
nauki. Młoda uczennica wkradła się na próbę
szkoły teatralnej i zachwyciwszy reżysera
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wyjątkową urodą, została obsadzona w małej
rólce. Jednak z powodu tęsknoty za domem
wróciła do rodzinnego Wiednia i tam, w wieku
17 lat, zagrała w swoim pierwszym ﬁlmie. Był
rok 1930, a Kiesler wystąpiła w roli dziewczyny
w nocnym klubie. Austriacki etap jej kariery
aktorskiej obﬁtował w role teatralne i ﬁlmowe,
z których najgłośniejszy był udział w kontro-
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Hedy szukała sposobu na powstrzymanie
Hitlera i ataków niemieckich łodzi podwodnych na ﬂotę Północnego Atlantyku. Wpadła
na pomysł wynalazku opartego na częstych
zmianach częstotliwości nadawanego sygnału
radiowego. W tamtych czasach sterowane drogą radiową torpedy były z łatwością wykrywane
i przechwytywane 7. Technologia przemiennej
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częstotliwości pozwalała na kodowanie sygnału i uniemożliwiała zakłócenie komunikacji z torpedami.

K

iedy więc Hedy poznała wszechstronnie utalentowanego pianistę
i kompozytora George’a Antheila i wyjawiła mu swój pomysł, ten
natychmiast znalazł sposób na nadanie mu praktyczniej formy, która
umożliwi uzyskanie patentu 8. Lamarr i Antheil zdobyli patent (aktorka
wymieniona jest na dokumencie pod panieńskim nazwiskiem Kiesler)
i sprzedali go marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Niestety
wojskowi nie potraktowali wynalazku serio i schowali do szuﬂady, wskutek czego wkrótce o nim zapomniano. Późniejszy los jednak okazał się
dla wynalazku łaskawy, choć raczej nie dla twórców, którzy nie zarobili
na nim ani centa.
Po wygaśnięciu patentu, inżynierowie odkryli dokumentację dotyczącą
urządzenia wymyślonego przez Lamarr i Antheila i nazwali go systemem
szerokopasmowym. Tym razem wojsko Stanów Zjednoczonych było
gotowe słuchać i [system] zastosowano w torpedach w czasie kryzysu
kubańskiego 9. Dziś rozproszone widmo stanowi podstawę większości
bezprzewodowych systemów komunikacji, jak WiFi, Bluetooth czy GPS.

W

ynalazczyni Hedy Lamarr została uhonorowana za swoje osiągnięcia dopiero w wieku osiemdziesięciu lat. W wyniku operacji
plastycznych miała tak zniszczoną twarz, że przyjęła nagrodę przez
telefon. Jak podaje autor jej biograﬁi, powiedziała wtedy „Cóż, najwyższa
pora.” Ostatnie lata życia aktorka spędziła w odosobnieniu. Rzuciła
karierę ﬁlmową, oddała się licznym skandalom i straciła majątek. Zmarła
na Florydzie w styczniu 2000 roku. Jej prochy zostały przewiezione
do Wiednia i rozsypane w ukochanym Lesie Wiedeńskim.

9 listopada każdego roku w Niemczech, Austrii i Szwajcarii obchodzony jest Dzień Wynalazcy. Data wybrana została dla uczczenia
jej urodzin. Celem obchodów jest zachęcenie twórczych osób do realizacji własnych idei, upamiętnienie wynalazców, których osiągnięcia
są wykorzystywane do dnia dzisiejszego 10.

D

acie wiarę, że byłam słynną gwiazdą? To prawda. – powiedziała Hedy Lamarr. Dziś wiemy, że była również intelektualnym
gigantem.
Katarzyna Kowalewska
Zdj. Internet

1

Richard Rhodes. Hedy’s Folly: The Life and Breakthrough Inventions of Hedy Lamarr,
the Most Beautiful Woman in the World. New York: Vintage Books, 2011.
2 Tamże.
3 Tamże.
4 hedy-lamarr.org
5 Richard Rhodes. Hedy’s Folly: The Life and Breakthrough Inventions of Hedy Lamarr,
the Most Beautiful Woman in the World. New York: Vintage Books, 2011.
6 Tamże.
7 amightygirl.com
8 Richard Rhodes. Hedy’s Folly: The Life and Breakthrough Inventions of Hedy Lamarr,
the Most Beautiful Woman in the World. New York: Vintage Books, 2011.
9 womenrockscience.com
10 uprp.pl
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ZAPOMNIANY

„POLSKI EDISON”
dr Andrzej Jurkiewicz
Na przełomie XIX i XX wieku prasa europejska
z uwagą śledziła poczynania niejakiego
Jana Szczepanika, samouka-wynalazcy
działającego w Krakowie, Wiedniu, Tarnowie.
Donoszono o utkanych z dużą precyzją
i w niespotykanym tempie przepięknych
gobelinach, realistycznych kolorowych
zdjęciach i ﬁlmach czy cudownym materiale
ratującym życie hiszpańskiego króla. Stawiano
go w jednym rzędzie z takimi postaciami
świata nauki i techniki, jak Edison, Tesla
czy Mościcki. Po kilkunastu latach niewielu
pamiętało o nim i jego dziełach.

K

im był ów wynalazca
nazywany „galicyjskim
geniuszem” i „polskim Edisonem”,
dlaczego tak szybko został
zapomniany wraz ze swoimi
wynalazkami?
Urodził się 13 czerwca 1872 r.,
w Rudnikach k/Mościsk (dzisiejsza Ukraina) jako nieślubne dziecko ubogiej służącej Marianny
Szczepanik. Od najmłodszych lat
cechują go zdolności w dziedzinie
nauk ścisłych i talent majsterkowicza. Wcześnie osierocony traﬁł

Jan Szczepanik

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

• 101

BIOGR A FIE NIEZ W YKŁE M A ŁO ZNA N E
wany patron umieszczano w maszynie tkackiej
i przepuszczając przez niego prąd elektryczny
generowano impulsy elektryczne stanowiące
dla urządzenia informację o wzorze mającym
zostać przeniesionym na tkaninę.
W roku 1900 powołano do życia tzw. Syndykat
Krajowy dla Wynalazków Jana Szczepanika,
a w 1901 r. Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Tkackiego Szczepanika. Celem zawiązania
tych podmiotów prawa handlowego było
przede wszystkim zbieranie kapitału niezbędnego do wdrożenia do produkcji przemysłowej
wynalazków Szczepanika.

W

Prezentacja kamizelki kuloodpornej

na wychowanie do wujostwa w Krośnie, tam
uczęszczał do szkoły ludowej. Następnymi
etapami jego edukacji były gimnazjum w Jaśle i seminarium nauczycielskie w Krakowie.
Po formalnym zakończeniu edukacji, Szczepanik pracował jako nauczyciel we wsiach
w okolicy Krosna, gdzie przy okazji poznaje
także specyﬁkę pracy w warsztatach tkackich.
W jego umyśle rodzą się pomysły udoskonalenia zarówno maszyn, jak i procesu tkania.
W roku 1896 przeniósł się do Krakowa i zatrudnił w zakładzie fotograﬁcznym należącym
do przemysłowca Ludwika Kleinberga. Swoimi
wynalazkami udało mu się zainteresować
swojego szefa, który wyłożył znaczną sumę
pieniędzy na ﬁnansowanie dalszych badań
w dziedzinie tkactwa.

ynalazki Szczepanika zaczęły interesować niemiecką i austriacką
branżę tkacką. W 1898 r. z okazji półwiecza
panowania cesarza Franciszka Józefa, przy
wykorzystaniu wynalazków Szczepanika został
utkany największy gobelin świata o wymiarach
148x120 cm. W czasie prac nad metodami
tkackimi Szczepanik zorganizował pracownię
naukowo-badawczą w Wiedniu. Miejsce to stało się celem odwiedzin znanych osobistości,
wśród których byli między innymi Ignacy Jan
Paderewski oraz amerykański pisarz Mark
Twain.
Wynalazki Szczepanika w dziedzinie tkactwa
dość szybko zostały wyparte przez inne roz-
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wiązania techniczne, należy jednak podkreślić,
że jego pomysły w dużej mierze „uprzemysłowiły” tę gałąź produkcji.

W

swej pracowni wynalazca opracował
także wiele innych wynalazków,
wśród których najwięcej dotyczyło dziedziny
fotograﬁi kolorowej. W latach 1898-1903 skonstruował i opatentował prototyp aparatu fotograﬁcznego do wykonywania barwnych zdjęć.
Urządzenie działało na zasadzie rozszczepienia
za pomocą systemu trzech zwierciadeł światła
widzialnego na trzy barwy podstawowe czyli
czerwoną, niebieską i zieloną. Następnie każda
z wiązek światła kierowana była przez układ
soczewek na kliszę fotograﬁczną. Zarejestrowany w ten sposób obraz po wywołaniu mógł
być wyświetlony na ekranie przy pomocy rzutnika o konstrukcji zbliżonej do aparatu. Zestaw
aparat – rzutnik został zaprezentowany przez
Szczepanika na Pierwszej Polskiej Wystawie
Fotograﬁcznej, która odbyła się w Krakowie
w 1901 roku.

S

W

latach 1896-1898, Szczepanik
kompleksowo udoskonalił kluczowe
etapy procesu tkania materiałów wzorzystych,
takich jak gobeliny. W pierwszej kolejności
opracował sposób masowej produkcji tzw.
„patronów” czyli szablonów obrazu, który miał
być przeniesiony na tkaninę w procesie tkania.
Metalowy „patron” miał zgodnie z wynalazkiem
składać się z miejsc, przez które popłynie prąd
elektryczny oraz miejsc pokrytych warstwą
materiału izolacyjnego, a więc takich, przez
które prąd nie popłynie. Szczepanik skonstruował także maszynę do przemysłowej
produkcji „patronów”. Następnie tak przygoto-

Kolorowa fotograﬁa wykonana przez
Szczepanika

Gobelin z okazji 50-lecia panowania
Franciszka Józefa I, utkany metodą
Szczepanika w 1898 r.
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zczepanik opracował także w latach
1902-1912 kolorowy materiał światłoczuły w postaci płyt z naniesioną warstwą blaknącego pod wpływem światła barwnika oraz
papier fotograﬁczny służący do reprodukcji
zarejestrowanego obrazu. Stworzył też kamerę
służącą do zapisu ruchomych barwnych obrazów, a także aparat projekcyjny do odtwarzania zarejestrowanego ﬁlmu. Cały system został
opatentowany w 1918 r., a projekcja nakręconego za jego pomocą ﬁlmu naukowego przedstawiającego operację chirurgiczną wywołała
sensację. Pomimo iż ten system został wkrótce
wyparty przez znacznie nowocześniejsze
technologicznie, to obrazy zarejestrowane
za pomocą rozwiązań opracowanych przez
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Dokument patentowy PL 5964, w którym wynalazca zastrzega aparat do projekcji ﬁlmów

Szczepanika spotykały się z dużym zainteresowaniem i były cenione za realistyczne oddanie
kolorów.

K

olejnym z genialnych jego pomysłów
był „telektroskop” czyli „aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą
elektryczności”. Idea tego urządzenia wraz
z opisem technicznym została zgłoszona
w 1897 r. w Brytyjskim Urzędzie Patentowym (zgłoszenie GB 5031). Warto dodać,
że wynalazca zaproponował przenoszenie
na odległość obrazu wraz z towarzyszącym
dźwiękiem. Wynalazek ten wywołał duże
zainteresowanie zarówno w prasie naukowej,
jak i tej przeznaczonej dla szerokiego kręgu
odbiorców. Szczepanik zaprezentował działanie swego urządzenia na poznańskim zjeździe
naukowym w 1898 r.
W przededniu wybuchu I wojny światowej,
Szczepanik intensywnie pracował nad swym
kolejnym wynalazkiem – ﬁlmem dźwiękowym.
W 1914 r. wynalazca zgłosił do austriackiego
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urzędu patentowego rozwiązanie, w którym
do zapisu dźwięku zaproponował użycie odpowiednio ukierunkowanej wiązki elektronów,
a do odczytu – fotokomórki. Niestety i w tym
przypadku brak funduszy spowodował, że prawo wyłączne zostało zastrzeżone tylko na terenie monarchii Austro-Węgierskiej.

K

olejnym znaczącym wynalazkiem, który
przyniósł Szczepanikowi niemały rozgłos był „pancerz kulochronny”. Wynalazek ten
powstał niejako przy okazji, gdy Szczepanik
pracował nad nowym sposobem tkania wypukłych materiałów, które znalazły zastosowanie
w różnego rodzaju ubraniach ochronnych.
Doświadczenia przeprowadzone w wiedeńskiej
pracowni wynalazcy potwierdziły wysoką
skuteczność osłony zbudowanej z nowej tkaniny i cienkiej blachy stalowej przeciwko kulom
karabinowym i sztyletom.

W

praktyce „pancerz kulochronny” zdał
egzamin w roku 1906, gdy katalońscy
anarchiści dokonali w Madrycie zamachu

na orszak weselny króla Hiszpanii Alfonsa XIII.
Kareta królewska była obita materiałem
ochronnym wynalezionym przez Szczepanika. Bomba wyrzucona z balkonu jednego
z domów znajdujących się na trasie przejazdu
orszaku zabiła kilku widzów i koni, ale nie wyrządziła monarsze żadnej szkody. W dowód
wdzięczności wynalazca został uhonorowanym
jednym z najwyższych cywilnych odznaczeń
hiszpańskich – „Orderem Izabeli Katolickiej”.

J

eszcze innym wynalazkiem Szczepanika
było urządzenie służące do samoczynnej
regulacji ciągu kominowego w paleniskach
zwane „caloridul”. Zastosowanie tego urządzenia pozwalało na oszczędność w zużyciu
węgla rzędu 20%.
Z relacji osób, które zetknęły się z nim, wynika, że był on także bardzo zainteresowany
sprawami rodzącego się na przełomie XIX
i XX wieku – lotnictwa. Idee wynalazków w tej
dziedzinie zostały zawarte w powieści „Król
powietrza” autorstwa krakowskiego literata
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Znaczek z Janem Szczepanikiem, w tle aparat do kręcenia
i projekcji ﬁlmów

J

an Szczepanik pozostawił ogromny dorobek obejmujący wiele
różnych dziedzin techniki. Jego pomysły, plany oraz idee często
wyprzedzały ówczesny poziom techniki i możliwości przemysłowego
wykorzystania. Z tego też powodu nie zawsze mogły traﬁć na podatny
grunt, szczególnie ten ﬁnansowy. Wydaje się, że te czynniki zdecydowały
o tym, że spuścizna „galicyjskiego geniusza” uległa zapomnieniu.
dr Andrzej Jurkiewicz
ekspert w UP RP
Zdj. Wikipedia
Dokument patentowy US 821 200, w którym wynalazca
zastrzega sposób otrzymywania kolorowych zdjęć

i dziennikarza Ludwika Szczepańskiego. Konsultantem i niejako cichym
współautorem tej publikacji był Szczepanik. Na kartach powieści zawarto
opis „aeromobilu” – urządzenia o opływowym kształcie, startującego pionowo za pomocą dwóch wiatraków, a poruszającego się w linii poziomej
przy pomocy czegoś w rodzaju śrub. Właśnie na tego typu rozwiązaniu
bazuje konstrukcja współczesnego śmigłowca.

P

omimo swej ogromnej pasji wynalazczej, Szczepanik nie zaniedbał życia osobistego. W 1902 r. zawarł związek małżeński
z Wandą Dzikowską, córką znanego tarnowskiego lekarza. Doczekali
się 4 synów i jednej córki. Niestety w 1907 r. rodzina Szczepaników
otrzymała od losu bolesny cios – najstarszy syn Andrzej przez nieuwagę pilnującej niani utopił się w studni. Na domiar złego w tym okresie
(1906-1907) rozpoczynają się pierwsze kłopoty ﬁnansowe Szczepanika.
Jego wynalazki w dziedzinie tkactwa nie przynoszą wystarczających
efektów ﬁnansowych, wskutek czego Szczepanik zamknął swoją pracownię w Wiedniu i przeniósł się w 1907 r. do Tarnowa. Z tym miastem
będzie związany do końca życia i tutaj też spocznie po swojej przedwczesnej śmierci w 1926 r.
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Pomnik Jana Szczepanika w Tarnowie
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Nowości w bibliotece
ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W TRANSFERZE
TECHNOLOGII
Aldona Małgorzata Dereń, Wydawnictwo Diﬁn, 2014
Prawa własności intelektualnej posiadają ogromny potencjał
gospodarczy, którego wykorzystanie w coraz większym
stopniu zależy od zdolności różnych podmiotów tych praw
do współpracy i licencjonowania technologii, produktów
i treści kreatywnych oraz do udostępniania nowych produktów i usług konsumentom. W publikacji ukazana została
problematyka transferu własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem umów licencyjnych, jako najbardziej
skutecznego instrumentu pozwalającego na korzystanie
z dóbr intelektualnych i rozwój działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw.
W kolejnych rozdziałach została omówiona istota wykonania zobowiązań umownych oraz ogólne zasady zawierania
umów licencyjnych. Autorka zaprezentowała rodzaje licencji,
podstawowe prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej oraz
strukturę samej umowy. Uzupełnieniem rozważanych treści
są wzory umów licencyjnych, które zamieszczono w formie
załączników.

KOMERCJALIZACJA INNOWACJI. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
I FINANSOWANIE
Monika Bolek, Cezary Bolek, Wydawnictwo Diﬁn, 2014
W prezentowanej książce autorzy przedstawiają problemy
związane z innowacjami w obszarze prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniami i komercjalizacją w kontekście zarządzania
projektami, ﬁnansowania i oceny efektów tych działań. Wdrożenia i komercjalizacja wymagają ﬁnansowania tak jak nauka,
która w rozwiniętych gospodarkach ﬁnansowana jest częściowo przez biznes, który kupuje innowacyjne rozwiązania albo
wspólnie z uczelniami tworzy je w ramach projektów naukowych na zamówienie. Wdrożenia i komercjalizacja to projekty,
które zarządzane zgodnie z adekwatną metodologią mogą
zakończyć się sukcesem. Finansowanie prac B+R, wdrożeń,
komercjalizacji, a następnie ocena ich efektywności stanowią
dopełnienie opisywanego procesu.
Książka skierowana jest do studentów kierunków inżynierskich i związanych z naukami naturalnymi oraz ekonomistów,
poza tym wynalazców, pracowników naukowych i przedsiębiorców, a więc wszystkich tych, którzy zajmują się projektami
badawczo rozwojowymi, wdrożeniami i komercjalizacją, stanowiącymi komplementarne elementy procesu transferu wiedzy
i technologii.

FORMA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W DZIAŁALNOŚCI
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski, Wydawnictwo Diﬁn, 2012
Problematyka formy dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej nabiera coraz istotniejszego znaczenia nie tylko w przestrzeni teoretycznych rozważań naukowych lecz również na płaszczyźnie praktyki stosowania prze-
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pisów prawa administracyjnego. Niniejsza publikacja stanowi
kompleksowe ujęcie powyższego zagadnienia, tj. obejmujące
zarówno doktrynalne rozważania na temat istoty i znaczenia
formy dokumentu elektronicznego jako formy czynności prawnych, jak również praktyczną analizę oraz omówienie zastosowania formy dokumentu elektronicznego w czynnościach
procesowych oraz działaniach pozaprocesowych.
Książka jest skierowana do osób zajmujących się w ramach
praktyki zawodowej stosowaniem prawa administracyjnego
oraz do osób pełniących funkcje lub zatrudnionych w ramach
struktur administracji publicznej, jak również do osób studiujących na kierunkach prawo lub administracja, pragnących
pogłębić swą wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących
e-administracji.

OCHRONA PRAWNA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH
Izabela Barańczyk, Wydawnictwo Diﬁn, 2008
Oznaczenia geograﬁczne należą do kategorii oznaczeń odróżniających zaliczanych do dóbr niematerialnych. Z uwagi
na pełnione funkcje należą do dóbr własności przemysłowej.
Praca podejmuje cywilnoprawną problematykę ochrony oznaczeń geograﬁcznych, nabierającą w ostatnich latach coraz
większego znaczenia. Przedstawiono w niej, w międzynarodowej skali porównawczej, bogactwo instrumentów służących
ochronie oznaczeń geograﬁcznych. W szerokim zakresie przeanalizowano unormowania prawa polskiego – od ujęcia historycznego do przepisów prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i regulacji znaków
towarowych. Uwzględniono postanowienia ustaw z lat 2004
i 2006 r. oraz prawo europejskie, w szczególności przepisy
Rozporządzenia Rady WE nr 510/2006 z 20 marca 2006 r.
w sprawie ochrony oznaczeń geograﬁcznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
Każdy, kto zamierza przygotowywać pozwy, apelacje, akty
oskarżenia, powinien poznać przede wszystkim pewne ogólne
schematy opracowywania takich pism, wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby jak najlepiej wykorzystać wiadomości faktyczne, na których opiera się sporządzanie pisma. Niniejsza
publikacja jest doskonałą pomocą - zawiera omówienie
najważniejszych pism procesowych sporządzanych w toku
postępowań oraz propozycję czynności, które należy podjąć
w celu ich poprawnego i skutecznego wniesienia. Wzory pism
przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem przykładów czynności podejmowanych w określonych
sytuacjach procesowych. Dodatkowo uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego, które ukształtowało praktykę sądową. Tym, co odróżnia niniejszą publikację od innych pozycji
dostępnych na rynku, jest kompleksowe omówienie zarówno
poprawności wydawanego w sprawie orzeczenia, jak i całego
toku postępowania.

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych

Wyboru dokonała Maria Fuzowska-Wójcik
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Zza obiektywu

W tyglu wielkiej metropolii
Czy można napisać o Londynie w kilku zdaniach?
To się nie uda. To się nie może udać. Żeby chociaż w kilkunastu…
Ale takie miałem zadanie.
Spróbowałem, choć przecież ludzie całe tomiska piszą o Londynie,
bo on pozostaje Wielką Imperialną Zagadką.
Właśnie: imperialna zagadka…
Tekst i zdjęcia: Paweł Koczorowski

1. Historia imperiów władających wyspami, od Rzymian
począwszy, odsłania się z każdym odpływem, gdy Tamiza płynie w „normalnym” kierunku, do morza, a wtedy
w grząskim mule poszukiwacze zabytkowych artefaktów
znajdują fragmenty ceramiki, kule muszkietowe, zapinki,
lecz te wszystkie pamiątki historii pozostają własnością
Korony, dziedzica imperialnej historii Brytanii.

2. Zachodnie wiatry znad Atlantyku
powodują, że samoloty podchodzą
do lądowania z kierunku wschodniego, dzięki czemu zbliżając się
do lotniska Heathrow lecą nad Tamizą, nad całym Londynem, który
przy zniżaniu się samolotu jest widoczny jak na dłoni – to tylko kilka
minut lotu, ale podróż metrem z Heathrow do centrum zabiera ponad
godzinę.
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3. Już z samolotu widać rozległe, zielone place parków, dzięki którym można w Londynie znaleźć wytchnienie, odpocząć od ulicznego szumu, wyrwać się z zatłoczonych
ulic handlowych, odsapnąć od wiecznego
pośpiechu; plam miejskiej zieleni jest znacznie więcej, a z każdego krzewu wciśniętego
między budynki dobiega wiosną śpiew kosów, nie niepokojonych przez psy i koty.

4. Napisałem o wiecznym pośpiechu, ale to chyba z polskiego przyzwyczajenia, bo w Londynie pośpiechu ogólnie nie ma – śpieszą się
tylko rowerzyści, na których trzeba bardziej
uważać niż na samochody. Natomiast rytm
życia, rytm pracy jest taki, jak we wszystkich
krajach rozwiniętych gospodarczo – równomierny, ale efektywny dzięki świetnej organizacji i pracy zarobkowej, i własnych zajęć.

5. Po pracy, po zajęciach na uczelni
idzie się do pubu, a pubów w Londynie
są setki i nie są to tylko piwne knajpy,
można w nich smacznie i niedrogo (jak
na londyńskie warunki) zjeść, chociaż
kuchnia nie jest wyszukana. W weekendy to puby są miejscem spotkań z rodziną i znajomymi i w nich się świętuje,
można spokojnie pogadać – no, chyba
że traﬁło się do pubu w Dzień Św. Patryka (18 marca), to wtedy rejwach jest
ogłuszający.
Nr 1/2014

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

• 107

6. Londyn jest miastem symboli,
tzw. „landmarks” – rozpoznawalnych obiektów i nazw,
począwszy od Pałacu Westminsterskiego z Big Benem,
przeglądających się w Tamizie
czy ogromnego diabelskiego
młyna – Koła Milenijnego London Eye na drugim jej brzegu, przez Pałac Buckingham
ze złoconym pomnikiem Królowej Wiktorii, Trafalgar Square
z Kolumną Nelsona i kościołem Saint Martin in the Fields,
(w którym słynna orkiestra Neville’a Marrinera miała pierwszą
siedzibę i nadal w porze lunchu
daje koncerty), po Katedrę
Św. Pawła w City i nowoczesny
kwartał ze stali i szkła na południowym nabrzeżu przy promenadzie Queen’s Walk. Chyba tylko Rzym i Paryż mogą
liczbą symboli konkurować
z Londynem.

7. W tyglu wielkiej metropolii miesza się i stapia
wszystko ze wszystkim, tak tu się działo od wieków i widać to w architekturze, kuchni, muzyce.
A muzyka i szerzej: sztuka są dla londyńczyków
ważne – na samym West Endzie jest prawie pięćdziesiąt teatrów i ponad sześćdziesiąt w innych
dzielnicach, publiczność dopisuje i bawi się znakomicie, a przed spektaklem bilety można kupić
naprawdę niedrogo.
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8. Żeby dobrze poczuć Londyn, trzeba odwiedzić kilka
bliższych i dalszych miejsc: stanąć w obserwatorium
w Greenwich na południku zerowym, dla którego liczy
się średni czas Greenwich (GMT – Greenwich Mean
Time), pospacerować po 120 hektarach ogrodów botanicznych Kew Gardens z olbrzymią palmiarnią (1844-48),
poszwendać się po sięgających XIII w. zabudowaniach
uniwersyteckich Oxfordu i XV-XVI w. Cambridge, które
choć odległe od Londynu o ok. 80 kilometrów, zawsze
z nim były związane poprzez akademickie i intelektualne
elity. Wtedy czuje się więcej – nie tylko „klimat” i przeszłość Londynu, ale i W. Brytanii.

9. Moje londyńskie zadziwienie i odkrycie zarazem, to zgromadzone
w Tate Galery malarstwo J.M.W. Turnera (1775-1851), który chociaż
tworzył w epoce romantyzmu, był
prekursorem, a według mnie jednym
z najwybitniejszych przedstawicieli
późniejszego o kilkadziesiąt lat impresjonizmu. Nazywany „malarzem
światła” wyprzedził o dobre pół wieku fascynację barwą, ulotną chwilą
i kształtami rozpływającymi się
w prześwietlonej słońcem mgle…
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Co wynalazca wiedzieć powinien

Stosowalność przemysłowa

WYNALAZKU
Rozwiązanie, aby nadawało się do opatentowania musi spełniać
trzy podstawowe warunki (art. 24 Pwp), to znaczy musi być nowe,
posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do przemysłowego stosowania.
Skupmy się na ostatnim z wymienionych kryteriów.

W

ymóg przemysłowej stosowalności
narzucony jest przez art. 27 Pwp,
który mówi, że przesłanka ta jest spełniona,
gdy według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób,
w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek
działalności przemysłowej, nie wykluczając
rolnictwa.
Pojęcie stosowalności związane jest z powtarzalnością, która charakteryzuje się
możliwością wielokrotnego uzyskiwania
tego samego rezultatu. Czyli przy każdej
próbie odtworzenia wynalazku, powinniśmy
otrzymywać te same efekty. Zaś przez
działalność przemysłową rozumie się każdą
działalność o charakterze technicznym
– w odróżnieniu od innego typu działalności
np. o charakterze estetycznym.
O tym, czy wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania decyduje (stosownie
do postanowień art. 27 Pwp) to, czy według
wynalazku może być uzyskiwany wytwór
lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu
technicznym, w jakiejkolwiek działalności
przemysłowej. Sfera użyteczności wynalazku powinna być podana w istocie wynalazku w dacie jego zgłoszenia.
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J

ednym z warunków nadawania się
rozwiązania do stosowania jest możliwość jego realizacji na podstawie opisu.
Zatem musi on być ujawniony w stopniu
wystarczającym, aby specjalista z danej
dziedziny mógł go wykonać bez dodatkowego, własnego wkładu twórczego.
Mówi nam o tym przepis art. 33 ust. 1
ustawy Prawo własności przemysłowej
tj., opis wynalazku powinien przedstawiać
wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby
znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić.
W szczególności opis powinien zawierać
tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku, określać dziedzinę techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu
stan techniki oraz przedstawiać w sposób
szczegółowy przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem ﬁgur rysunków (jeżeli zgłoszenie
zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami realizacji bądź stosowania wynalazku.

C

o ciekawe, zgłaszający nie musi
przedstawić najlepszego znanego mu
sposobu realizacji wynalazku. Wystarczające
jest, aby można było odtworzyć go na podstawie opisu zgłoszenia. Wynalazkowi,
którego wykorzystanie jest mało praktyczne
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lub ekonomicznie nieuzasadnione, nie można
zarzucić niespełnienia warunku nadawania
się do przemysłowego stosowania.
To znaczy, że warunkiem nadawania się
wynalazku do stosowania jest to, aby opis
wynalazku ujawniał jego istotę. Musi więc
przedstawiać sposób realizacji wynalazku,
podawać wszystkie potrzebne informacje, dane, które umożliwią specjaliście
odtworzenie rozwiązania z powtarzalnym
skutkiem.

B

rak ujawnienia istoty wynalazku
w opisie zgłoszenia stanowi nienaprawialną wadę dokumentacji, która
nie może być uzupełniona i uniemożliwia
udzielenie patentu.
W przypadku stwierdzenia, że wynalazek
nie został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne
dane potrzebne do jego realizacji, Urząd
Patentowy zgodnie z § 32 ust. 2 pkt 2
Rozporządzenia w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, wydaje decyzję odmowną
udzielenia patentu, o której mowa w art. 49
ustawy Pwp.
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M

ożliwość nadawania się wynalazku
do przemysłowego stosowania ma
wynikać również z zastrzeżeń patentowych.
Nie wystarcza zatem, jeżeli zastosowanie
takie okaże się możliwe dopiero przy realizacji przykładu zawartego w opisie. Zgodnie
z art. 33 ust. 3 ustawy Pwp zastrzeżenia
patentowe powinny być w całości poparte
opisem wynalazku i określać w sposób
zwięzły lecz jednoznaczny, poprzez podanie
cech technicznych rozwiązania, zastrzegany
wynalazek oraz zakres żądanej ochrony
patentowej. Zatem brak jednoznacznego
określenia zakresu żądanej ochrony poprzez zastosowanie pojęć szerokich i niejasnych, bądź alternatywnie ujętych środków
technicznych dyskwaliﬁkuje zastrzeżenia
patentowe, uniemożliwiając objęcie wynalazku ochroną patentową. Nieprecyzyjnie
określony zakres żądanej ochrony uniemożliwia realizację rozwiązania w sposób powtarzalny z jednakowym rezultatem, co jest
warunkiem uzyskania patentu.

wynalazku. W szczególności samo otrzymanie nowego związku chemicznego nie spełnia wymagań przemysłowej stosowalności
i stanowi jedynie wzbogacenie chemicznych
baz danych.

P

omysł nie nadaje się do zastosowania przemysłowego również wtedy,
gdy jest on uwarunkowany wykorzystaniem
unikalnego surowca, określonego jedynie
miejscem jego pochodzenia, bez podania
charakterystyki technicznej tego surowca. Nie może być uznane za rozwiązanie

na powołaniu się na dokonane, najpóźniej
w dacie zgłoszenia, zdeponowanie tego
materiału w kolekcji uznanej na podstawie
umowy międzynarodowej lub w kolekcji
krajowej, wskazanej przez Prezesa Urzędu
Patentowego w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” (art. 936 ust. 1
Pwp). W przypadku dokonania depozytu
zgłaszający powinien dołączyć do zgłoszenia poświadczenie instytucji depozytowej.
Poświadczenie takie powinno zawierać

U

rząd Patentowy przeprowadzając
badanie zgłoszenia nie uznaje jego
przedmiotu za rozwiązanie nadające się
do przemysłowego stosowania, w szczególności jeżeli stwierdzi niemożliwość
jego wykorzystania do uzyskania wytworu
bądź zastosowania opisanego sposobu
w sensie technicznym (§ 32 ust. 1 pkt 4
w/w Rozporządzenia).
W związku z powyższym, przemysłowy
charakter stosowania wynalazków wyklucza
możliwość opatentowania niektórych wynalazków stosowanych w sferze osobistej
i prywatnej np. metod antykoncepcji, metod
leczenia ludzi i zwierząt, metod mycia
i farbowania włosów. Jednakże, zabiegi
kosmetyczne stosowane w ﬁrmach usługowych mogą spełniać wymóg przemysłowej
stosowalności.

P

rzemysłowy charakter stosowania,
w rozumieniu technicznym, nie pozwala również na patentowanie wynalazku,
który jest bezużyteczny. W związku z tym
niewystarczające jest np. wytworzenie
nowego związku chemicznego bez wskazania, do czego będzie on wykorzystywany
(stosowany) w działalności przemysłowej.
Informacje dotyczące użyteczności muszą
być podane w dacie zgłoszenia wynalazku,
gdyż sfera użyteczności należy do istoty

Nr 1/2014

techniczne nadające się do stosowania,
korzystające z wyjątkowych warunków przyrody dostępnych, tylko dla zgłaszającego
np. wody z jednego konkretnego źródła bez
podania jej składu.
Z kolei w przypadku, gdy rozwiązanie polega na wykorzystaniu materiału biologicznego, który nie jest powszechnie dostępny
ani nie może być przedstawiony w opisie
patentowym w taki sposób, aby umożliwić
znawcy zastosowanie wynalazku może
czynić wynalazek niemożliwym do przemysłowego stosowania.

A

by tego uniknąć, ujawnienie materiału
biologicznego powinno polegać

co najmniej nazwę instytucji, datę zdeponowania oraz numer, pod którym jest dostępny materiał biologiczny (art. 936 ust. 3 Pwp).
Takie poświadczenie instytucji depozytowej
może być złożone w ciągu 6 miesięcy
od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie
poświadczenia nie skutkuje uznania zdeponowania materiału biologicznego za równoznaczne z jego ujawnieniem w zgłoszeniu
(art. 936 ust. 4 Pwp). [Tematykę wynalazków biotechnologicznych regulują przepisy
szczególne zamieszczone w rozdziale 9
ustawy Pwp.].
Joanna Chylińska
Departament Badań Patentowych

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

• 111

Czy warto używać symbolu ®

Ważna litera

R

Krzysztof Paruch
Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym bezwzględnie,
skutecznym wobec wszystkich. W wyniku jego uzyskania uprawniony z rejestracji
nabywa prawo wyłączne do używania znaku towarowego w sposób zarobkowy
lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi umieszczania symbolu
rejestracji znaku towarowego ® obok znaku należy wyjaśnić kilka istotnych kwestii.

S

ymbol ® jest międzynarodowym oznaczeniem stosowanym do znaków towarowych wyłącznie zarejestrowanych we właściwym z urzędów ds. własności przemysłowej.

Prawo do jego używania na terenie Polski
określone zostało w art. 151 ustawy Prawo
własności przemysłowej, który stwierdza, że:
„uprawniony może wskazać, że jego znak
został zarejestrowany poprzez umieszczenie
w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R”
wpisanej w okrąg”. Należy zatem uznać,
że zamieszczanie symbolu ® obok zarejestrowanego znaku towarowego jest przywilejem
przysługującym właścicielowi prawa wyłącznego, ale nie jest obowiązkiem. Uprawniony
ma prawo wyboru czy chce z takiego „dodatkowego” prawa skorzystać. Zdaniem Urzędu
Patentowego warto jednak używanie takiego
symbolu poważnie rozważyć, gdyż nie jest ono
jedynie walorem estetycznym, ale posiada kilka
funkcji, które z punktu widzenia posiadacza
prawa ochronnego mogą okazać się bardzo
istotne.

S

ymbol ® pełni przede wszystkie funkcję
informacyjno-identyﬁkującą. Identyﬁkuje
on na rynku odpowiednich towarów i/lub usług
– znaki zarejestrowane, które są chronione
przez prawo krajowe. Litera „R” odróżnia więc
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znak zarejestrowany od oznaczeń niezarejestrowanych. Jest to ważna informacja z jednej
strony dla innych przedsiębiorców, którzy
mogliby nosić się zamiarem zawłaszczenia
takiego oznaczenia lub jego naśladownictwa,
z drugiej zaś strony dla konsumentów/odbiorców, którzy pozyskują informację o określonej
pewności, jakości źródła, z którego odpowiednie towary i/lub usługi pochodzą. Ze względu
na powyższe oczywistym jest, że symbol ten
charakteryzuje się pewną zdolnością prewencyjną, gdyż może ustrzec właściciela znaku
towarowego przed ewentualnym naruszeniem
jego monopolu. W sytuacji jednak takiego
naruszenia fakt stosowania litery „R” może
posłużyć jako „dowód” przeciw naruszycielowi
na przykład w procesie o naruszenie prawa
z rejestracji, w którym główną przesłanką było
działanie w złej wierze i wzmocnić domniemanie winy naruszyciela. Wykorzystanie „funkcji
dowodu” wynikającej z używania symbolu ®
staje się cenne również przy innych zagrożeniach utraty prawa wyłącznego. Permanencja
jego stosowania może na przykład być istotna
dla oceny czy zarejestrowany znak nie utracił
zdolności odróżniającej i nie stał się nazwą
rodzajową.

P

rzywilej zagwarantowany posiadaczowi
prawa ochronnego na znak towarowy
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w postaci dobrowolnego używania symbolu ®
jest więc uprawnieniem wyjątkowym. Gwarantuje rzetelność i zaufanie do źródła pochodzenia chronionego prawem. Pozytywnie służy
jego właścicielowi w realizacji określonych
celów i wprowadza go do elitarnego grona
jego używaczy.

W

ysoka wartość funkcji symbolu ®
została doceniona również przez
ustawodawcę, który postanowił ją chronić.
W art. 308 Ustawy prawo własności przemysłowej stwierdza, że: „kto wprowadza do obrotu
towary oznaczone znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie,
że przedmioty te korzystają z takiej ochrony,
podlega karze grzywny”. Co ciekawe „sankcja”ta nie była przewidziana w poprzedniej
ustawie o znakach towarowych z 1985 roku.
Jej przedmiotem są towary i usługi oznaczone
znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym
wywołać mylne wrażenie, że przedmioty
te korzystają z ochrony przewidzianej dla
znaków towarowych. Warunkiem jednak jest
akcja wprowadzenia ich do obrotu. Sankcja
ta przewiduje karę grzywny w wysokości od 20
do 5000 złotych. Urząd Patentowy informuje,
że kara ta nie dotyczy czynności dokonania
zgłoszenia do Urzędu Patentowego oznaczenia
z widocznym na nich symbolem ®. Mogą one
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Na czym pracują departamenty

jednak zostać zakwestionowane ze względu
na taki symbol, a zgłaszający pod rygorem
umorzenia postępowania może zostać wezwany o nadesłanie nowych odbitek.

P

oza literą „R” na rynku towarów i usług
spotkać możemy również inne symbole
stosowane przy oznaczeniach handlowych.
Najczęściej spotkać można takie symbole,
jak „TM”, „SM” oraz „©”. Dwa pierwsze
wywodzą się z rynku amerykańskiego i oznaczają odpowiednio znak towarowy (skrót
od: trademark) oraz znak usługowy (skrót
od: servicemark). Formalnie oba występują
w międzynarodowym obrocie gospodarczym,
ale w praktyce używanie oznaczenia „SM”
jest rzadkie, gdyż usługodawcy wolą posługiwać się popularniejszym oznaczeniem „TM”
(słowo trademark oznacza również „znak
handlowy”). Oczywiście wartość ich funkcji
jest różna od wartości funkcji symbolu „R”.
Oczywiście ich wartość i funkcje są różne
od wartości funkcji symbolu „R”.

W

większości przypadków oznaczenia, które są nimi opisane, aspirują
do tego, aby w przyszłości osiągnąć ekskluzywny status rejestracji. Producenci/usługodawcy próbują stworzyć dzięki nim wrażenie,
że znaki te są „poważnie” przez nich traktowane, a źródło towarów czy usług, o którym
informują wartościowe. Nie przekazują one
jednak informacji, że oznaczenia mini sygnowane są chronione prawem z rejestracji.
W sąsiedztwie znaku towarowego umieszczone bywa również oznaczenie ©. Oznacza
ono zastrzeżenie praw autorskich do znaku
towarowego.

N

a zakończenie warto dodać, że używanie znaków towarowych wraz z zamieszczoną literą „R” wpisaną w okrąg może
wywołać pozytywne skutki psychologiczne.
Często znaki takie są postrzegane jako lepsze
i bardziej atrakcyjne, a towary i usługi odpowiednio za lepszej jakości. Wydaje się jednak,
że używanie przez uprawnionego symbolu ®
wraz z zarejestrowanym znakiem towarowym
jest przywilejem pozytywnym i opłacalnym,
który dopełnia udzielone prawo wyłączne
i potwierdza jego legalność.

asesor mgr Krzysztof Paruch
Departament Badań Znaków
Towarowych UP RP
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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UE

W DT
Jednym z zadań realizowanych w Departamencie Badań Znaków
Towarowych UP RP jest współpraca z Ministerstwem Gospodarki
w zakresie analizy orzeczeń europejskich organów sądowniczych,
wydawanych w sprawach związanych z ochroną własności
przemysłowej. Są to: wnioski o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej i Trybunału
Sprawiedliwości wydane na skutek odwołań od tych orzeczeń.

W

arto przypomnieć, że system sądownictwa w Unii Europejskiej jest
trójczłonowy. Składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz sądów szczególnych
orzekających w określonych dziedzinach.
Ich głównym zadaniem jest kontrola legalności aktów wspólnotowych oraz zapewnienie
jednolitej wykładni i stosowania prawa
wspólnotowego.
Trybunał Sprawiedliwości – najwyższy organ
sądowy Unii Europejskiej – współpracuje
ze wszystkimi sądami państw członkowskich,
które w zakresie prawa Unii pełnią rolę sądów
powszechnych. Jego zadaniem jest zapewnienie, by prawo unijne było interpretowane
i stosowane w ten sam sposób w każdym państwie członkowskim. Trybunał Sprawiedliwości
dokonuje wykładni danego zagadnienia prawa
na wniosek sądu krajowego, poprzez zweryﬁkowanie zgodności ustawodawstwa krajowego
z prawem wspólnotowym. W tym celu do Trybunału kierowany jest wniosek o wydanie
orzeczenia w tzw. trybie prejudycjalnym.

W

odpowiedzi na zadane pytania, Trybunał Sprawiedliwości wydaje wyroki
lub postanowienia z uzasadnieniem, dokonując
wykładni odpowiednich przepisów. Wyrok

Trybunału Sprawiedliwości wiąże nie tylko sąd
krajowy będący adresatem orzeczenia, ale także wszystkie sądy krajowe i organy państwa,
które napotkają identyczny problemem. Ma
to na celu zapewnienie skutecznego i jednolitego stosowania prawa na terenie państw
członkowskich, a także uniknięcie rozbieżności
w jego wykładni.

N

atomiast Sąd Unii Europejskiej, drugi
z organów sądownictwa europejskiego,
jest właściwy do rozpatrywania w pierwszej
instancji m.in. skarg z zakresu wspólnotowych
znaków towarowych.
O orzeczeniach zapadłych przed Sądem
i Trybunałem Unii Europejskiej oraz o wpływających do niego pytaniach prejudycjalnych,
informowane są odpowiednie organy państw
członkowskich, w tym w zakresie swojej działalności Urząd Patentowy RP. Każde z państw
członkowskich może bowiem zgodnie z art. 56
Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w terminie
dwóch miesięcy od powiadomienia o orzeczeniu Sądu Unii Europejskiej wnieść odwołanie,
nawet jeżeli nie interweniowało w postępowaniu przed Sądem.
Osobą odpowiedzialną za koordynację działań
Urzędu w powyższym zakresie i pozostającą
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w kontakcie z odpowiednimi organami państwa jest Edyta
Demby – Siwek – naczelnik Wydziału Oznaczeń Geograﬁcznych i Obsługi Prawnej w Departamencie Badań Znaków
Towarowych, a analizą wpływających dokumentów zajmują się
wybrani pracownicy departamentu.

O

International Patent Forum 2014

Trolle patentowe
pod lupą

d pracowników tych wymaga się zarówno wiedzy
merytorycznej, jak i dobrej znajomości języków obcych,
ponieważ większość orzeczeń, udostępniana jest początkowo
jedynie w językach postępowania. Najczęściej orzeczenia,
zapadające w sprawach własności przemysłowej, w momencie ich opiniowania przez UP RP, dostępne są tylko w wersji
francuskiej lub angielskiej, ale zdarza się również, że ocenie
podlega wyrok wydany w języku niemieckim, hiszpańskim
czy nawet włoskim.

(Korespondencja własna)

D

dr Paweł Koczorowski ekspert w UP RP

o obowiązków osoby analizującej dane orzeczenie
Sądu Unii Europejskiej lub Trybunału Sprawiedliwości
należy przygotowanie streszczenia wyroku oraz ocena wpływu
tego orzeczenia na polski porządek prawny i krajową praktykę
orzeczniczą w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Natomiast w przypadku pytań prejudycjalnych
dodatkowo analizowana jest zasadność udziału Polski w sprawach toczących się przed Trybunałem. Warto wspomnieć,
że dotyczą one także innych spraw z zakresu własności przemysłowej, w tym patentów, dlatego też w niezbędnym zakresie
konieczna jest współpraca z właściwymi departamentami
merytorycznymi.
przypadku stwierdzenia konieczności przystąpienia
strony polskiej do postępowania, w Departamencie
Badań Znaków Towarowych przygotowywany jest projekt
stanowiska rządu. Uwzględnia on zarówno ocenę czy odpowiedź Trybunału na postawione pytania prejudycjalne może
powodować konieczność zmiany polskiego prawa lub praktykę
jego stosowania, a także czy może wpływać na interesy Polski
i jej obywateli.

W

W ubiegłym roku Departament przygotował blisko 120 opinii
dotyczących wyroków Sądu Unii Europejskiej i Trybunału
Sprawiedliwości. Zaopiniował także konieczność przystąpienia
przez stronę polską do kilku postępowań toczących się w trybie prejudycjalnym. Wszystkie orzeczenia dostępne są na stronie http://curia.europa.eu/, część z nich także w polskiej wersji
językowej.

N

a zakończenie warto podkreślić, że polskie ustawodawstwo i praktyka krajowa w zakresie własności
przemysłowej są kształtowane zbieżnie z kierunkiem wytyczonym przez Sąd i Trybunał Unii Europejskiej, dlatego przegląd
aktualnego orzecznictwa europejskiego jest bardzo przydatny
w codziennej pracy ekspertów, którzy na co dzień korzystają
z tego dorobku. Dzięki temu wydawane przez ekspertów Urzędu Patentowego RP decyzje są spójne z wypracowaną przez
sądy unijne linią orzeczniczą.
Ala Grygieńć-Ejsmont
Małgorzata Szymańska-Rybak
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Od czterech lat brytyjskie wydawnictwo
„Managing Intellectual Property” organizuje
w Londynie konferencję „International
Patent Forum” (IPF), adresowaną do osób
zawodowo związanych z ochroną własności
przemysłowej na różnych kontynentach.

Jak się zmieniało IPF
W pierwszych dwóch edycjach IPF krzyżowały się spojrzenia z dwóch, pozornie
przeciwnych perspektyw. Z jednej strony wypowiadali się praktycy czyli rzecznicy
patentowi i przedsiębiorcy, w większości z globalnych korporacji, a z drugiej swoje
poglądy prezentowali przedstawiciele dużych urzędów patentowych, włącznie
z prezydentami urzędów amerykańskiego (USPTO) i europejskiego (EPO). Te dwa
spojrzenia oczywiście musiały się różnić, bo punkty widzenia prezydentów urzędów patentowych deﬁniowane były po części przez politykę USA i UE. Najdobitniej
to się wyraziło w 2012 r. podczas ostrej debaty o utworzeniu w Paryżu, z sekcjami
Jednolity Sąd Patentowy dla patentu jednolitego (czyli Patentu Europejskiego
o jednolitym skutku w Unii Europejskiej) będzie dotyczył polskich przedsiębiorców po podpisaniu przez Polskę umowy o wprowadzeniu patentu jednolitego,
gdyż będą mogli pozywać i być pozywani o naruszenia tych patentów dokonanych na terenie Polski i każdego innego państwa-sygnatariusza umowy
o patencie jednolitym. Nie wiadomo czy to nastąpi za kilka, czy za kilkanaście
lat. Trzeba zdawać sobie sprawę, że pomimo wstrzymania się Polski z podpisaniem tej umowy, przedsiębiorcy działający na terenie państw, które przystąpiły do patentu jednolitego, będą automatycznie podlegali jurysdykcji JSP.
Gdy zacznie funkcjonować patent jednolity (najprawdopodobniej w całej UE
z wyjątkiem Hiszpanii, Włoch i Polski), to i Polska będzie musiała się włączyć
w tryby tej machiny – pomimo wszystkich wad, które praktycy wytykali koncepcji patentu jednolitego i Jednolitego Sądu Patentowego.
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w Londynie i Monachium, Jednolitego Sądu
Patentowego (JSP) dla tzw. „patentu jednolitego” (czyli Patentu Europejskiego o jednolitym
skutku w Unii Europejskiej). Dyskutanci wytykali prezydentowi EPO m.in. to, że przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowej będą praktycznie pozbawieni możliwości obrony swoich
racji przed JSP – z powodu odległości i kosztów. Zapisy o możliwości utworzenia oddziałów
JSP w dowolnym kraju UE są w zderzeniu
z realiami ﬁkcją prawną. Utworzenie siedzib
JSP w Paryżu, Londynie i Monachium będzie
sprzyjało pogłębianiu gospodarczej polaryzacji
Europy, co jest sprzeczne z europejską ideą
wyrównywania różnic w rozwoju ekonomicznym państw i regionów.

miot nieprodukujący) albo NMP (Non-Manufacturing Patentee – uprawniony z patentu
niewytwarzający [towarów]). To bardzo zgrabne
eufemizmy na określenie groźnych szkodników
w gospodarce. Trolle patentowe wykupują
patenty w celu wymuszenia odszkodowań lub
opłat licencyjnych za – rzekome lub faktyczne
– naruszenia praw wyłącznych, a w skrajnym
przypadku w celu przejęcia ﬁrmy lub doprowadzenia jej do upadłości. Te „podmioty nieprodukcyjne” są na ogół kancelariami prawnymi
nastawionymi na drenowanie prawdziwych
przedsiębiorstw z pieniędzy i w konsekwencji
ich osłabianie, a nie wspomaganie. Trolle patentowe nie konkurują z przedsiębiorstwami,
lecz na nich żerują.

Dwie następne edycje IPF, w 2013 i 2014 roku,
były już w całości zorientowane na praktyków.
To też ma swoje dobre strony: ciekawie jest
posłuchać, co o ochronie własności przemysłowej mówią w swoim własnym gronie użytkownicy systemu patentowego z różnych stron
świata. Czy jest on potrzebny przedsiębiorcom,
czy raczej jest dla nich złem, niekoniecznie koniecznym? Co ich skłania do korzystania z systemu? Czy system ochrony patentowej działa
zgodnie z pierwotną, dziewiętnastowieczną
ideą i czy możemy już mówić o systemie
globalnym albo co najmniej o globalizacji systemu? Czy w tym systemie można się bezpiecznie poruszać nie narażając przedsiębiorstwa
na zrujnowanie? Czy system patentowy jest
solidną budowlą, czy tylko atrapą fasady?
Czy promuje on wielkich, czy raczej jest dźwignią dla małych? I pytanie z własnej perspektywy: czy jakość pracy eksperta w urzędzie
patentowym przekłada się na „jakość” lokalnej
gospodarki i czy w jakikolwiek sposób eksperci
oddziałują na gospodarkę globalną?

Trzeba podkreślić, że nie wszystkie przedsiębiorstwa nieprodukcyjne są trollami. W przeciwieństwie do nich banki, fundusze typu
venture capital, anioły biznesu czy inkubatory
przedsiębiorczości, nawet jeśli są nastawione
na osiągnięcie zysku, to poprzez wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw, a więc poprzez
działania pożyteczne dla gospodarki. Problem
„trollowania” tkwi zatem nie tyle w uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w bezpośredniej
produkcji dóbr, co w roli, którą dany podmiot
zamierza spełniać w gospodarce: roli konstruktywnej czy roli destruktywnej.
Zjawisko trolli patentowych zostało obszernie
omówione w „Kwartalniku” nr 2/2013 (Michał
Kruk: „Trolle patentowe – zmora systemu

ochrony patentowej w USA”), ale można się
spodziewać, że problem będzie powracał
na łamy czasopisma. Już tytuł wspomnianego
artykułu każe się zastanowić czy zmora amerykańska nie rozprzestrzeni się na inne kraje
i kontynenty, na przykład czy nie zagnieździ się
na dobre w Europie? Dynamikę z jednej strony,
a z drugiej – ewolucję podejścia do problemu
odzwierciedlają komentarze formułowane
od czterech lat podczas IPF. O ile w 2011 r.
problem trolli patentowych traktowany był
jeszcze jako ciekawostka z amerykańskiego
rynku własności intelektualnej i nie przykuwał
szczególnej uwagi ani mówców, ani uczestników konferencji, to w rok później, w 2012 r.
pojawiły się wyraźne oznaki pewnego zaniepokojenia. Ujmując skrótowo, stwierdzono,
że problem narasta i trzeba go obserwować,
bo może rozprzestrzenić się poza Stany Zjednoczone. Na kolejnej konferencji w 2013 roku
poświęcono temu zagadnieniu już dużo uwagi,
wskazując, że w USA ponad 60% powództw
o naruszenie patentu jest kierowanych do sądów właśnie przez NPE oraz, że pojawiają się
pierwsze oznaki rozszerzania działalności trolli
patentowych na Europę. A to może prowadzić
do osłabienia lub bankructw europejskich
przedsiębiorstw, nieświadomych zagrożeń
ze strony ﬁrm, które nie są ich rzeczywistymi
konkurentami. Nawiasem mówiąc, dotyczyć
to będzie również polskich przedsiębiorców,
bo chcąc – nie chcąc działają na ogólnoeuropejskim rynku.

Przedstawię kilka zagadnień poruszonych
na IPF w marcu 2014 r., aczkolwiek dla lepszego naświetlenia niektórych z nich sięgnąłem
do poprzednich edycji IPF. To omówienie
nie daje pełnych odpowiedzi na zadane powyżej pytania, ale też chyba nie można oczekiwać
bezdyskusyjnych opinii..

Trolle patentowe
Ciągle rozwija się aktywność tzw. „trolli
patentowych”, określanych też eleganckim
akronimem NPE (Non-Practicing Entity – pod-
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Konferencja IPF 2014 w Hotelu Waldorf
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będąca „na celowniku” narusza cudze prawa
wyłączne. Podejrzane patenty wyznaczają
niejasny, nieprecyzyjny zakres ochrony, dzięki
czemu trolle wykorzystują sądy do narzucania
własnej interpretacji.

2.

Typowa, wiktoriańska architektura Hotelu
Waldorf wtapia się w ciąg podobnych
kamienic z teatrami, sklepami, kafeteriami
przy półkolistej ulicy Aldwych, o dwie
przecznice od Tamizy

Czy trolle trzeba polubić?
Głosy słyszane w marcu 2014 r. brzmiały
już inaczej. Przede wszystkim zauważono,
że kwestia zdeﬁniowania, czym jest NPE powinna odnosić się nie do tego, co ten podmiot
robi, lecz do tego, jak się zachowuje. Niby
to samo, co napisałem powyżej (banki, fundusze, uczelnie nie są producentami, ale też
nie są trollami – zachowują się „przyzwoicie”,
konstruktywnie dla gospodarki), a mimo
to zapaliła mi się mrugająca na żółto lampka.
Zachowanie („behaviour”) – czyli co? Jeżeli
wprowadzimy kryterium „zachowania”, to okaże
się, że kwestia trolli patentowych będzie mocno dyskusyjna, bo niektóre trolle po głębszej
analizie okażą się nie całkiem trollami, może
pół- lub ćwierćtrollami, a inne w ogóle zostaną
usprawiedliwione, bo nie odpowiadają za „zachowanie” agresywnej, lecz przecież samodzielnej spółki-córki.
Lampka alarmowa zapaliła się nie bez powodu. Wypowiedzi wielu panelistów skłaniają
do wniosku, że praktycy-prawnicy pogodzili się
z istnieniem tego zjawiska i zamiast walczyć
z nim obrali taktykę dostosowawczą. Trolle
są może szczególnie trudnym przeciwnikiem
– ale to w sumie lepiej. Lepiej… ze względu
na wysokość faktur wystawianych klientom.
Analizując „zachowanie” podmiotów obwinianych o szkodliwe wykorzystywanie patentów
zwrócono uwagę na kilka zagadnień:

1. Trolle wykorzystują „podejrzane patenty”
(suspect patents – przeciwieństwo „wiarygodnych patentów” – credible patents), uzyskiwane
lub skupywane w celu wykazania, że ﬁrma
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Trolle podejmują złośliwe działania, polegające np. na wysyłaniu setek listów do setek
przedsiębiorstw z ostrzeżeniami o naruszeniach patentów, ale bez podania dowodów
naruszeń. Duże korporacje radzą sobie z tym,
gdyż na co dzień korzystają ze specjalistycznej
obsługi prawnej, lecz małe przedsiębiorstwa
są bezbronne na skutek braku fachowej wiedzy o zagrożeniach prawnych i braku środków
na opłacenie doświadczonej kancelarii i prowadzenie sporu prawnego.

3. Rośnie liczba „podejrzanych patentów”,
które są wodą na młyn trolli. Ocenia się,
że we Francji i Wlk. Brytanii stanowią one około połowy udzielanych patentów. Biorąc pod
uwagę dziesiątki lat doświadczeń tych dwóch
państw w tworzeniu systemu patentowego
można przypuszczać, że w państwach o słabiej rozwiniętej kulturze patentowej odsetek
„podejrzanych patentów” jest jeszcze większy.

4. Utworzenie w Europie Jednolitego Sądu
Patentowego (dla rozstrzygania sporów dotyczących naruszeń Patentu Europejskiego
o jednolitym skutku w UE) przyciągnie trolle
do Europy, ponieważ uzyskają narzędzie – czyli
sąd – do skutecznego egzekwowania swoich
roszczeń, pomimo ewidentnie anty-gospodarczych intencji. Działalność trolli automatycznie
obejmie obszar wszystkich państw, które
podpisały umowę o patencie jednolitym.

Trolle nie lubią dobrych patentów
Jak przeciwdziałać trollom patentowym?
Wspomniano w dyskusji o promowaniu przyzwoitej postawy w działalności gospodarczej
– ale czym jest przyzwoitość? Można ją powiązać operacyjnie chyba tylko z koncepcją
RAND/FRAND, o której dalej słów kilka,
ale która z trollami nie ma nic wspólnego. Dla
trolli przyzwoite jest tylko wyciągnięcie od oﬁary dużych pieniędzy.
Zauważono, że dzisiaj jedynym sposobem
ograniczania pola działania trolli patentowych
jest „odcinanie ich młynów od strumienia
wody”, poprzez wydawanie przez urzędy
patentowe patentów wiarygodnych, a nie po-
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Firma Unilin z siedzibą w Luksemburgu,
producent paneli podłogowych w systemie
UNICLIC® ma swoją receptę na sukces:
– dobry wynalazek,
– dobry patent, blokujący próby obejścia,
– dobre otoczenie biznesowe,
– przywiązanie partnera („ﬁrst mover”)
wprowadzającego technologię na dany
rynek,
– zaangażowany zespół.
Dodatkowo ﬁrma myśli o przyszłości
(ochrona patentowa trwa tylko 20 lat
i niektóre patenty już wygasają) oraz o poszerzaniu oferty (system mebli składanych
zatrzaskowo – podobnie jak panele podłogowe). Unilin zarządza ponad 500 patentami w 60 rodzinach patentów.
dejrzanych. Udzielony patent może być wykorzystany przez trolle w celu szkodzenia przedsiębiorcy dla czerpania z tego bezpośrednich
korzyści ﬁnansowych, czyli może stać się
patentem złośliwym. Dbanie o wysoką jakość
patentów może ograniczyć proceder trollowania. Praktycy składają na barki ekspertów
w urzędach patentowych odpowiedzialność
za zapewnienie wysokiej jakości patentów.
To eksperci stoją na pierwszej linii frontu obrony globalnego systemu patentowego przed
erozją. Tu zabrakło niestety głosu z drugiej
strony, że współodpowiedzialnymi za niską
jakość patentów są sami zgłaszający, którzy
ubiegając się o patent bronią nieprecyzyjnych
zapisów, sądząc, że to im daje szersze pole
ochrony patentowej i przez to poprawia pozycję rynkową.
Kiedy jednak dojdzie do zaatakowania przedsiębiorstwa przez trolla, to kompetentne sądy
patentowe będą musiały wnikliwie badać każdą taką sprawę. Dopiero wypracowane orzecznictwo będzie umożliwiać tworzenie strategii
obronnych przed atakami trolli.

Globalizacja
Wraz z postępującą globalizacją gospodarki
rośnie potrzeba globalnej ochrony wynalazków.
Nie jest to widoczne na poziomie krajowym,
ponieważ do krajowych urzędów patentowych
traﬁają przede wszystkim zgłoszenia krajowe.
Z rzadka pojawiają się zgłoszenia w trybie
Układu o współpracy patentowej (Patent
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Co-operation Treaty – PCT). Efekty globalizacyjne są natomiast zauważalne w liczbie
zgłoszeń w procedurze międzynarodowej.
W 2013 roku do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intelectual Property
Organization – WIPO) w Genewie skierowano
205 000 zgłoszeń PCT, a przyrost wyniósł ok.
10%. Liderami w liczbie zgłoszeń są Niemcy,
Japonia i… Chiny, które odnotowały przyrost
liczby zgłoszeń o ok. 20-30%.
Oczywiście ﬁrmy decydują się na ochronę
patentową w tych państwach, w których
zamierzają prowadzić działalność gospodarczą, szczególnie sprzedaż wyrobów oraz
w państwach znanych z kopiowania produktów. Te drugie są jednocześnie znaczącymi
rynkami, z dużym potencjałem siły nabywczej.
Wiadomo, że posiadanie ochrony prawnej
nie zabezpiecza przed kopiowaniem, daje tylko
możliwość dochodzenia roszczeń. Jednakże
akurat w krajach z rozwiniętym procederem
kopiowania wyrobów szanse na uzyskanie odszkodowania za naruszenie praw wyłącznych
są dla ﬁrm zagranicznych praktycznie zerowe.
Właściwie jedyne co można uzyskać, to zablokowanie produkcji czyli przeszkadzanie naruszycielowi, który – chcąc kontynuować proceder – musi zmienić ﬁrmę, przenieść produkcję
w inne miejsce, zmienić kanały dystrybucji itp.
Okazuje się, że te niedogodności nie są zbyt
dotkliwe dla „kopistów”, którzy przystosowują
się do warunków i kontynuują proceder.

Licencjonowanie
Sytuacja oczywiście nie musi być beznadziejna, ale to wymaga konsekwentnej strategii.
Bardzo dobrym przykładem, wartym przeanalizowania przez polskich przedsiębiorców,
jest ﬁrma Unilin (obecnie w grupie Mohawk
Industries), producent paneli podłogowych
łączonych zatrzaskowo (system UNICLIC®
– www.uniclic.com). W latach 90. w małej,
rodzinnej ﬁrmie opracowano panele łączone
bez kleju. Wynalazek opatentowano i jednocześnie zadbano o ochronę w kilku wybranych
państwach. Dzięki łatwości i szybkości montażu podłóg system UNICLIC® szybko zdobył
uznanie na rynku, co było dla ﬁrmy silnym impulsem rozwojowym. Zaspokojenie rosnącego
popytu na kilku kontynentach nie było możliwe
z wielu powodów, np. ograniczonych zdolności
wytwórczych (nawet 18 posiadanych na świe-
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cie fabryk nie nadążyłoby z produkcją), kosztów transportu, konieczności budowy własnych
sieci dystrybucyjnych itp. Firma wybrała inną
drogę: licencjonowanie produktu. Naturalnie
warunkiem wyjściowym do budowania strategii
licencyjnej było posiadanie patentu na wynalazek w danym państwie. Firma weszła m.in.
na rynek chiński, gdzie zastosowała bardzo
prosty, ale skuteczny manewr: za walkę z naruszeniami patentu odpowiedzialni są licencjobiorcy. Dzięki temu ﬁrma nie musi angażować
się bezpośrednio w tropienie nieuczciwej
konkurencji, zbieranie dowodów i batalie przed
chińskimi sądami. Z kolei licencjobiorcy są żywotnie zainteresowani zwalczaniem produkcji
nielicencjonowanej, wypierającej z rynku legalny towar. Niemniej ﬁrma przyznaje, że chociaż
Chiny generują tylko 20% przychodów z licencji, to obsługa licencjobiorców w Chinach
zabiera 80% czasu.
W celu zabezpieczenia przed kopiowaniem
ﬁrma wprowadziła identyﬁkację produktów
wytworzonych w Chinach za pomocą etykiet
z hologramem. Produkty w opakowaniach bez
takiej naklejki są traktowane jak wytworzone
bez licencji, nawet jeśliby pochodziły z fabryki
licencjobiorcy.
Zdaniem ﬁrmy licencjonowanie zmniejsza konkurencję (potencjalni konkurenci stają się partnerami) i zwiększa wybór dla klientów (poprzez
wprowadzenie na rynek nowego produktu).

RAND/FRAND i standardy
Sporo uwagi poświęcono podczas tegorocznego IPF koncepcji RAND/FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), narzucającej
umowom licencyjnym warunki przyzwoitego,
rozsądnego i niewykluczającego traktowania
licencjobiorców. Szczegółowe zapisy umów,
jakie powinny być spełnione w danej dziedzinie
gospodarki, opracowują i propagują organizacje tworzące standardy techniczne.
Przyzwoite (fair) warunki umowy licencyjnej,
to przede wszystkim zgodność z prawem,
nie przeciwdziałanie konkurencji i niewykorzystywanie pozycji dominującej wbrew interesom
licencjobiorcy. Rozsądne (reasonable) powinny
być opłaty licencyjne, zwłaszcza jeżeli konieczne jest licencjonowanie wielu patentów, oraz
wzajemne zobowiązania. Niewykluczające
(non-discriminatory) warunki umowy licencyjnej

nie mogą wykluczać potencjalnego licencjobiorcy z dostępu do standardu ani w sposób
rynkowo nieuzasadniony faworyzować innych.
Standaryzacja licencji i wymóg stosowania
zasad FRAND idzie w ślad za koniecznością
podporządkowania się pewnemu standardowi
technicznemu. Standaryzacja jest kluczem
nie tylko do sukcesu, ale wręcz do działania
w wielu dziedzinach gospodarki, zwłaszcza
w sektorze telekomunikacyjnym. Na przykład
w Europie rozpowszechniony jest standard,
a raczej grupa standardów telewizji cyfrowej
DVB (Digital Video Broadcasting).
Ze standardami wiążą się tzw. standard essential patents (SEP) – patenty kluczowe dla
wprowadzenia standardu. Licencjonowanie
patentów kluczowych jest pod szczególnym
nadzorem organizacji standaryzujących. Można
powiedzieć, że posiadanie patentu kluczowego
daje wymarzoną, uprzywilejowaną pozycję.
Jednakże postawienie przez właściciela SEP
wygórowanych warunków udzielania licencji
może spowodować rezygnację rynku ze standardu, nawet kosztem przyjęcia standardu
gorszego, lecz bardziej dostępnego.
dr Paweł Koczorowski
ekspert w UP RP
Zdjęcia P. Koczorowski

Grupa standardów DVB obejmuje nadawanie telewizyjne: satelitarne, naziemne, kablowe i w łączności komórkowej. DVB jest
zarządzane przez Europejski Instytut Norm
Telekomunikacyjnych (ETSI), Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
(CENELEC) i Europejską Unię Nadawców
(EBU). Kanały telewizyjne dostępne bezpłatnie oznaczane są w niektórych gazetkach z programem TV znaczkiem „DVB”.
Standard DVB umożliwia również korzystanie z kanałów kodowanych – płatnych.
Patenty kluczowe (SEP) wyznaczające
standard mogą należeć do wielu ﬁrm.
Na przykład właścicielami patentów
kluczowych dla standardu DVB-S2 (nadawanie satelitarne) są DTVG Licensing, RAI
i ESA, a dla DVB-T (nadawanie cyfrowe
naziemne) kluczowe patenty należą do Koninklijke KPN N.V., Orange, Panasonic
Corp. i TDF SAS.
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Z wokandy UP RP

Dr Seidel i Seidel

W

dniu 29 października 2010 r.
do Urzędu Patentowego RP
wpłynął sprzeciw S. GmbH z siedzibą
w M., N. wobec decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego
na znak towarowy DR SEIDEL o numerze R.[…] w części dotyczącej towarów
i usług zawartych w klasach 3, 5 oraz 42
klasyﬁkacji nicejskiej. Powyższe prawo
ochronne udzielone zostało na rzecz L. D.
Sp. z o.o. z siedzibą w W., a znak przeznaczony został do oznaczania następujących
towarów i usług zawartych w klasie 3, 5 i 42:
kosmetyki, artykuły perfumeryjne, środki
czyszczące, myjące, piorące, wybielające,
mydła, szampony, pasty do zębów, również
dla zwierząt nie ujęte w innych klasach;
produkty farmaceutyczne, weterynaryjne,
produkty sanitarne stosowane do lecznictwa i higieny, leki, materiały dentystyczne,
środki odkażające, odżywki lecznicze, odżywki dla niemowląt, kosmetyki i preparaty
zewnętrznego i wewnętrznego stosowania
o działaniu leczniczym dla ludzi i zwierząt;
usługi w zakresie: badania w zakresie branży
kosmetycznej i farmaceutycznej, doradztwo,
ekspertyzy, opinie zawodowe w zakresie w/w
branż.

W

uzasadnieniu wnoszący sprzeciw
podniósł, że przedmiotowe prawo
ochronne wydane zostało z naruszeniem
przepisów art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo własności przemysłowej. Stwierdzając powyższe naruszenie podniósł,
że sporny znak towarowy DR SEIDEL
jest podobny w takim stopniu do znaku
sprzeciwiającego tj. wspólnotowego
znaku towarowego SEIDEL o numerze
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CTM-[…], zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem, że istnieje ryzyko
wprowadzenia odbiorców w błąd.

W

noszący sprzeciw wyjaśnił, że jest
producentem szerokiej gamy opakowań przeznaczonych dla wszelkiego rodzaju
kosmetyków oraz wyrobów perfumeryjnych.
Są to elementy opakowań m.in. kremów,
balsamów, szminek oraz ołówków do malowania oczu. Do oznaczania swoich towarów
wnoszący sprzeciw posługuje się znakiem
SEIDEL chronionym w klasach 6, 20, 21 i 42
klasyﬁkacji nicejskiej.
Wnoszący sprzeciw dokonał analizy
podobieństwa porównywanych znaków
towarowych i stwierdził, że są one łudząco
podobne, natomiast towary dla których przeznaczone są porównywane znaki towarowe
są komplementarne. Wnoszący sprzeciw
podniósł, że wszystkie rodzaje kosmetyków
oraz środków myjących, czyszczących i piorących sprzedawane są w opakowaniach
składających się z zatyczek i zamknięć wykonanych z różnego rodzaju tworzyw czy metali. Wnoszący sprzeciw przywołał stanowisko
doktryny i orzecznictwa, dotyczące zasad
oceny podobieństwa znaków towarowych.

U

prawniony nie zgodził się z zarzutami sprzeciwiającego i uznał
sprzeciw za bezzasadny. Podniósł,
że brak jest jakiegokolwiek powiązania
między większością towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi. W ocenie uprawnionego jedyne
towary, które mogłyby być porównywane
z klas 3 i 21 to artykuły perfumeryjne
i rozpylacze do perfum i ich części.
Jednakże perfumy sprzedawane są pod
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marką perfum i na opakowaniu nie ﬁguruje
informacja, kto jest producentem i dostawcą
rozpylacza. Opakowania, w których zawarty
jest końcowy produkt kierowane są do producentów wyrobu ﬁnalnego, a wyrób ﬁnalny
do przeciętnego klienta rynkowego. Dowodem na trafność powyższych stwierdzeń
uprawnionego były załączone przez wnoszącego sprzeciw ilustracje produktów ﬁrmy S.
Uprawniony podniósł, iż na żadnym zdjęciu
nie ma oznaczenia SEIDEL, widoczne są natomiast marki perfum czy wód toaletowych
takie jak: D., B. czy I. Uprawniony podniósł
także, że fakt, iż pewne towary nie mogą bez
siebie funkcjonować nie wystarcza do uznania podobieństwa tychże towarów.

U

prawniony dokonał oceny podobieństwa porównywanych znaków
towarowych, wskazując na znaczenie
pierwszego elementu słownego i sposób
jego odczytu, a także warstwę graﬁczną
spornego znaku towarowego. Uprawniony
rozpatrując ryzyko wprowadzenia odbiorców
w błąd stwierdził, że grono klientów i kanały
dystrybucji wskazanych towarów są całkowicie odmienne. Powyższe dotyczy także
usług oznaczanych porównywanymi znakami
towarowymi, a to z uwagi na odmienny proﬁl
działalności stron.
W kolejnym piśmie procesowym wnoszący
sprzeciw podtrzymał stanowisko w sprawie.
Podniósł, że ostateczni odbiorcy mogą
swobodnie nabywać puste opakowania
kosmetyków lub ich części, a tego typu
produkty są dostępne w obrocie chociażby
w licznych sklepach internetowych. Stwierdził także, że kwestia tego, czy na opakowaniach jest wskazany producent, czy też
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nie, zależy jedynie od zgody producenta
opakowania na oznaczenie jego produktu
obcym znakiem towarowym. Kwestia,
czy w danym przypadku zostanie wskazane
pochodzenie opakowania należy zatem
wyłącznie od stron umowy i nic nie stoi
na przeszkodzie, aby taka informacja została umieszczona na opakowaniu. Wnoszący
sprzeciw podniósł, że na opakowaniach
mleka, na które powołuje się uprawniony,
znajdują się oznaczenia ich producentów.
Wskazał także, że znaczenie elementu „dr”
dodatkowo zwraca uwagę przeciętnego
odbiorcy na zasadniczy człon spornego
znaku towarowego, który jest identyczny
ze znakiem przeciwstawionym.

N

a rozprawie wnoszący sprzeciw
ponownie wskazał na podobieństwo
towarów oznaczanych porównywanymi
znakami towarowymi. W ocenie wnoszącego
sprzeciw konsument nie rozdziela opakowania od zawartości. Natomiast Uprawniony
podkreślił, że sposób obrotu produktem
ma istotne znaczenie dla istnienia ryzyka
wprowadzenia odbiorcy w błąd. W ocenie
uprawnionego ryzyko wprowadzenia odbiorcy
w błąd nie musi być konsekwencją podobieństwa towarów i znaków towarowych.
Uprawniony podniósł, że wnoszący sprzeciw
dla wykazania podobieństwa towarów tworzy
łańcuch powiązań od zamknięć i nakrętek
do butelek, przez butelki, aż do gotowego
produktu. W ocenie uprawnionego wnoszący
sprzeciw mylnie uznał, że uzyskując ochronę
na zamknięcia do butelek uzyskał również
ochronę na gotowe produkty w klasach 3 i 5.
Uprawniony podniósł również, że z ostrożności procesowej jest gotów zrezygnować
z ochrony swojego znaku towarowego w zakresie perfum oraz ograniczyć zakres usług
do tych, które są świadczone w dziedzinie
zoologii i weterynarii. Uprawniony podkreślił
ponadto, że nie zgadza się z twierdzeniem
wnoszącego sprzeciw, że znak przeciwstawiony zarejestrowany został na takie towary
jak opakowania. Wnoszący sprzeciw wyjaśnił, że wskazywał na elementy opakowań
takie jak: nakrętki, zatyczki, części obudowy
pomadek, a także rozpylaczy do perfum
i ich części.

W

kolejnym piśmie procesowym wnoszący sprzeciw ponownie uzasadnił
swoje stanowisko dotyczące podobieństwa
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towarów. Podniósł, że dla prawidłowego
działania i dystrybucji towarów oznaczanych
spornym znakiem towarowym konieczne
są zakrętki i zatyczki do butelek objęte zakresem ochrony znaku przeciwstawionego.

z

Na kolejnej rozprawie wnoszący sprzeciw
wyjaśnił, że usługi stylizacji dla których m.in.
przeznaczony jest przeciwstawiony znak towarowy odnoszą się do działań polegających
na polepszaniu wyglądu opakowań. Są więc
usługami odnoszącymi się do przedmiotów.

Podobieństwo towarów i znaków może prowadzić do ryzyka wprowadzenia odbiorców
w błąd, co do pochodzenia towarów lub
usług oznaczonych tymi znakami. A zatem
z powyższego przepisu wynika, że nie każde
podobieństwo pomiędzy znakami powoduje
niedopuszczalność rejestracji znaku towarowego, lecz tylko podobieństwo w takim stopniu, które mogłoby wprowadzać odbiorców
w błąd.

K

olegium Orzekające, po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich
materiałów dowodowych zgromadzonych
w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu
stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 k.p.a. i art. 77
k.p.a. stanu faktycznego, zważyło
co następuje:

Postępowanie o unieważnienie prawa
ochronnego na znak towarowy DR SEIDEL
o numerze R.[…] zostało wszczęte na skutek
sprzeciwu uznanego przez uprawnionego
z prawa ochronnego na sporny znak za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo
własności przemysłowej każdy może wnieść
umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej
decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu
prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy
od opublikowania w Wiadomościach Urzędu
Patentowego informacji o udzieleniu prawa.
W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym
służącym każdej osobie, która nie musi
wykazywać interesu prawnego we wszczęciu
tego postępowania.

W

myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo własności przemysłowej
nie udziela się prawa ochronnego na znak
towarowy jeżeli jest on identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono
prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów
identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi
ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,
które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.
Jak wynika z treści tego przepisu dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

identyczność lub podobieństwo towarów do oznaczania których znaki te
są przeznaczone;

z

identyczność lub podobieństwo znaków
towarowych.

K

olegium Orzekające rozpatrując niniejszą sprawę uznało zarzut sformułowany na podstawie art. 132 ust. 2
pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej za zasadny jedynie w części
i uwzględniło żądanie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy
w zakresie artykułów perfumeryjnych
oraz kosmetyków w postaci artykułów
perfumeryjnych, oraz usług dotyczących
badań w zakresie branży kosmetycznej
i farmaceutycznej, doradztwa, ekspertyz,
opinii zawodowych w zakresie w/w branż.
W pozostałej zaś części sprzeciw postanowiło oddalić.

D

okonując oceny podobieństwa
na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2
p.w.p. w pierwszej kolejności poddane jest
ocenie podobieństwo samych towarów
(np.: wyrok WSA z 25 października 2006 r.
sygn. akt […]). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 grudnia 2005 r. (sygn. akt […]) stwierdził: „Pomimo
obowiązku stosowania klasyﬁkacji, ma ona
charakter pomocniczy przy badaniu podobieństwa towarów porównywanych znaków
(zob. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych.
Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, str. 87). Przy ocenie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów stosuje się
różnorakie kryteria takie jak: rodzaj towarów,
przeznaczenie towarów, zasada działania,
krąg odbiorców, do których skierowane są towary, sposób działania, sposób sprzedaży
(dystrybucji) towarów, czas użytkowania,
pomocniczo wygląd wyrobów”. Natomiast
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 kwietnia 2007 r.
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(sygn. akt […]) stwierdził: „Gdy chodzi o porównanie towarów zaakcentowania wymaga,
iż w celu dokonania oceny ich podobieństwa
trzema mieć na względzie wszystkie istotne
czynniki, które charakteryzują relację między
tymi towarami. W szczególności należy mieć
na uwadze: ich charakter, przeznaczenie,
czyniony z nich użytek, jak również kwestię,
czy są one względem siebie konkurencyjne,
czy też się uzupełniają (zob. wyrok Sądu
z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie CASTILLO, rec. str. 11-0000, pkt 32 oraz wskazane
w nim orzecznictwo).

W

niniejszej sprawie zakres żądania
unieważnienia prawa ochronnego
obejmował następujące towary i usługi wskazane dla spornego znaku towarowego DR
SEIDEL: kosmetyki, artykuły perfumeryjne,
środki czyszczące, myjące, piorące, wybielające, mydła, szampony, pasty do zębów,
również dla zwierząt nie ujęte w innych
klasach; produkty farmaceutyczne, weterynaryjne, produkty sanitarne stosowane do lecznictwa i higieny, leki, materiały dentystyczne,
środki odkażające, odżywki lecznicze,
odżywki dla niemowląt, kosmetyki i preparaty
zewnętrznego i wewnętrznego stosowania
o działaniu leczniczym dla ludzi i zwierząt;
usługi w zakresie: badania w zakresie branży
kosmetycznej i farmaceutycznej, doradztwo,
ekspertyzy, opinie zawodowe w zakresie w/w
branż. Ww. towary i usługi sklasyﬁkowane zostały w klasach 3, 5 i 42 klasyﬁkacji nicejskiej.

Z

kolei przeciwstawiony znak towarowy
SEIDEL przeznaczony został do oznaczania następujących towarów i usług z klas
6, 20, 21 i 42: metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żelaznych,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, drobne
wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy
pancerne, wyroby z metali nieszlachetnych
(ujęte w klasie 6), rudy (kruszce), zakrętki
i zatyczki do butelek, tuleje i części mechaniki
obrotowej do pomadek (wszystkie wyżej
wymienione towary z metali nieszlachetnych
lub ich kombinacji); meble, lustra, ramy do obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach)
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości,
kości słoniowej, ﬁszbinu, muszli, bursztynu,
macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych su-
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rowców lub z tworzyw sztucznych, zakrętki
i zatyczki do butelek, tuleje i części mechaniki
obrotowej do pomadek (wszystkie wyżej
wymienione towary z tworzyw sztucznych
lub ich kombinacji); rozpylacze do perfum
i ich części; badania oraz usługi – naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, licencjonowanie praw na rzecz innych podmiotów,
usługi w zakresie stylizacji.

W

niniejszej sprawie bezsporne
było, że towary oznaczane
porównywanymi znakami towarowymi
nie są identyczne. Wnoszący sprzeciw
wskazywał natomiast na szczególną postać podobieństwa towarów wynikającą
z ich komplementarności. W powyższym
zakresie wymienił następujące towary:
zakrętki i zatyczki do butelek, tuleje
i części mechaniki obrotowej do pomadek
(klasa 6 i 20) oraz rozpylacze do perfum
i ich części (klasa 21).

P

odnoszona przez wnoszącego sprzeciw komplementarność wskazuje
na konieczność odniesienia się do wzajemnych relacji między towarami oznaczanymi
spornym znakiem towarowym, a towarami
przeciwstawionymi w kontekście współzależności warunkującej ich dostęp na rynku lub
w kontekście ich funkcjonalnego powiązania.
Należy bowiem przyjąć, że towary są komplementarne, jeśli występują co do zasady
łącznie, lub gdy występuje między nimi
oczywisty związek polegający na tym, że jeden z towarów służy do używania drugiego.
Klasycznym przykładem komplementarności
będą np.: buty i sznurówki, lub mydła i mydelniczki. Każdy z tych towarów można kupić
oddzielnie, jednakże funkcje tych towarów
tworzą między nimi związek, który może
(w przypadku zastosowania podobnych
oznaczeń) wytworzyć przekonanie odbiorcy
o pochodzeniu ich z tego samego źródła.
Niewątpliwie wszelkiego rodzaju kosmetyki
oraz chemiczne środki gospodarstwa domowego, a także produkty farmaceutyczne oraz
weterynaryjne mogą i zazwyczaj są wprowadzane do obrotu w różnych opakowaniach,
takich jak butelki, ﬂakony czy pojemniki.

W

ocenie Kolegium Orzekającego
wnoszący sprzeciw przyznaje
sobie jednak zbyt szeroki zakres ochrony.
Nie można zgodzić się z twierdzeniem,
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że podnoszone przez wnoszącego
sprzeciw podobieństwo (łącznie z podobieństwem samych znaków towarowych)
prowadzi do następstw określonych
w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Uznanie
tych następstw powodowałoby, że znak
towarowy wnoszącego sprzeciw chroniony w trzech klasach towarowych uzyskiwałby de facto ochronę rozciągniętą
na ogromną ilość towarów, wymagających dla wprowadzenia do obrotu różnych
opakowań z zamknięciami lub zatyczkami
(butelek, pojemników etc). Towary te,
należące do różnych gałęzi gospodarki, znajdowałyby się bowiem „w kolizji” z towarami
wskazanymi dla znaku przeciwstawionego.
Podnoszone przez wnoszącego sprzeciw
podobieństwo zasadza się zatem na umieszczeniu gotowego towaru oznaczanego
spornym znakiem towarowym w produkcie
wskazanym jako samodzielny towar oznaczany znakiem przeciwstawionym. Tymczasem
w aspekcie analizy okoliczności niniejszej
sprawy, istotne są dwie uwagi dotyczące
samej komplementarności, a także faktycznego zakresu ochrony znaku przeciwstawionego. Po pierwsze: należy zauważyć,
że towary oznaczane spornym znakiem
towarowym oraz znakiem przeciwstawionym nie są kierowane do tego samego
odbiorcy. Jak słusznie zauważył uprawniony,
towary oznaczane znakiem przeciwstawionym (zatyczki, nakrętki, elementy pomadek)
kierowane są do profesjonalnego uczestnika
obrotu gospodarczego – producenta, który zamawia opakowania bądź ich części
w celu wprowadzenia swojego produktu
(artykułu kosmetycznego, środka piorącego,
etc), do obrotu i zaoferowania go swojemu
odbiorcy. Po drugie: wnoszący sprzeciw
nie chroni swojego znaku towarowego
w klasach 6 i 20 w zakresie opakowań
(np.: butelek), lecz w zakresie zakrętek
i zatyczek do butelek, tulei i części mechaniki obrotowej do pomadek, a więc
towarów jeszcze bardziej specjalistycznych. W powyższym zakresie przedstawienie
dowodów na okoliczność oferowania w kilku
sklepach internetowych opakowań do kosmetyków, jako samodzielnych towarów
przeznaczonych dla powszechnego, indywidualnego odbiorcy, pozostaje bez znaczenia
dla przedmiotowego rozstrzygnięcia.

Nr 1/2014

N

iezależnie od powyższego, ustalenie podobieństwa towarów musi
uwzględniać typowe warunki obrotu, nie zaś
możliwość takiego obrotu potwierdzoną
przez niszową działalność jednego czy kilku
przedsiębiorców. Co do zasady bowiem
zakrętki i zatyczki do butelek oraz tuleje
i części mechaniki obrotowej do pomadek
nie są kupowane przez przeciętnego odbiorcę w celu ich wykorzystania w warunkach
domowych. W konsekwencji należy uznać,
że towary wymienione powyżej (za wyjątkiem
rozpylaczy do perfum (klasa 21) nie są towarami komplementarnymi. Sąd Pierwszej
Instancji w wyroku z dnia 22 stycznia 2009 r.
(sygn. akt […]), na który powołuje się również
wnoszący sprzeciw podniósł: „W niniejszej
sprawie Izba Odwoławcza przeprowadziła
w pkt 18-21 zaskarżonej decyzji porównanie
rozpatrywanych towarów i usług. Wskazała
ona, że towary i usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym stanowią elementy
strony internetowej lub służą do tworzenia
na takiej stronie systemu rezerwacji i zamawiania pokoi hotelowych oraz płatności za nie,
jak również pozwalają przedsiębiorstwu zainstalować taki system na jego stronie internetowej. Zdaniem Izby Odwoławczej takie towary
i usługi różnią się od usług oznaczonych
spornym znakiem towarowym, które stanowią
głównie usługi informacyjne, usługi rezerwacji
i zamówień wycieczek turystycznych oraz
pokoi hotelowych, których celem jest umożliwienie ogółowi odbiorców zarezerwowania
pokoju hotelowego i wycieczki w celach służbowych, wypoczynkowych czy jakichkolwiek
innych. Izba Odwoławcza podkreśliła również
okoliczność, że towary i usługi objęte rejestracją wcześniejszego znaku towarowego należą
do sektora usług wyspecjalizowanych, czyli
sektora towarów i usług z zakresu aktualizacji
i funkcjonowania systemów informatycznych
i kierowane są do ograniczonego kręgu
odbiorców, ponieważ przeznaczone są wyłącznie do umożliwienia przedsiębiorstwom
z sektora hotelarskiego i turystycznego zainstalowania systemu rezerwacji online, dostępnego za pośrednictwem Internetu. Składający
się z tych przedsiębiorstw ograniczony krąg
odbiorców wyraźnie się różni od ogółu odbiorców, dla których przeznaczone są usługi
oznaczone spornym znakiem towarowym.
Należy przychylić się do tych stwierdzeń.
Wskazują one w stopniu wystarczającym
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z punktu widzenia prawa, że omawiane
towary i usługi różnią się pod względem
charakteru, przeznaczenia i sposobu używania, a także nie konkurują ze sobą ani się
nie uzupełniają. Już na wstępie należy bowiem stwierdzić, że towary i usługi oznaczone
wcześniejszym znakiem towarowym stanowią
produkty informatyczne, podczas gdy usługi
informacyjne, zamawiania i rezerwacji oznaczone spornym znakiem towarowym mają
inny charakter i wykorzystują informatykę
jedynie jako nośnik do przekazywania informacji lub umożliwienia dokonania rezerwacji
pokoju hotelowego czy wycieczki. Warto
również zauważyć, że towary i usługi objęte
rejestracją wcześniejszego znaku towarowego
są specyﬁcznie kierowane do przedsiębiorstw
z sektora hotelarskiego i turystycznego, natomiast usługi informacyjne, zamawiania i rezerwacji oznaczone spornym znakiem towarowym są przeznaczone dla ogółu odbiorców.
(...) Sama okoliczność, że usługi informacyjne,
zamawiania i rezerwacji oznaczone spornym
znakiem towarowym są świadczone wyłącznie w Internecie i wymagają zatem nośnika
informatycznego, takiego jak dostarczany
przez towary i usługi oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym, nie wystarczy,
aby zatrzeć podstawowe różnice występujące
między rozpatrywanymi towarami i usługami
pod względem ich charakteru, przeznaczenia
i sposobu używania. (...) Wreszcie te towary
i usługi nie są również względem siebie komplementarne. Należy przypomnieć, że towary
lub usługi komplementarne to takie, między
którymi istnieje ścisły związek polegający
na tym, że jedne są nieodzowne lub istotne
do użycia drugich, wobec czego konsumenci
mogą myśleć, że za produkcję obu tych towarów lub za świadczenie obu tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo
[wyroki Sądu: z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie o sygn. […] (SISSI ROSSI), Zob. Orz.
s. 11-685, pkt 60; z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie o sygn. […] (euroMASTER), pkt 35;
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie o sygn.
[…] (Boomerang TV), Zob. Orz. s. 11-837,
pkt 98].

T

a wypracowana przez orzecznictwo
deﬁnicja zakłada, że towary lub
usługi komplementarne mogą być używane razem, co z kolei wymaga, aby były
kierowane do tego samego kręgu odbiorców. Wynika z tego, że więź komplemen-

tarności nie może istnieć między towarami lub usługami niezbędnymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego
z jednej strony, a towarami i usługami,
które to przedsiębiorstwo wytwarza lub
świadczy, z drugiej strony. Te dwie kategorie towarów lub usług nie mogą być
używane wspólnie, ponieważ towary lub
usługi należące do pierwszej kategorii
są wykorzystywane przez samo przedsiębiorstwo, podczas gdy towary lub usługi
z drugiej kategorii są wykorzystywane
przez klientów tego przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy, mając na uwadze
przywołane okoliczności, Kolegium Orzekające uznało za niezasadne twierdzenia
wnoszącego sprzeciw, że „relację porównywanych towarów należy uznać za akademicki
przykład komplementarności”, i stwierdziło,
że komplementarność ta w zakresie towarów
z klas 3 i 5 znaku spornego oraz towarów
z klas 6 i 20 znaku przeciwstawionego
nie występuje. O komplementarności można
natomiast mówić w kontekście artykułów
perfumeryjnych znaku spornego oraz rozpylaczy do perfum z klasy 21 znaku przeciwstawionego. Rozpylacze do perfum (atomizery)
jako szczególny typ pojemników są bowiem
nabywane przez nieograniczony krąg osób.
Rozpylacze te, po przelaniu do nich perfum
lub innych artykułów perfumeryjnych znajdujących się w większej butelce, pozwalają
na wygodne korzystanie z nich poza domem
(np.: w pracy lub podróży). W tym sensie
zwyczajowe nabywanie rozpylaczy w celu
przelania do nich produktu z innego opakowania powoduje, że towary te (rozpylacze
oraz perfumy) znajdują tego samego końcowego odbiorcę i są z uwagi na istniejący
związek komplementarne. Mając na uwadze
powyższe Kolegium Orzekające uznało
za zasadne podobieństwo towarów w powyższym zakresie.

W

ocenie Kolegium Orzekającego
za podobne należało również uznać
usługi oznaczane porównywanymi znakami
towarowymi. Nie ulega wątpliwości, że wskazane dla znaku spornego „usługi w zakresie:
badania w zakresie branży kosmetycznej
i farmaceutycznej”, mieszczą się w szeroko
ujętych dla znaku przeciwstawionego usługach badawczych. Dla oceny podobieństwa
towarów i usług bez znaczenia natomiast
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pozostaje faktyczny zakres prowadzonej
działalności. Z kolei wskazane dla znaku
spornego: „doradztwo, ekspertyzy, opinie
zawodowe w zakresie w/w branż” należy
uznać za podobne do analiz przemysłowych
wskazanych dla znaku przeciwstawionego.
Tym samym należało uznać, że wszystkie
usługi wskazane dla znaku spornego są usługami podobnymi do usług wskazanych dla
znaku przeciwstawionego.
easumując, Kolegium Orzekające
uznało za podobne do towarów znaku
przeciwstawionego następujące towary
i usługi wskazane dla znaku spornego:
artykuły perfumeryjne oraz kosmetyki
w postaci artykułów perfumeryjnych,
usługi w zakresie: badania w zakresie
branży kosmetycznej i farmaceutycznej,
doradztwa, ekspertyz, opinii zawodowych
w zakresie w/w branż. Mając na uwadze
powyższe Kolegium Orzekające dokonało
oceny podobieństwa samych znaków
towarowych.

R

Zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem oznaczenia powinny być oceniane jako
całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów
oznaczeń nie musi determinować stworzenia
ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd
(patrz wyrok SN z 11.03.1999 r. sygn. akt […],
wyrok NSA z 12.05.2003 r. sygn. akt [….]).
Dlatego, mając na uwadze całościową ocenę
znaku towarowego, należy zwrócić uwagę
na proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także ich oryginalność
i sposób ich postrzegania oraz kontekst w jakim poszczególne elementy zostały użyte.
Dokonanie oceny porównawczej powinno się
odbywać na różnych płaszczyznach postrzegania, mając na uwadze jednocześnie ogólne
wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy.

W

pierwszej kolejności należy podkreślić, że w porównywanych znakach
dominującymi elementami są elementy słowne. Znak wspólnotowy SEIDEL o numerze
CTM-[…] składa się wyłącznie z jednego
wyrazu i pozbawiony jest jakichkolwiek
elementów graﬁcznych. Z kolei znak sporny
DR SEIDEL o numerze R.[…] poza elementami słownymi zawiera graﬁkę sprowadzającą
się do stylizowanej czcionki oraz jej koloru.
Sposób przedstawienia powyższych znaków towarowych dowodzi, że zastosowana
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w nich graﬁka, (jeśli występuje), odgrywa rolę
drugorzędną i służy jedynie odpowiedniemu
wyeksponowaniu elementów słownych.
Zastosowanie odmiennych czcionek odgrywa znikomą rolę w ocenie porównywanych
znaków towarowych także z uwagi na fakt,
że przeciętny odbiorca nie musi zetknąć się
w tym samym czasie i miejscu z towarami
oznaczanymi porównywanymi znakami towarowymi. Ponadto, jak wskazano powyżej,
znak przeciwstawiony jest znakiem słownym.
W przypadku kiedy ocenie podobieństwa
poddawane są znaki – wcześniejszy słowny
i późniejszy sporny znak słowno-graﬁczny,
wówczas w istocie ocena podobieństwa jest
ograniczona do płaszczyzny słownej. Taka
metodyka jest zgodna z orzecznictwem Sądu
Pierwszej Instancji zaprezentowanym w wyroku z dnia 11 stycznia 2005 r., wydanym
w sprawie o sygn. […] pkt 37: „Dla oceny
podobieństwa między złożonym graﬁcznym
znakiem towarowym a wcześniejszym słownym znakiem towarowym nie mają znaczenia
formy graﬁczne lub stylistyczne, które mógłby
ewentualnie przyjąć ostatni z wymienionych
znaków. W każdym razie nie można zastępować oceny podobieństwa ze wcześniejszym
słownym znakiem towarowym, który jako
jedyny ma znaczenie w niniejszej sprawie,
oceną podobieństwa z elementem graﬁcznym, który nie jest objęty ochroną przyznaną
przez wcześniejszą rejestrację.“

W

ocenie Kolegium Orzekającego
znaki towarowe DR SEIDEL
o numerze R.[…] oraz SEIDEL o numerze
CTM-[…] są znakami podobnymi zarówno
na płaszczyźnie wizualnej jak i fonetycznej. Znak przeciwstawiony zawiera się
bowiem w znaku spornym, który poza
nie przykuwającą uwagi graﬁką zawiera
jedynie krótki, mający wątpliwą zdolność
wyróżniania drugi element słowny DR.
A zatem znak przeciwstawiony będzie
tak samo postrzegany i wymawiany jak
dominujący element znaku spornego.
Wprawdzie element słowny DR nie będzie
przez przeciętnego odbiorcę pominięty w odbiorze wizualnym oraz fonetycznym, to jednak w całościowej ocenie znaku towarowego
nie będzie on różnicował porównywanych
znaków towarowych w sposób dostateczny.
Niezależnie bowiem od intencji uprawnionego, element ten będzie jednoznacznie
kojarzył się ze skrótem stopnia naukowego
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(doktor) poprzedzającego nazwisko (w tym
przypadku: Seidel). W konsekwencji uwaga
odbiorcy kierować się będzie na samym
nazwisku, które w sposób natychmiastowy
może zostać powiązane z danym towarem
jako źródło jego pochodzenia. Wyraz SEIDEL jest wyrazem dostatecznie fantazyjnym
(oryginalnym) by zdominować całościowe
wyobrażenie o znaku towarowym. Przeciętny odbiorca mając do czynienia z towarami podobnymi, oznaczanymi znakami
towarowymi DR SEIDEL oraz SEIDEL,
może tym samym przypuszczać, że ma
do czynienia z towarami pochodzącymi
od tego samego przedsiębiorcy. Istniejąca różnica może zaś wynikać z chęci
podkreślenia przez przedsiębiorcę różnic
w oznaczeniach serii (linii) produktów
w zależności od ich konkretnych właściwości, ceny czy też jakości. Oznaczać
to będzie istnienie ryzyka wprowadzenia
odbiorców w błąd, nawet odbiorców dostatecznie uważnych i poinformowanych.
Podobieństwo odnoszące się do części
towarów i usług oraz wyraźne, niedwuznaczne podobieństwo samych znaków
towarowych skutkować będzie bądź
myleniem znaków, bądź wątpliwościami
co do źródła pochodzenia towarów.
Tym samym Kolegium Orzekające uznało,
że w odniesieniu do wskazanych powyżej
towarów i usług prawo ochronne na sporny
znak towarowy udzielone zostało z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Analizowanie
bowiem przeciwstawionych w niniejszej sprawie oznaczeń według ich cech wspólnych
z uwzględnieniem całościowego wrażenia
oraz opisanego powyżej kontekstu dowodzi,
że cechy te mogą prowadzić do pomylenia
znaków, gdyż oznaczenia postrzegane jako
całość wywołują wrażenie podobieństwa
w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Decyzję wydało
Kolegium Orzekające w składzie:
Przewodnicząca Kolegium
Orzekającego: Sylwia Wit vel Wilk
ekspert-sprawozdawca: Karol Cena
ekspert: Marta Jarosz
redakcja decyzji
Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek
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Co wynalazca wiedzieć powinien

Badanie zdolności patentowej wynalazków:
NOWOŚĆ WYNALAZKU – dokument typu E
Zgodnie z art. 25 Pwp wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki
(ust. 1). Przez stan techniki zaś rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza
się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej
w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny
sposób (art. 25 ust. 2 ustawy Pwp).

O

d tak zdeﬁniowanego stanu techniki wprowadzono wyjątek. Otóż rozszerzenie tego pojęcia zawarto w ustępie 3 wskazywanego artykułu, uznając za należące do stanu
techniki również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków
lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego
pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej,
pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie
(czyli zgodnie z art. 43 ustawy Pwp). Trzeba zwrócić uwagę
na końcowy fragment tego przepisu. Wynika z niego mianowicie,
iż rezygnacja ze zgłoszenia przed jego publikacją powoduje,
że zgłoszenie to nie może być zaliczone do stanu techniki.

P

odkreślić należy, że przepis ustępu 3 w artykule 25 Pwp
wymaga, aby wynalazek lub wzór użytkowy był nowy
w skali krajowej, tzn. tylko w Polsce, skoro nowości szkodzi
ujawnienie istoty wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych podaje szczegóły dotyczące terminu publikacji dokumentu
typu (E), wskazując na jego opublikowanie po dacie zgłoszenia
ocenianego rozwiązania.

Literatura niepatentowa (NPL) nie może stanowić dokumentu typu (E)

N

atomiast cezurą czasową, miarodajną przy badaniu nowości, jest data, według której oznacza
się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Zasadniczo
jest to dzień, w którym zgłoszenie wpłynęło do Urzędu
Patentowego albo zostało odebrane telefaksem lub
w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć
do Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty
nadania; termin ten nie podlega przywróceniu (art. 13
ustawy Pwp).
Opracowała Elżbieta Krupska
Ekspert w Dep. Badań Patentowych
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Projekt

REKLASYFIKACJI
Urzędy patentowe na całym świecie posiadają obszerne kolekcje
opublikowanej dokumentacji patentowej. Kolekcje te są nieodpłatnie
udostępniane do wiadomości powszechnej za pośrednictwem
różnych baz i narzędzi internetowych. Aby ułatwić prowadzenie
poszukiwań w tak ogromnych zasobach literatury patentowej,
opracowano różne systemy klasyﬁkacji, zgodnie z którymi każdemu
dokumentowi przypisywane są specjalne kody, zwane symbolami
klasyﬁkacji.

D

o najbardziej znanych systemów klasyﬁkacji należą: MKP – Międzynarodowa
Klasyﬁkacja Patentowa, ECLA – Klasyﬁkacja
Patentowa Europejskiego Urzędu Patentowego, UCLA – Klasyﬁkacja Patentowa Amerykańskiego Urzędu Patentowego, FI-term
– Klasyﬁkacja Patentowa Japońskiego Urzędu
Patentowego.
W celu ciągłego dostosowywania systemów
klasyﬁkacji do zmian technologicznych zachodzących w różnych dziedzinach techniki oraz
ujednolicenia obowiązujących zasad klasyﬁkacji, 1 stycznia 2013 roku zaczął obowiązywać
nowy system klasyﬁkacji patentowej: CPC
(Cooperative Patent Classiﬁcation). Klasyﬁkacja
CPC jest wspólną inicjatywą Europejskiego
Urzędu Patentowego (EPO) oraz Biura Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO).
Zasadniczo opiera się ona na systemie ECLA,
który do tej pory obowiązywał w EPO a który
był bardziej rozbudowaną i szczegółową wersją Międzynarodowej Klasyﬁkacji Patentowej.

J

ako ciekawostkę warto dodać,
że w styczniu 2014 roku również SIPO
(Chiński Urząd Patentowy) zaczął klasyﬁkować nowe zgłoszenia patentowe z niektórych
dziedzin techniki zgodnie z CPC. Co więcej,
do systemu CPC zamierzają dołączyć KIPO
(Koreański Urząd Patentowy) oraz Rospatent
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(Rosyjski Urząd Patentowy). Odpowiednie
umowy zostały zawarte w 2013 roku.
W związku z pojawieniem się nowego systemu
klasyﬁkacji, powstała potrzeba zreklasyﬁkowania wszystkich opublikowanych do tej
pory dokumentów patentowych. Część pracy
związanej z reklasyﬁkacją amerykańskich,
europejskich i międzynarodowych zgłoszeń
patentowych została zlecona krajowym urzędom patentowym, współpracującym z EPO
w ramach Europejskiej Sieci Patentowej
(EPN – European Patent Network).

N

a początku bieżącego roku, Urząd Patentowy RP podjął się realizacji projektu
reklasyﬁkacji dokumentów patentowych w klasie C12Q1/6883. Klasa ta obejmuje wynalazki
biotechnologiczne, które dotyczą zastosowania
kwasów nukleinowych do wykrywania chorób
o podłożu genetycznym.
Praca związana z realizacją tego projektu polega na analizie zastrzeżeń patentowych w celu
zidentyﬁkowania istoty wynalazku, następnie
na sprawdzeniu czy w opisie wynalazku znajduje się poparcie dla zastrzeganych rozwiązań
oraz nadaniu odpowiednich kodów klasyﬁkacji
(kody C12Q2600) zgodnie z tym, co zostało
ujawnione w opisie wynalazku i udokumentowane w przykładach jego realizacji.
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Kody, które należy nadać są podzielone
na dwie grupy: markery genetyczne (np. markery polimorﬁczne, ekspresyjne, metylacyjne,
haplotypy, małe RNA) i ich zastosowania
(np. w farmakogenomice, do wykrywania stadium choroby genetycznej, w celu określenia
rokowań pacjenta, w sposobach poszukiwania leków, kosmetyków czy badaniach
toksykologicznych).
Projekt reklasyﬁkacji rozpoczął się od dwudniowego szkolenia, które zostało przeprowadzone
w UP RP przez eksperta EPO. Po zakończeniu
tego szkolenia, w celu walidacji zdolności technicznej zespołu biorącego udział w projekcie,
UP RP otrzymał do zreklasyﬁkowania partię
50 dokumentów testowych. Po pomyślnym
przejściu fazy testowej i uzyskaniu akceptacji
EPO, UP RP przystąpił do realizacji produkcyjnej fazy projektu.

P

ełen zbiór dokumentów podlegających
reklasyﬁkacji w fazie produkcyjnej obejmuje ponad 3000 dokumentów i został podzielony na 6 partii, z których każda zawiera około
500 dokumentów. Poszczególne partie tych
dokumentów mają być zreklasyﬁkowane i dostarczone EPO w terminie 6 tygodni od daty
ich otrzymania.
W celu zapewnienia jakości, każda partia dokumentów dostarczana EPO podlega kontroli
pod kątem poprawności i kompletności danych
z reklasyﬁkacji oraz pod kątem terminowości.
W projekcie reklasyﬁkacji bierze udział dziewięciu ekspertów Departamentu Badań
Patentowych, którzy posiadają wykształcenie
biotechnologiczne lub pokrewne i którzy
orzekają w sprawach wynalazków z dziedziny
biotechnologii i chemii.

R

ealizacja projektu zakrojonego na tak
szeroką, międzynarodową, skalę
stanowi z jednej strony ogromne wyzwanie
dla UP RP i osób biorących w nim udział,
zwłaszcza ze względu na krótkie 6-tygodnowie terminy wyznaczone na zaklasyﬁkowanie
ogromnej liczby dokumentów i mały margines
dopuszczalnych błędów. Z drugiej jednak
strony, jest to doskonała okazja do pogłębienia
praktycznej wiedzy na temat CPC, klasyﬁkacji
która ma szansę stać się wiodącą klasyﬁkacją
patentową na świecie.
Małgorzata Kozłowska
ekspert w UP RP
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Pasje pracownicze

Równowaga między pracą
a życiem „po godzinach”

Rozmowa z Agatą Matuszewską – aplikantem eksperckim w Departamencie Zgłoszeń UP RP

– Kolejna, młoda, inteligentna Polka w zasobach kadrowych Urzędu Patentowego.
Jak Pani do nas traﬁła?
– Jak to często bywa…. z przypadku. Swoją
karierę zawodową wiązałam z instytucjami
samorządowymi, jednakże przeglądając ogłoszenia traﬁłam na stronę Urzędu Patentowego,
która mnie na tyle zainteresowała, że złożyłam
swoją ofertę pracy. Tytuł magistra otrzymałam
kończąc studia na makro kierunku Samorząd
Terytorialny i Polityka Regionalna Uniwersytetu
Warszawskiego. Pierwsze doświadczenie
w pracy w organach administracji publicznej zdobyłam podczas półrocznego stażu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Praca
w UP RP jest zatem moją pierwszą pracą i mija
już czwarty rok…. Jak ten czas leci!

podziękować. Wraz z decyzją o związaniu
się z Urzędem na dłużej, pojawiła się kolejna
propozycja – złożenia dokumentów na aplikację ekspercką, dającą precyzyjnie określoną
ścieżkę i szersze możliwości rozwoju. Obecnie
zajmuję się badaniem formalno-prawnym
znaków towarowych. Z pewnością jest to możliwość poszerzenia wiedzy na temat ochrony
własności przemysłowej w Polsce. Poza tym
na poziomie czysto ludzkim jest to kolejny etap,
coś nowego. Myślę, że takie zmiany w życiu
są potrzebne, człowiek nabiera nowej energii
i witalności. Ze wszystkim już tak jest: coś
się kończy, a coś zaczyna. Generalnie chyba
nie boję się zmian, wręcz przeciwnie.

– Jeszcze do niedawna pracowała Pani
w Departamencie Rejestrów, teraz może
pochwalić się współpracą z Departamentem Zgłoszeń.

– Mało kto wie, że od dwóch lat
prowadzi Pani też w Urzędzie
zbiórkę dla przemiłych psiaków
z Józefowa? Czy to empatia dla
porzuconych zwierząt, czy może
coś więcej?

– Rzeczywiście od 2010 roku pracowałam
na stanowisku referendarza a następnie specjalisty w Departamencie Rejestrów. Wówczas
zajmowałam się walidacją i ochroną patentów
europejskich na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. W związku ze współpracą Wydziału
z Europejskim Urzędem Patentowym, miałam
możliwość udziału w kilku spotkaniach organizowanych prze EPO. Współpracę z koleżankami i kolegami z Departamentu oceniam bardzo
pozytywnie i korzystając z okazji chciałabym
z tego miejsca jeszcze raz za nią serdecznie

– Ta akcja dotychczas prowadzona
była dwukrotnie – w listopadzie
2012 r. ze względu na większe zapotrzebowanie w tym czasie na artykuły
niezbędne psiakom do przeżycia
w czasie zimy. Głównie zbierane
były wszelkie materiały służące
do ocieplenia bud oraz żywność,
zwłaszcza z długim terminem przydatności do spożycia. Druga akcja
w 2013 roku przyniosła naprawdę
zaskakujące efekty. W tym roku
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planuję zwiększyć jej rozmiary na terenie naszego urzędu.
Sama jestem właścicielką czworonoga o imieniu Lucky i wiem, jakie mądre, ciepłe i kochane
są zwierzęta. Właściwie Lucky jest pełnoprawnym członkiem rodziny i nie wyobrażam sobie
życia bez niego. W związku z tym, że bardzo
kocham zwierzęta, staram się pomagać im
w każdy możliwy sposób – szczególnie tym
bezdomnym. Przede wszystkim nie można
być obojętnym. Widząc bezdomne czy potrzebujące zwierzę zawsze reaguję. Dzięki
temu uratowałam parę istnień, tworząc dom
tymczasowy, znajdując nowy dom, czy niestety
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się wakeboarding. W niedalekich planach jest
też snowkite, czyli latawiec i deska na śniegu. Od dziecka marzę także o motocyklu,
ale na to mam jeszcze czas. Co prawda prawo
jazdy mam od wielu lat, to jednak na kupno
własnego motocykla jeszcze się nie zdecydowałam. Najważniejsze są marzenia, które mam
zamiar sukcesywnie realizować.
– Czy oprócz silnej potrzeby „sportowania
się”, coś jeszcze kryje się w Pani pasjach?
Może podróże, zwiedzanie – odkrywanie
świata?

w ostateczności zawożąc bezdomne psy
do schroniska. Kiedyś myślałam, że to ciągle
mało. Teraz wiem, że chociaż sama świata
nie naprawię a moje działania są kroplą w morzu potrzeb, to mam świadomość, że ta kropla
„drąży skałę”.
– Obok wrażliwości na psią niedolę, dowiedziałam się, że jest Pani fanką sportów
ekstremalnych. Potrzeba adrenaliny?
– Z jednej strony jest to potrzeba adrenaliny,
z drugiej potrzeba poczucia wolności. Dzięki
tym wszystkim zajęciom czuję, że żyję. Bez
tworzenia zbędnych teorii – po prostu jestem
szczęśliwa mogąc to wszystko robić. Zawsze
byłam aktywną osobą i nie wyobrażam sobie
siebie na kanapie przed telewizorem. Nie wiem
co to znaczy „nudzić się” – to pojęcie jest
mi całkowicie obce.
– A czy niektórzy „inteligentni” nie schlebiają sobie, mówiąc, że inteligentny człowiek nigdy się nie nudzi… O jakich Pani
pasjach sportowych zatem się dowiemy?
– Hm, trochę tego jest. Przede wszystkim
rodzina zaszczepiła we mnie miłość do nart.
Jeżdżę na nich od dziecka, a od zeszłego
roku zaczęłam także przygodę ze snowboardem. Zamiłowanie do deski przyczyniło się
do spróbowania swoich sił na wakeboardzie.
Od roku szkolę swoje umiejętności w wakeparkach w całej Polsce, głównie w Łomiankach,
a od niedawna także za granicą. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina sportu. Polega
to na płynięciu na powierzchni wody za pomocą specjalnej deski wakeboardingowej trzymając się liny zaczepionej do łodzi lub na wyciągu.
Próbowałam swoich sił także na kitesurﬁngu,
jednak obecnie największą moją pasją stał
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– Jak wielu ludzi mam potrzebę poznawania
świata, nowych miejsc i ludzi. Zwłaszcza ludzi.
Będąc w danym miejscu staram się chłonąć
klimat miejsca i cieszyć się chwilą bycia tam.
Najlepiej jeśli można połączyć te dwie rzeczy
– robić to, co się kocha i w ciekawym dla mnie,
na ten moment, miejscu na ziemi. Każdy zakątek na świecie ma swoją historię i duszę. Staram się maksymalnie wczuwać w klimat tam
panujący. Jak dotąd, najbardziej urzekła mnie
Hiszpania i styl bycia Hiszpanów. Odniosłam
wrażenie, że czas płynie tam zdecydowanie
wolniej, a ludzie wydają się być spokojniejsi,
szczęśliwsi. Uśmiechy na twarzach, radość
w oczach i życzliwość – to u nas niestety ciągle jeszcze towar deﬁcytowy.
– Chyba jednak najbardziej zaskoczyła
mnie Pani swoją drugą, można powiedzieć?
– profesją czyli projektowaniem, produkcją
odzieży i dodatków. Dlaczego właśnie to,
skąd tego rodzaju predyspozycje?
– Rzeczywiście od paru miesięcy zajmuję się
projektowaniem i tworzeniem odzieży. Można
powiedzieć, że to także realizacja mojej kolejnej
pasji. Bardzo lubię to robić i właściwie każdą
wolną chwilę poświęcam na tworzenie nowych
projektów. Z pewnością nie narzekam na nadmiar czasu, ale udaje mi się pogodzić pracę
w Urzędzie ze wszystkimi zajęciami w czasie
wolnym. Staram się utrzymać zdrową równowagę
między pracą, a życiem „po
godzinach”. Najważniejsze
jest, że to, co aktualnie robię
sprawia mi autentyczną
radość. Nie wykluczam,
że za jakiś czas zacznę
realizować kolejny, nieoczekiwany scenariusz, cały
czas mam głowę pełną
pomysłów.

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

– Fascynują Panią ludzie z pasją. Czy może
są dla Pani jakąś inspiracją, wzorem
do naśladowania?
– Tak, ludzie z pasją są dla mnie nieustannie
inspiracją. Z moich obserwacji wynika, że tacy
ludzie są niezwykle otwarci, życzliwi, spełnieni… To właśnie oni uświadomili mi, że bardzo
ważne jest, żeby robić w życiu to co się kocha,
a zarazem zgodne jest z moim ulubionym mottem: „ kiedy pasja staje się życiem, wtedy życie
staje się pasją”. Zazwyczaj są to zwykli ludzie,
którzy w to, co robią wkładają całe serce
i zaangażowanie. Piękne jest to, że życie daje
nieskończone możliwości realizacji i wyrażenia
siebie. Wystarczy tylko uważnie wsłuchać się
w siebie i otworzyć się na świat i ludzi.
– Obcując z Panią, wyczuwa się energię,
bardzo pozytywną energię, radość, zadowolenie z życia, chęć życia?
– I tak chyba jest. Cały czas mam niedosyt
życia. Każdy dzień mam czymś wypełniony
ale nie robię nic na siłę. Stale mam wrażenie,
że doba jest dla mnie zbyt krótka.
– Po naszej rozmowie upewniam się, zresztą nie po raz pierwszy, że życie naprawdę
może być piękne, ale to jego piękno sami
musimy w sobie pielęgnować i wystrzegać
się marnowania czasu.
– Całkowicie się pod tym podpisuję. Zawsze
powtarzam sobie, że najważniejsze to są nasze chęci robienia w życiu czegoś, co ma
sens, treść i formę. Odpowiedzialna praca jest
nieodłącznym elementem życia z pasją, to razem pozwala mi na realizację siebie. Przynajmniej tak to wygląda dziś, cieszę się, że przede
mną jeszcze tak wiele do odkrycia.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Jadwiga Dąbrowska
Zdj. z archiwum A. Matuszewskiej

Nr 1/2014

Innowacyjne dzieci

Jak rozwijać PASJE
i zostać WYNALAZCĄ
Gdy w 2008 roku Sam Houghton z Wielkiej Brytanii opracował swój pierwszy
wynalazek, miał zaledwie trzy lata. Gdy skończył pięć – uzyskał na swoje
rozwiązanie patent. Mały Sam skonstruował miotłę pozwalającą zbierać
jednocześnie śmieci różnych gabarytów i w ten oto sposób został jednym
z najmłodszych wynalazców na świecie.

H

istoria pokazuje, że wynalazcą
może zostać każdy, że warto obserwować otaczającą nas rzeczywistość,
by móc rozwiązywać tkwiące w niej problemy. Pokazuje także coś więcej. Kiedy
jeden z dziennikarzy zapytał Sama czy zamierza w przyszłości zostać wynalazcą,
ten odpowiedział, że nie wie, ale jest
przekonany, iż opracowywanie nowych
rozwiązań to świetna zabawa. A jeśli tak,
technika może być ciekawa!

prezentacją wynalazków z różnych dziedzin. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.,
dlaczego technika jest ciekawa, co to jest
wynalazek, jak go chronić i jak korzystać
z twórczości innych osób, by nie naruszać ich praw.

Jędrzej Blaut – student Akademii
Górniczo-Hutniczej opowiadał o swoim
wynalazku – „podatnym gnieździe” USB,
które rozwiązuje problem wkładania tego
typu urządzeń do komputera złą stroną.
Jędrzej za swój wynalazek otrzymał złoty

Wychodząc właśnie z takiego założenia
Urząd Patentowy już od kilku lat organizuje spotkania z wynalazcami adresowane
do młodzieży szkolnej – uczniów gimnazjów i liceów.

P

ierwsze z nich odbyło się w ramach Akademii Wynalazców im.
Roberta Boscha 12 marca br. z udziałem
ponad 50 gimnazjalistów – uczestników
konkursu Boscha na najlepszy wynalazek. Spotkanie miało formę warsztatów,
a ich tematem przewodnim była charakterystyka innowacyjnych pomysłów
i nieoczywistych rozwiązań, wsparta
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Uczestnicy konkursu Akademi Wynalazców im. R. Boscha
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Medycznego przedstawił natomiast
najważniejsze etapy prac nad innowacyjnym rozwiązaniem – lekolepkami czyli
etykietami naklejanymi na opakowania
leków. Lekolepki to bardzo prosta recepta
na długie, niechętnie czytane przez pacjentów ulotki. To także doskonała metoda
na zwiększenie bezpieczeństwa wśród
pacjentów w zakresie dawkowania leków,
a także odciążenie lekarzy, którzy sporą
część wizyt poświęcają na wypisywaniu
pacjentom instrukcji zażywania poszczególnych leków.
Wśród naszych gości znalazł się też
Bartek Stańczyk – licealista i zapewne
jeden z najmłodszych wynalazców w Pol-

sce. Jeszcze będąc w gimnazjum Bartek
wymyślił urządzenie do tłumienia dźwięku
np. przybijanych na poczcie stempli, które
w celu uzyskania ochrony zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego.
Bartek Stańczyk, najmłodszy spośród
biorących udział w spotkaniu wynalazca,
uczeń 1 klasy LXIV LO im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Swój
pierwszy wynalazek zgłosił do Urzędu Patentowego, gdy był jeszcze w gimnazjum.

W

szystkie prezentacje młodych
wynalazców odbywały się pod
czujnym okiem – dr Antoniego Latuszka,
posiadacza kilkudziesięciu patentów,

Bartek Stańczyk

medal na Międzynarodowej Wystawie
Wynalazczości w Genewie, a także został
zwycięzcą konkursu „Student-Wynalazca”,
rokrocznie organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.
Z kolei Karol Kowalczuk – twórca między
innymi gogli wizyjnych, roweru z zawieszeniem o zmiennej charakterystyce, jak
również rakiety kosmicznej, która zdobyła
główną nagrodę w Japonii, opowiadał
uczniom, dlaczego warto być kreatywnym
i w jaki sposób rozwijać swoje pasje.
Piotr Merks – farmaceuta i zarazem
młody pracownik naukowy Wydziału
Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu

Wystąpienie prof. Michała Szoty, prezesa SPWiR. Po prawej stronie – dr Bianka Siwińska
Fundacja „Perspektywy”

Na spotkaniu w ramach akcji „Dziewczyny na Politechniki” zaprezentowałem swój najnowszy
wynalazek, zgłoszony w marcu br. Jest to „Urządzenie mielące i jednocześnie zaparzające
kawę”. Wykorzystuje ono siłę tarcia między ostrzami młynka a ziarnami kawy oraz wodą. Podczas prezentacji koleżanka z widowni odczytała pomiary termometru i wskazał on, że w czasie
30 sekund mielenia napar podgrzał się o 3 stopnie. Rozwiązanie więc działa!
Jeżeli urządzenie takie zastosowalibyśmy w codziennym życiu, z pewnością odczuwalne stałyby się ekologiczne oraz ekonomiczne efekty. Polepszyłby się także komfort naszego życia
w postaci otrzymywania pysznej i aromatycznej kawy przy zabrudzeniu jedynie jednego naczynia (oszczędność wody przy zmywaniu to kolejna zaleta).
Jeżeli podoba ci się takie rozumowanie i często zauważasz otaczające cię problemy – rozwiązuj je! Nawet jeśli myślisz lub twoje otoczenie, że jest to niemądre – i tak dąż do celu. Henry
Ford powiedział „Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów,
czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.”
Róbcie więc to, co was fascynuje i co jest w stanie zaabsorbować was na długie godziny. Zaskoczcie świat tak, żeby jednogłośnie spytał: „Czemu ja na to nie wpadłem?” (Bartek Stańczyk).
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a przede wszystkim wielkiego pasjonata
wynalazczości. Dr Latuszek jest m. in.
pomysłodawcą „przedszkola wynalazców”, w którym stara się zainteresować
najmłodszych techniką, stawiając przed
nimi konkretne problemy do rozwiązania.
Uczniowie wysłuchali również mojej prezentacji nt. różnych możliwości ochrony
własności intelektualnej. Spotkanie prowadził Adam Wiśniewski, Naczelnik Wydziału
Wspierania Innowacyjności DPI.
Tydzień później salę konferencyjną Urzędu
opanowali licealiści. Tegoroczne spotkanie
już tradycyjnie odbywało się w ramach
ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na politechniki” koordynowanej przez fundację
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edukacyjną „Perspektywy”. Warto dodać,
że w tym roku Urząd Patentowy został
także gospodarzem spotkania pełnomocników akcji „Dziewczyny na politechniki!”
2014, które było adresowane do przedstawicieli uczelni technicznych w celu przedstawienia zasad organizacji Dnia Otwartego Dla Dziewczyn w szkołach wyższych.
Spotkanie dla licealistów „Zostań wynalazcą” zostało zorganizowane 20 marca
wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR).
Uczestniczyło w nim ponad 120 uczniów
z warszawskich liceów ogólnokształcących:
XIV im. S. Staszica, LXIV im. St. I. Witkiewicza, VIII im. Króla Władysława IV oraz
XXXIII im. Mikołaja Kopernika. W otwarciu
warsztatów wzięli udział prof. Michał Szota – Prezes SPWiR oraz Bianka Siwińska
z Fundacji „Perspektywy”.

G

rono wynalazców, którzy brali
udział w spotkaniu z gimnazjalistami zasiliła Monika Wilczyńska – studentka Politechniki Gdańskiej i pomysłodawczyni „Pomykacza” – w uproszczeniu
– trzech dmuchanych i połączonych
ze sobą kółek. Ta z pozoru banalna innowacja ma stanowić atrakcyjną alternatywę
dla drogiego i nieporęcznego chodzika
dla dzieci. Prostota charakteryzuje rozwiązanie kolejnego uczestnika warsztatów

Ponad 120 licealistów w UP RP

– Sebastiana Łaźniaka. Pan Sebastian,
z zawodu lekarz, opracował kubek dla diabetyków, który dzięki specjalnej skali pozwala diabetykom kontrolować ilość węglowodanów spożywanych w napojach.

S

potkania z młodymi wynalazcami
przekonują, jak w istocie technika
może być ciekawa. Dowodzą również,
że samego procesu wynalazczego
nie sposób sprowadzić i analizować jedy-

nie w perspektywie formalnych procedur
oraz potencjalnych korzyści materialnych
związanych z komercjalizacją rozwiązań.
Źródło twórczości wynalazczej bierze bowiem swój początek w ciekawości świata,
chęci jego zmiany, a przede wszystkim
pasji, którą można było dostrzec u wszystkich zaproszonych wynalazców.
Piotr Zakrzewski DPI

Prezes SPWiR dr hab. Inż. Michał Szot o działaniach podejmowanych przez SPWiR na rzecz młodych twórców
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest współorganizatorem wielu inicjatyw dla dzieci i młodzieży:
Wspólnie z FSNT NOT Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator – szkoły podstawowe (kl. 4-6), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Prezes SPWiR uczestniczy w pracach Jury, promuje laureatów oraz wspiera organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca.
Uczestniczy co roku wraz z młodymi innowatorami w Pikniku Naukowym organizowanym przez PAN w Jabłonnie.
W ramach Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS promowani oraz nagradzani w kategorii młodzieżowej są młodzi
Twórcy.
z Na corocznej wystawie w Genewie prezentowane są rozwiązania laureatów Konkursu Student Wynalazca.
z Najlepsze rozwiązanie wybrane Konkursu Student Wynalazca będzie prezentowane na wystawie ITEX w Kuala Lumpur w Malezji.
z Prezentuje rozwiązania młodych Twórców na wystawie w Norymberdze.
z Wspieramy prezentacje młodych twórców podczas corocznej konferencji Urzędu Patentowego „Zostań wynalazcą”.
z
z
z
z

Już po raz ósmy zorganizujemy w tym roku Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2014, która będzie połączona z obchodami 25-lecia SPWiR. To jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy. Wystawa ta zdobyła
międzynarodowy prestiż i jest drugą co do wielkości wystawą wynalazków w Europie. Od dwóch lat współorganizatorami wystawy są Urząd
Patentowy RP i Politechnika Warszawska. Urząd Patentowy dodatkowo organizuje imprezę towarzyszącą – stanowiącą cykl seminariów na temat
ochrony własności intelektualnej. Towarzyszące seminaria organizuje również Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN i LBA
LEWIATAN Business Angeles.
Udostępnione zostaną stoiska do prezentacji rozwiązań naszych najmłodszych wynalazców. Na wystawę zostaną zaproszeni: dzieci i młodzież
ze wszystkich okolicznych szkół.
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Konkurs na wynalazek IV edycji
„AKADEMII WYNALAZCÓW
IM. ROBERTA BOSCHA”
Konkurs na wynalazek to drugi etap programu edukacyjnego dla gimnazjalistów
„Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”. Pierwszy z nich obejmował
warsztaty kreatywne na politechnikach w Warszawie i Wrocławiu. Inspiracji
do pomysłów na wynalazki uczniowie mogli szukać w ponad 50 zajęciach
m.in. z mechaniki, robotyki, energetyki odnawialnej, aerodynamiki
czy materiałoznawstwa. Do połowy maja br. przyjmowane będą zgłoszenia
do konkursu, w którym zostaną wyłonione najlepsze prototypy urządzeń
codziennego użytku.

W połowie kwietnia br. zakończą się warsztaty
kreatywne organizowane w ramach programu
„Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”.
Zajęcia prowadzone przez studentów kół
naukowych działających przy Politechnice
Warszawskiej i Wrocławskiej pozwoliły zdobyć
gimnazjalistom praktyczną wiedzę techniczną,
którą mają teraz okazję wykorzystać w konkursie na wynalazek. Zgłoszenia są przyjmowane
do 12 maja 2014 roku za pośrednictwem
formularza znajdującego się na stronie internetowej programu www.akademiawynalazcow.
edu.pl. Rejestracji do konkursu dokonuje
nauczyciel, opiekun grupy składającej się
z maksymalnie 5 uczniów. Na pierwszych
dziesięć zespołów, które zgłoszą swój pomysł
wynalazku, czekają upominki.
„Zarówno podczas zajęć na politechnikach,
jak i w trakcie trwania konkursu, zachęcamy
uczniów do pracy w grupie. Gimnazjaliści
razem wykonują zadania stawiane im przez
studentów i w zespołach rozwijają swoje pomysły na wynalazki. Kiedy spotykają się osoby
o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, to efektem ich wspólnej pracy mogą być
nowatorskie pomysły i praktyczne rozwiązania”
– mówi Łukasz Kałucki, koordynator programu
z ﬁrmy Bosch.
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Warsztaty IV edycji Akademii
Wynalazców
W tegorocznej edycji stworzono blisko
1600 miejsc na warsztatach dla gimnazjalistów
z Warszawy i Wrocławia. Trzynaście studenckich kół naukowych i partnerzy przeprowadzili
w sumie ponad 50 zajęć z różnych dziedzin
nauk ścisłych od robotyki po biomateriały.
Dla przykładu na zajęciach „Tworzenie nowoczesnych materiałów kompozytowych”
organizowanych przez grupę WUT Racing
uczniowie w kilkuosobowych zespołach samodzielnie przygotowywali materiały, które służą
do budowy bolidów. Warsztat pt. „Sterowanie
ruchem robota humanoidalnego” Międzywydziałowego Koła Naukowego Biomechaników
był okazją do przekonania się jak wiele potraﬁą
zaprogramowane maszyny. Z kolei podczas
zajęć ”Wiatr – energia dla każdego” członkowie
Studenckiego Koła Naukowego Energetyki
Niekonwencjonalnej zaprezentowali uczestnikom działanie wiatraków, dzięki własnoręcznie
skonstruowanym urządzeniom.
Tradycyjnie nie zabrakło dodatkowych atrakcji
dla uczestników Akademii Wynalazców. W tym
roku zostały przygotowane także spotkania
towarzyszące: „Zwiedzanie Filtrów Lindleya”,
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„Zostań wynalazcą – spotkanie w Urzędzie Patentowym” oraz warsztaty organizowane przez
grupę Design Thinking Warsaw „Jak w szybki
i łatwy sposób zaprojektować prototyp dowolnego urządzenia?”. Nowością w IV edycji programu były zajęcia dla nauczycieli pt. „Jak zainspirować uczniów do poszukiwania nowych
pomysłów?”.

Etapy konkursu na wynalazek
Warsztaty kreatywne na uczelniach technicznych stanowią przygotowanie do drugiej części
programu, tj. konkursu. W pierwszym jego
etapie należy przedstawić pomysł wynalazku,
który spełnia następujące kryteria: niskie
koszty realizacji, możliwość powszechnego
użycia, proekologiczność i dotyczy wybranych
dziedzin: technika motoryzacyjna, technika
w domu, technika w ogrodzie. W drugim etapie
jury wybiera po 10 najlepszych projektów
w Warszawie i Wrocławiu. Ich autorzy mają
za zadanie przygotować prototypy wymyślonych urządzeń przy wsparciu ﬁnansowym
ﬁrmy Bosch. Na końcu jury wyłania laureatów
w Warszawie i we Wrocławiu. Każdy członek
należący do zwycięskich drużyn otrzyma
wartościową nagrodę rzeczową – za pierwsze
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miejsce o wartości 1000 zł każda, za drugie 300 zł i trzecie 150 zł. Ponadto opiekunowie laureatów otrzymają elektronarzędzia, a ich szkołom
organizator przekaże wyposażenie pracowni technicznych. Regulamin
konkursu znajduje się na stronie internetowej programu www.akademiawynalazcow.edu.pl.

Pomykacz

– od kółek
na papierze
do… innowacji

O programie
„Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” to program edukacyjny dla
gimnazjalistów prowadzony przez ﬁrmę Robert Bosch od 2011 r. Celem
projektu jest popularyzacja wśród młodzieży przedmiotów ścisłych – matematyki, ﬁzyki, techniki oraz zainteresowanie jej uczelniami technicznymi, co może skutkować w przyszłości zwiększeniem kadry inżynierskiej
w Polsce oraz przyczynić się do promocji uzdolnionych młodych osób.
Czwarta edycja programu „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”
jest organizowana przy współpracy Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Projekt wspierają również Minister Edukacji Narodowej, Prezes
Polskiej Akademii Nauk, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
Mazowiecki i Dolnośląski Kurator Oświaty.
Wśród partnerów medialnych IV edycji „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha” znaleźli się: PAP Nauka w Polsce, Wiedza i Życie, Młody
Technik, Victor Gimnazjalista, Akademickie Radio Kampus, Akademickie
Radio Luz, Portal Edukacja Internet Dialog oraz Edulandia.pl.
Pytania dziennikarzy:
Łukasz Kałucki, tel. (022) 715 48 05,
0 692 46 95 46, fax (022) 715 48 80,
e-mail: lukasz.kalucki@pl.bosch.com
Internetowe forum prasowe:
www.bosch-prasa.pl

P

GRUPA BOSCH jest wiodącym w świecie dostawcą technologii
i usług. Według wstępnych danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 46,4 mld euro
(uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących
konsolidacji, dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu
porównywane z danymi za rok 2012). Firma prowadzi działalność
w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia
Budynków. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH
oraz przeszło 360 spółek zależnych i regionalnych w ok. 50 krajach
świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych,
Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja
oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2013 Bosch zgłosił ponad
5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie
technologia jest „bliżej nas”.
W 2014 roku ﬁrma została wyróżniona tytułem TOP Employers Polska 2014 dla najlepszych pracodawców w kraju.
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Pomykacz 2012 to pomysł. Idea. Koncepcja.
Narodził się w kwietniu 2012 roku w wyniku
poszukiwań pomysłu na temat pracy inżynierskiej.
Pierwsze jego szkice, to rysowane podczas
oglądania ﬁlmu, kółka na kartce papieru.
Prawidłowa nazwa: Urządzenie do nauki
chodzenia i pływania dla małych dzieci.

odczas projektowania poszczególne elementy, które ostatecznie
złożyły się na dość ciekawy model, inspirowane były otoczeniem.
Skoro małe kółka zapychają się na śniegu i trawie – zróbmy takie, które
można rozłożyć i bardzo szybko wyczyścić.
Pediatrzy są bardzo sceptyczni wobec tego typu urządzeń, jednak paradoksalnie to oni pomagali najbardziej podczas powstawania „POMYKACZA”. Słuchając ich uwag i zastrzeżeń udało się stworzyć urządzenie

Monika Wilczyńska ze swoim wynalazkiem
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lekkie, poręczne, bezpieczne
i nie przyspieszające sztucznie rozwoju dziecka. Powstał
z myślą o opiekunach dzieci
w wieku od 6 miesiąca
życia do 2 lat. Ma ułatwiać
rodzicom opiekę, zwiększyć
kontrolę nad tym, gdzie
i do czego ma dostęp
dziecko oraz zastąpić standardowy chodzik. Został
przemyślany tak, aby jego cena była znacznie niższa niż standardowego
chodzika. Pokonuje go poręcznością i wygodą.

mgr farm. Piotr Merks

P

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Synergia WUM Sp. z o.o.

OMYKACZ do przemieszczania się potrzebuje siły nóg dziecka.
Bez tego nawet najbardziej uparty malec nie ruszy się z miejsca. Konieczne jest, aby wstać i iść o własnych siłach. On jedynie
chroni przed bolesnym upadkiem. Dzięki regulowanemu siedzisku
nadaje się również dla dzieci z nieprawidłową budową ciała, chorych,
niepełnosprawnych.
Urządzenie zostało wykonane w formie wstępnego prototypu, następnie
przetestowane na jednym dziecku. Posiada ogromny potencjał. W tym
roku obchodzi już swoje drugie urodziny, jednak nadal wzbudza niemałą
sensację, chociaż tak naprawdę to nic niezwykłego. Cała idea oparta
została na lekkich materiałach, prostej konstrukcji i trzech dmuchanych
kółkach. Nadal wymaga on szczegółowych badań oraz stworzenia
prawidłowego prototypu, zawierającego wszystkie zaprojektowane
elementy.

P

OMYKACZ nadal nie jest produkowany, gdyż czeka na swój debiut i wejście na rynek, odpowiednich ludzi, czas oraz zakończenie postępowania patentowego.
Skąd w ogóle taka nazwa? Jest ona dość nietypowa. Używano
jej jednak dość powszechnie w moich rodzinnych stronach. Pochodzę
z Człuchowa w województwie pomorskim. Pomykacz oznacza coś,
co się szybko przemieszcza. Użyłam tej nazwy po raz pierwszy w pracy
inżynierskiej, następnie drugi opowiadając o urządzeniu reżyserowi konkursu „Polski Wynalazek 2013”. Media pokochały zarówno tę nazwę, jak
i samego POMYKACZA.

K

im jestem ja? Jestem prostą dziewczyną z miejscowości, która
nie ma nawet 20 tysięcy mieszkańców. Kończę studia na międzyuczelnianym kierunku Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Jestem Inżynierem z dyplomem Wydziału Mechanicznego.
Jestem twórcą urządzenia, które robi furorę w mediach. Jestem wynalazcą! Dodatkowo jestem przekonana, że tą samą drogę może przejść
każdy, ponieważ to nic trudnego. Pomysł. Idea. Koncepcja. I najważniejsze: odpowiedni ludzie na naszej drodze.
inż. Monika Wilczyńska
Twórca urządzenia „POMYKACZ 2012”
Z gorącymi podziękowaniami dla tych,
dzięki którym ta droga była łatwiejsza:
dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG
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Projekt

„LEKOLEPKI”

L

EKOLEPKI to etykiety w formie naklejek z folii samoprzylepnej
przeznaczone do naklejania na gotowe produkty lecznicze, m.in.
w aptekach, szpitalach, przychodniach i punktach aptecznych, a zatem
wszędzie tam, gdzie realizowane są recepty i wydawane produkty
lecznicze. LEKOLEPKI to skuteczne narzędzie opieki farmaceutycznej
stosowane w procesie dyspensowania leków w aptece.
LEKOLEPKI są nieocenionym narzędziem informującym pacjenta
o dawkowaniu oraz o możliwościach wystąpienia poszczególnych
działań niepożądanych lub skutków ubocznych, a także informujących
o przechowywaniu produktów leczniczych. Ze względu na prosty przekaz, pomagają uniknąć pacjentowi wielu błędów popełnianych przy
farmakoterapii, a wynikających z niewiedzy o warunkach przyjmowania
czy przechowywania leku. Poza tym środki ostrożności, o jakich informują LEKOLEPKI, odnoszą się do wpływu stosowanych leków na codzienne funkcjonowanie pacjenta.

P

omysł narodził się dość przypadkowo. Jak powszechnie wiadomo
potrzeba jest matką wynalazku i tak też było z LEKOLEPKAMI.
Mam w pamięci ciągłe narzekania mojej mamy – praktykującego lekarza
stomatologa, na zapisywanie pacjentom szczegółów farmakoterapii
na pojedynczych karteczkach. Zawsze wtedy dziwiła się, że nie wymyślono żadnego sensownego rozwiązania tego problemu. Jak się niebawem okazało ten sam problem dostrzegła moja siostra.
To właśnie wtedy w mojej głowie po raz pierwszy pojawił się temat
potrzeby innego oznaczania leków. Był to dla mnie moment szczególnej
inspiracji. Miało to miejsce na początku roku 2004. W tym samym roku
wyjechałem na stypendium zagraniczne, gdzie ogromnie zafascynowałem się pracą farmaceuty w szpitalu. Tam podczas wielu ciekawych zajęć z lekarzami na oddziałach, zauważyłem specyﬁczny sposób oznakowania dawek leku na strzykawkach. Określonej dawce odpowiadał inny
kolor – podobnie jak znane z elektroniki oznaczenia oporników, gdzie
określony kolor odpowiada ilości omów. Był to pierwszy, ale nie ostatni
kontakt z systemami etykietowania leków. Kolejna droga poprowadziła
mnie do apteki otwartej, należącej do uniwersytetu w Kuopio. Tam też
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mogłem zobaczyć etykiety na opakowaniach
ogólnodostępnych leków. Niestety były mało
wyraźne i zawierały również kod kreskowy,
co moim zdaniem czyniło je mało czytelnymi.
Mimo to zdobyłem kolejny element do układanki, nad którą myślałem od dłuższego czasu.

S

woimi obserwacjami dzieliłem się
podczas pobytów w Polsce. Jednak
pomimo entuzjastycznego podejścia do idei
etykietowania leków, nikt nie podjął żadnych
konkretnych kroków, które umożliwiłyby
wprowadzenie pomysłu w życie. A ja jednak
ciągle szukałem nowych, lepszych rozwiązań.
Przebadałem kwestie prawne, wymogi formalne oraz starałem się poznać zasadę działania
tego systemu, mając nadzieję na zbudowanie
swojego systemu w niedalekiej przyszłości
na potrzeby Polski.

L

EKOLEPKI są naklejane przez farmaceutę w aptece otwartej, szpitalnej lub
oddziałowej. Ma to służyć doinformowaniu
pacjenta o najbardziej możliwych i niekorzystnych działaniach leku oraz o potencjalnych
interakcjach. Apteka, farmaceuta oraz pacjent
stosujący LEKOLEPKI zostają objęci programem opieki farmaceutycznej. Obecnie
dostępne LEKOLEPKI graﬁcznie występują
w formie piktogramów. Pomysł takiej formy
przekazu pojawił się po rozmowie z kierownikiem Zakładu Technologii Postaci Leku
prof. Edmundem Sieradzkim z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor
wspominał o systemie piktogramów w metrze
w Meksyku. Ze względu na określone uwarunkowania społeczne Meksyku, podstawowym
wymaganiem tych oznaczeń była prostota
przekazu, jasność i czytelność dla wszystkich
użytkowników metra. Natychmiast wykorzystałem tę analogię w kontekście idei piktogramów
w LEKOLEPKACH. Aby usystematyzować cały
zbiór LEKOLEPEK, postanowiłem podzielić
je na 6 kategorii, zgodnie z rodzajem informacji,
jakie niosą. Najwięcej czasu poświęciłem opracowaniu synchronizatorów. Są to małe litery lub
cyfry obecne na LEKOLEPKACH, gdzie – jak
widać poniżej – każdy komunikat umieszczony na danej lekolepce ma swój odpowiedni
kod. W opracowaniu tej klasyﬁkacji pomagał
mi zespół lekarzy z Polski oraz innych części
świata. Mam nadzieję, że LEKOLEPKI staną się
nie tylko gadżetem przyciągającym pacjentów,
ale przede wszystkim będą wykorzystywane
w systemie lecznictwa i sprzedaży leków.
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Nowości w bibliotece
PRAWO Z REJESTRACJI WZORU
PRZEMYSŁOWEGO
Joanna Buchalska, LexisNexis, 2013
Monograﬁa stanowi pierwsze całościowe opracowanie odnoszące się do treści prawa z rejestracji
wzoru przemysłowego – istniejące na rynku opracowania są nieliczne, a znaczna ich część opiera
się na nieaktualnym już dziś stanie prawnym.
Autorka wskazuje i omawia kryteria przesądzające o tym czy dany wytwór może być wzorem
przemysłowym; opisuje procedurę rejestracji
wzoru przemysłowego jako warunku ochrony,
treść prawa z rejestracji, a także sposoby ustania
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
Książka jest skierowana do praktyków z zakresu
prawa własności przemysłowej: adwokatów,
radców prawnych, komorników i rzeczników
patentowych. Zainteresuje także przedsiębiorców
mających do czynienia w swojej codziennej działalności zawodowej z zagadnieniami związanymi
z wzorami przemysłowymi.
Dr Joanna Buchalska – pracownik Katedry Własności Intelektualnej w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie, asystentka Sędziego w Sądzie Najwyższym, Izba Cywilna. Autorka
i współautorka publikacji poświęconych prawu własności przemysłowej i prawu autorskiemu.

SZTUKA PREZENTACJI W NAUCE BIZNESIE POLITYCE
Wiktor Niedzicki, Poltekst, 2010
Przed nami wykład, konferencja, a może wywiad
telewizyjny. Już pocą się nam ręce. Już czujemy
suchość w gardle. Co robić? Czy wystąpienie
publiczne musi się łączyć z wielkim stresem? Jak
poradzić sobie z takim zadaniem? Jak się przygotować? Co powiedzieć? Jak się zachować?
Przeczytanie tej książki powinno pomóc wszystkim, którzy się boją. Może nie każdy zostanie
świetnym mówcą, ale z pewnością może uniknąć
licznych błędów. Warto nie tylko skorzystać z tych
rad. Niektóre elementy można i należy przećwiczyć samemu. Każdy ma szansę nauczyć się
efektownej prezentacji. Autor zdobywał tę wiedzę
na własnych błędach, ale także uczył się od najlepszych prezenterów i trenerów medialnych.
Książka jest poradnikiem, ale także tekstem
do czytania. Dla każdego.
Wiktor Niedzicki – popularyzator nauki, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny, wykładowca
akademicki. Laureat wielu nagród dziennikarskich.
Z wykształcenia ﬁzyk i muzyk. Autor setek programów telewizyjnych. Program Laboratorium
(ponad 500 wydań) o osiągnięciach polskich naukowców przez 25 lat był emitowany przez
TVP1. Życiowym celem Wiktora Niedzickiego jest promocja polskiej nauki. Jego pasją – podróże i związki między nauką, techniką i wielkimi wydarzeniami historii.

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych

Wyboru dokonała Maria Fuzowska-Wójcik
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Braliśmy udział

WYCENA I KOMERCJALIZACJA

PATENTU
Grecki Urząd Własności Przemysłowej (OBI) oraz Europejski Urząd Patentowy
(EPO) zorganizowały wspólnie seminarium pt.: „Wycena i komercjalizacja
patentu – wykorzystanie monopolu patentowego do budowania
zysku i podnoszenia wartości firmy”. Seminarium odbyło się w Atenach
w dniach 20-21 marca 2014 r. Zostało zorganizowane w związku z trwającą
od 1 stycznia 2014 r. prezydencją Grecji w Unii Europejskiej.

G

łównym celem seminarium było szkolenie w zakresie zarządzania prawami
własności intelektualnej i zaprezentowanie
narzędzi, które są niezbędne przy przeprowadzaniu audytu majątku intelektualnego.
Podczas seminarium skoncentrowano się
na analizie ryzyka przy wycenie portfela patentów. Ponadto, stworzono listę tych kwestii,
które należy uwzględniać bądź nie przy komercjalizacji patentu.

Dwudniowe seminarium zostało podzielone
na cztery sesje:

I. Wycena patentów.
II. Audyt portfela patentów czyli przegląd
patentów i technologii należących
do ﬁrm konkurencyjnych w zakresie
stopnia ich wykorzystania i wynikające
z tego korzyści dla ﬁrmy: ocena ryzyka
i identyﬁkacja możliwości.

III. Komercjalizacja, modele biznesowe
i studia przypadków – osiąganie zysku
z patentów.

IV. Otwarte innowacje: co to jest? Czy zagrażają one patentom i procesom
innowacyjnym?

K

Plaka – najstarsza dzielnica Aten
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oncepcja „otwartych innowacji”, która
została omówiona podczas ostatniej
sesji, wzbudziła szczególne zainteresowanie
uczestników seminarium. Model otwartych
innowacji został zaproponowany przez profesora i dyrektora wykonawczego Centrum Open
Innovation na Uniwersytecie w Berkeley Henriego Chesbrougha. Wskazuje on, że w procesie tworzenia innowacji nieustannie wzrasta
rola zewnętrznych partnerów przedsiębiorstwa.
Firma nie może dziś prowadzić wszystkich
działań badawczo-rozwojowych samodzielnie.
W związku z tym, musi otworzyć się na wiedzę
z zewnątrz, podejmując współpracę z partnerskimi instytucjami, dystrybutorami, konsumen-
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Straż honorowa przed Grobem Nieznanego
Żołnierza

tami (w ramach badań rynkowych) czy innymi
ﬁrmami oferującymi licencje i patenty.

F

achowcy z jednostek naukowych,
instytucji otoczenia biznesu, z innych
przedsiębiorstw oraz wykwaliﬁkowane osoby
prywatne mogą znać odpowiedź na problem
rozwojowy przedsiębiorstwa zainteresowanego
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Akropol

współpracą. Mając inne doświadczenia, świeże
spojrzenie, wreszcie wiedzę mogą szybciej
znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
W modelu innowacji otwartych zakłada się,
iż w procesie dokonywania odkryć i rozwoju
innowacyjnych możliwości przedsiębiorstwa
bazują zarówno na zewnętrznych, jak i na wewnętrznych pomysłach. Dzielą się także posiadaną wiedzą w postaci licencji, czy sprzedaży
patentów. Korzyści ze stosowania w rozwoju
ﬁrmy modelu otwartych innowacji, to poszerzenie dostępu do wiedzy oraz obniżenie kosztów
technologii oraz innych nowych rozwiązań,
a jednocześnie możliwość czerpania zysku
z zamrożonych aktywów (np. patentów). Prelegenci podkreślili jednak, że otwarte innowacje
nie są modelem rozwiązującym wszystkie problemy związane z tworzeniem innowacyjnych
rozwiązań w nowoczesnej, konkurencyjnej
gospodarce.

Jeden z monastyrów w Atenach

z W gospodarce opartej na wiedzy,
patenty są podstawowymi instrumentami
innowacyjności i konkurencyjności. To one
stanowią wartość. System patentowy nie jest
celem samym w sobie, ale jest narzędziem
ekonomicznym do promowania innowacji.
Obowiązkiem każdego urzędu patentowego
jest działanie w taki sposób, żeby to narzędzie ekonomiczne było skuteczne. Oznacza
to znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami
właścicieli praw, a osobami trzecimi, a także
pomiędzy jakością udzielonych patentów
i poniesionymi kosztami oraz czasem trwania
procedury patentowej.
z

Firmy wykorzystują patenty w różny
sposób, nie tylko, w celu ochrony swoich
wynalazków, ale także do generowania
przychodów i przewagi konkurencyjnej

poprzez licencjonowanie w celu przyciągnięcia kapitału i poprawy swojej pozycji
w stosunku do konkurencji. W związku
z tym, że coraz więcej nowych ﬁrm wchodzi
w świat własności intelektualnej, istnieje potrzeba znalezienia skutecznych metod wyceny
patentu.
z Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
odgrywają kluczową rolę w przyszłym rozwoju gospodarki europejskiej i są ważnym
elementem przyczyniającym się do kreowania
gospodarki opartej na wiedzy, co zostało
uwzględnione w Strategii Lizbońskiej. Ochrona
patentowa jest bardzo istotna dla technologii
MŚP, gdyż otwiera drzwi do pozyskania kapitału zewnętrznego, co nie byłoby możliwe
przy stosowaniu podejścia tzw. „czarnej
skrzynki” czyli utrzymywaniu innowacji jako

P

odczas tej sesji zwrócono także uwagę
na małe rozpowszechnienie otwartych
innowacji w sektorze MŚP, pomimo bardzo dużego potencjału, jaki istnieje w tym obszarze.
Jest to więc dodatkowe wyzwanie dla twórców
proponowanego modelu, który powinien być
skierowany głównie do ﬁrm z tego sektora.
Konkluzją zaprezentowanych przez prelegentów w tej sesji stanowisk było stwierdzenie,
że otwarte innowacje są coraz bardziej znaczącym elementem modeli biznesowych oraz
systemów społeczno-gospodarczych, które
zmierzają do rozwoju światowej gospodarki.

Z

dwudniowego seminarium, w którym
wystąpiło 16 prelegentów z 9 europejskich krajów, można wyciągnąć następujące
wnioski:
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Ateny – widok wieczorem z najwyższego wzniesienia w mieście – Likavitos
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tajemnicy handlowej. MŚP generują znaczną
część swoich dochodów z produktów, które
zostały wprowadzone na rynek. Wprowadzenie
produktów na rynek jest najważniejszym wydarzeniem w procesie innowacji. Oczywiście
istnieje wiele trudności związanych z wysokimi
kosztami powstania i wprowadzenia nowego
produktu na rynek.
Prawa własności intelektualnej, a szczególnie patenty działają jako mechanizm
ochrony inwestycji na samym początku
pomysłu. Później w fazie komercjalizacji,
prawa własności intelektualnej chronią produkt
przed jego nielegalnym wykorzystaniem. Ponadto, MŚP dzięki licencjonowaniu praw własności intelektualnej mogą osiągać dodatkowe
dochody. Z kolei marketing innowacji wymaga
nie lada wysiłku i często znacznych nakładów,
umożliwiających promocję produktu lub usługi
na szerokim rynku.
Nie ulega wątpliwości, że bardzo dokładnie
zaplanowane strategie komercjalizacji,
z uwzględnieniem ochrony IP, umożliwiają
MŚP wprowadzenie ich własnych produktów na rynek w sposób efektywny i nakierowany na zysk.

stawa ta w art. 3 określa zakres ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina,
która obejmuje:

z

1. kultywowanie wiedzy i pamięci o Frydery-

Kraje o małych gospodarkach, takich
jak Grecja, mają stosunkowo mały rynek
wewnętrzny, dlatego ﬁrmy z tych krajów
muszą być zorientowane na eksport.
W związku z tym, powinny szczególnie koncentrować na ochronie patentowej swoich
wynalazków poza terytorium własnego kraju.
z

Wykorzystanie majątku intelektualnego
stało się ważnym czynnikiem odnoszenia
sukcesu dla ﬁrm w nowoczesnym środowisku ekonomicznym. Technologia oparta
na patentach jest najbardziej powszechną
formą aktywów niematerialnych i często stanowi znaczną część wartości ﬁrmy.

W

seminarium wzięło udział 127 uczestników zajmujących się problematyką
własności przemysłowej z 22 krajów. Uroczystego otwarcia seminarium dokonali wspólnie
wiceminister Rozwoju i Konkurencyjności
w rządzie greckim Athanasios Skordas i prezes
Greckiego Urzędu Własności Przemysłowej
Constantine Polyzogopoulos oraz dyrektor
Europejskiej Akademii Patentowej Richard
Flammer.

Tekst i zdj. Piotr Czaplicki DP
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ZMIANA ZASAD UŻYCZANIA ZNAKU

CHOPIN
Mówiąc o Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina
nie sposób nie wspomnieć o okolicznościach jego
powstania. Został powołany do życia w 2001 r. decyzją
polskiego parlamentu na mocy ustawy z dn.03.02.2001 r.
o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

U

ku Chopinie;

2.

prowadzenie badań i współdziałanie
w rozwijaniu wiedzy o twórczości i osobie
Fryderyka Chopina;

3. popularyzowanie jego twórczości poprzez:
– podejmowanie lub współﬁnansowanie wydań
nagrań, nut i innych publikacji,
– organizowanie lub współﬁnansowanie
koncertów,
– podejmowanie lub wspomaganie ﬁnansowe
konkursów lub innych inicjatyw mających
na celu prezentacje utworów i popularyzację
wiedzy o Fryderyku Chopinie,
– współdziałanie w popieraniu i rozwijaniu
wykonawstwa twórczości Fryderyka Chopina
w kraju i za granicą;

4.

pozyskiwanie, gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie przedmiotów oraz
miejsc związanych z jego życiem i twórczością;

5. ochronę dóbr osobistych, utworów Fryderyka Chopina i przedmiotów z nim związanych
oraz działania zmierzające do zachowania
integralności twórczości Fryderyka Chopina.

D

o realizacji powyższych zadań został
powołany Narodowy Instytut Fryderyka
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Chopina. Głównym jego celem jest ochrona
dziedzictwa Fryderyka Chopina realizowana
poprzez podejmowanie różnorodnych działań
bądź wspieranie już istniejących inicjatyw
w tym zakresie, kreowanych przez inne podmioty w tym jednostki państwowe, samorządowe, organizacje oraz osoby ﬁzyczne.
Szybko zmieniająca się rzeczywistość spowodowała konieczność wprowadzenia zmian
w zasadach pracy Instytutu. Przywołana
powyżej ustawa określiła jedynie kierunki
działań, nie dając jednak skutecznych narzędzi
do ich realizacji.

W

ychodząc naprzeciw aktualnym
potrzebom kierownictwo Instytutu
uznało, że realizacją ducha ustawy jest powołanie Kapituły Ochrony Wizerunku i Nazwiska Fryderyka Chopina. Inauguracyjne
spotkanie Kapituły odbyło się 20 marca 2014 r.
w siedzibie Narodowego instytutu Fryderyka
Chopina mieszczącego się w Warszawie przy
ulicy Tamka. Do udziału w pracach Kapituły

Nr 1/2014

Stowarzyszenia Rada Reklamy) podkreślił
dużą rolę proponowanych pozytywnych działań NIFC, gdyż celem Kapituły nie powinno być
tylko ograniczanie, ale również inspirowanie
upowszechniania marki Chopin. Wskazał
również na konieczność kontrolowania wykorzystania znaku graﬁcznego. Dobór odpowiedniej czcionki, koloru, tła oraz miejsca jego
umieszczenia powinien być brany pod uwagę
w momencie udzielania licencji.

W
zaproszeni zostali: dr Artur Szklener – Dyrektor NIFC, przewodniczący Kapituły, dr Alicja
Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP,
Michał Boni, dr Andrzej Byrt, dr Wojciech
Marchwica, Grzegorz Michalski, prof. Wojciech
Świtał, Paweł Tyszkiewicz.

W

trakcie inauguracyjnego spotkania
dr Wojciech Marchwica –zastępca Dyrektora NIFC – przedstawił podjęte
w 2013 r. działania związane z rejestracją
słownego znaku towarowego zawierającego
nazwisko wybitnego polskiego kompozytora
i pianisty na terenie Polski i Unii Europejskiej. Podkreślił również ścisłą współpracę
z Urzędem Patentowym, będącą dotychczas
jedynym instrumentem umożliwiającym wprowadzenie ustawy z dn. 03.02.2001 r. w życie.

sformułowania: muzyka artystyczna o charakterze narodowym, polska kultura narodowa
i ludowa, symbolika patriotyczna, europejska
kultura wysoka, pianistyka i mistrzostwo artystyczne, rozsławianie Polski poprzez sztukę,
także użytkową, wysoka wartość etyczna i/lub
jakość artystyczna, mistrzostwo lub najwyższa
jakość w określonej dziedzinie.

P

W trakcie obrad przedstawiono także koncepcję nowego Regulaminu ochrony nazwiska
i wizerunku Fryderyka Chopina omawiając
poszczególne jego elementy tj. cele Instytutu,
procedury związane z otrzymaniem licencji
oraz zadania Kapituły.

odkreślono, że zasadna jest rejestracja
znaku Chopin na Narodowy Instytut
Fryderyka Chopina, po to, aby móc kontrolować stosowanie i wykorzystywanie nazwiska
i wizerunku Fryderyka Chopina za pomocą
dwóch instrumentów tj. zgody i licencji. Zgoda
dotyczyłaby przedsięwzięć niekomercyjnych
szczególnie o charakterze kulturowym, natomiast licencja dotyczyłaby przedsięwzięć
o charakterze komercyjnym. Rejestracja
na rzecz Instytutu znaków towarowych zawierających nazwisko lub wizerunek Chopina
nie ma na celu zawłaszczenia wspomnianych
dóbr, lecz stworzenie jawnych i sprecyzowanych zasad jego wykorzystania.

Z

W

aproponowano zmianę zasad użyczania znaku Chopin w nowym „Regulaminie ochrony nazwiska i wizerunku
Fryderyka Chopina”. W miejsce zakazywania
określonych działań, NIFC będzie pełnił rolę
inspiratora przedsięwzięć zmierzających do popularyzacji i ochrony marki Chopin.
Regulamin deﬁniuje obszary, z którymi powinna łączyć się marka Chopin i uzależnia udzielanie zgody na jej stosowanie od jakości przedsięwzięć/produktów i dostosowania ich do jednego z pól znaczeniowych terminu „Chopin”.
Zgodnie z Regulaminem chodzi o następujące
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trakcie dyskusji ustalono również
konieczność rozpoczęcia prac nad
Księgą Marki CHOPIN, która stanowiłaby
rodzaj wytycznych dla różnych podmiotów
wykorzystujących tę markę. Wskazano
również, że Instytut winien być inspiratorem
wobec promocji określonych produktów,
przede wszystkim przy współpracy z zagranicą. Odniesiono się także do kwestii dotyczącej
umocowań prawnych związanych z możliwością pobierania opłat za udzielanie licencji.
Zamiarem Instytutu jest pobieranie opłat
zarówno z udzielanych licencji, jak i z zysków
osiąganych przez ﬁrmy wykorzystujące znak
„Chopin”. Obecnie w fazie przygotowań jest
ramowa umowa licencyjna.
Małgorzata Barankiewicz
Fot. Muzeum Fryderyka Chopina

dyskusji na temat kształtu nowego
Regulaminu Instytutu zabrał głos m.in.
dr Andrzej Byrt – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o., były
Ambasador RP w Niemczech i Minister
Spraw Zagranicznych, proponując zawarcie
w Regulaminie adnotacji o czasie, na jaki
zostaje zawarta licencja, zobowiązania licencjobiorcy do spełnienia warunków udzielonej
licencji, których wykonanie podlegać będzie
okresowej analizie. Paweł Tyszkiewicz (dyrektor Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Prezes Fundacji ADARTIS,
członek Zarządu ZKDP, członek Zarządu
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KONKURS NAUKOWY

E(X)PLORY W GDYNI

W dniach 27-29 marca 2014 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
w Gdyni odbył się Międzynarodowy Festiwal Naukowy E(x)plory,
odbywających się pod patronatem Fundacji Zaawansowanych Technologii.
Był on zwieńczeniem Regionalnych Festiwali Naukowych E(x)plory w Gdyni,
Kielcach, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.

E

(x)plory, o którym pisaliśmy już w poprzednim numerze „Kwartalnika”,
to świat naukowych pasji młodzieży, przełomowych badań i zaskakujących rozwiązań. W tym
roku do konkursu zgłoszonych zostało ponad
250 projektów badawczych z całej Polski.
150 wybranych prac z najróżniejszych dziedzin
zaprezentowano najpierw podczas festiwali
regionalnych. Z nich z kolei wybrano 30 najlepszych ﬁnałowych projektów, które młodzi
naukowcy przedstawili na Międzynarodowym
Festiwalu Naukowym E(x)plory w Gdyni. Finał
ten odbył się w nowych, otworzonych dosłownie kilka miesięcy temu, budynkach Pomor-

skiego Parku Naukowo-Technologicznego
w Gdyni. Są to nie tylko piękne, nowoczesne
i funkcjonalne przestrzenie, ale także wspaniałe
centrum nauki, skupiające najbardziej innowacyjne ﬁrmy z Pomorza.

W

szyscy ﬁnaliści mieli przygotowane
odrębne stanowiska, przy których
opowiadali o swoich badaniach. Jurorzy
– 15 specjalistów z różnych dziedzin, pod
przewodnictwem prof. Barbary Liberdy z Uniwersytetu Warszawskiego, odwiedziło po kolei
wszystkie z nich. Zapoznali się szczegółowo
ze wszystkimi projektami, nie tylko uważnie

Na stoisku UP RP podczas E(x)plory w Gdyni
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wysłuchując ich autorów, ale także zadając
dodatkowo mnóstwo pytań.
I miejsce zdobyła 17-letnia licealistka z Piotrkowa Trybunalskiego – Joanna Jurek, która
prowadzi badania z dziedziny nanotechnologii.
Opracowała ona unikalny sposób dostarczania
leków bezpośrednio do komórek nowotworowych raka trzustki. W swojej pracy zatytułowanej „Wielofunkcyjne nano-systemy kompozytowe dla dostarczania leków” przedstawiła
metodę leczenia, w której lek (doksorubicyna)
związany z nanocząstkami złota umieszczony
jest w nanowłóknie. Nanowłókna zostają
wszyte wokół miejsca wycięcia nowotworu
i podobnie jak nici chirurgiczne rozpuszczają
się po pewnym czasie uwalniając lek. Moment
uwolnienia leku następuje, gdy odczyn pH
zmieni się na właściwy rakowi. W ten sposób
lek, można powiedzieć, wyczuwa pojawienie
się nowotworu i niszczy go w zarodku.
II nagroda przypadła Jerzemu Szuniewiczowi, licealiście z Poznania. W swojej pracy
zatytułowanej „Wykorzystanie przestrzennego modulatora światła do optymalizacji
procesu sprzęgania pojedynczych fotonów
do światłowodów jednomodowych” opracował
on metodę przydatną w kryptograﬁi kwantowej – najbardziej zaawansowanym sposobie
zabezpieczania informacji, umożliwiającą
zbieranie pojedynczych fotonów światła
do światłowodów.
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3 osobowy zespół w skład którego wchodzili: Dalia Gali (licealistka
z Kielc), Kinga Szczepaniak (licealistka z Elbląga) oraz Michał Gniewkiewicz (student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) wywalczył
sobie III miejsce. Przy okazji swoich badań nad metodami diagnozowania zaburzeń genetycznych „Zastosowanie metod cytogenetycznych
w badaniu podłoża molekularnego chorób człowieka”, młodzi ludzie
odkryli nową chorobę genetyczną.

O WIEDZY I WŁADZY

KOBIET

Wśród innych wyróżnionych projektów znalazły się:
„Wpływ przygotowania próbki na otrzymywane widmo spektrofotometrii
Ramana z uwzględnieniem efektu SERS” (autor: Marcin Witkowski)
„Badanie postrzegania przestrzeni osobistej w aspekcie klaustrofobii”
(autor: Aleksandra Bloch i Klaudia Krupka )
„Wielkie znaczenie małych owadów, czyli wpływ trzmiela ziemnego
na pomidory zwyczajne” (autor: Monika Leończyk)
„Badanie bakteriobójczych właściwości bursztynu bałtyckiego i jego
możliwe zastosowania w medycynie” (autor: Igor Kaczmarczyk)
„Inteligentne lusterka automatycznie kompensujące zmianę pozycji motocyklisty” (autor: Bartosz Ambrożkiewicz)
„Wpływ CO2 na przebieg reakcji karbonylowania aniliny mieszaniną
CO/O2 w obecności katalizatorów palladowych” (autor: Dominik Madej)
„Etiam in caelo – czyli jak badać atmosferę” (autor: Estera Jurczyk
i Jakub Pal)
„Wanted Clock – lokalizator osób zaginionych” (autor: Mariusz
Bielaczka)
„Autorski, wieloplatformowy, mikrokernelowy system operacyjny CoryOS
zgodny ze standardem POSIX” (autor: Wojciech Różowski)
Laureaci Konkursu zdobyli nagrody ﬁnansowe nie tylko dla siebie,
ale także dla swoich szkół i opiekunów. Wezmą też udział w najbardziej
prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży,
takich jak Intel ISEF w USA, INESPO w Holandii, Expo-Sciences Europe
na Słowacji, czy Infomatrix w Rumunii.
Mając tak genialnych młodych ludzi, przyszłość naszego kraju rysuje się
chyba całkiem obiecująco. Wszystkim gratulujemy sukcesów i trzymamy
kciuki za dalszy rozwój ich pasji. Brawa również dla opiekunów, którzy
dostrzegli i wsparli taki potencjał!

– Kiedy dzisiaj dyskutujemy z okazji
8 marca o pozycji kobiety w życiu
publicznym, to rozmawiamy o tym, co jest
najważniejszym wyzwaniem dla naszej
cywilizacji i co przekłada się bezpośrednio
na pozycję kobiety w gospodarce,
polityce, nauce, życiu codziennym
– mówił premier RP Donald Tusk podczas
otwarcia konferencji towarzyszącej
Dniu Kobiet „Kobieta–Wiedza–Władza”
w Krakowie. O roli kobiet wynalazczyń
oraz ich szczególnym wkładzie w rozwój
społeczno-gospodarczy mówiła
prezes Urzędu Patentowego RP
dr Alicja Adamczak.

K

onferencja odbywająca się w Galerii Sztuki Polskiej
XIX wieku w Sukiennicach poświęcona była społecznej roli kobiet, ich zaangażowaniu w rozwój gospodarki
i kultury.

M

iędzynarodowy Festiwal Naukowy E(x)plory, to nie tylko gala
ﬁnałowa Konkursu i prezentacje najlepszych projektów, ale także
warsztaty i pokazy. Urząd Patentowy RP zorganizował podczas Festiwalu stoisko z materiałami informacyjnymi z zakresu ochrony własności
przemysłowej i intelektualnej. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i zwiedzających. Młodzi naukowcy, są coraz
bardziej świadomi konieczności zadbania o odpowiednią ochronę swoich
badań, pomysłów, wynalazków. Poszukują coraz bardziej szczegółowych
informacji na ten temat, a wręcz zainteresowani są odrębnym szkoleniem
przybliżającym im te zagadnienia w szerszym zakresie.

Opracowały:
Gabriela Rzepecka, Mariola Fuzowska
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– mówiła prezes UP RP, podkreślając
potrzebę systemowego zachęcania
dziewczyn i kobiet do nauki i pracy
właśnie w sektorach innowacyjnej
nauki oraz gospodarki. Przedstawiła
również działania urzędu w tej kwestii,
współpracę z wieloma instytucjami,
szkolnictwem wyższym.
rojekt „Kobieta–Wiedza–Władza” został przygotowany przez
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”,
pod honorowym patronatem wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej.
– Chodzi o to, żeby żyć w harmonijnym społeczeństwie, w którym kobiety
i mężczyźni wykorzystują w pełni swój
potencjał i predyspozycje, by jedni
i drudzy nie stawiali sobie nawzajem
barier – mówiła Ewa Bielecka, prezes
Stowarzyszenia. Ograniczenia te mają
charakter kulturowy; wynikają z wychowania, ról społecznych i postaw
przypisanych płci, mentalności i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Kobiety mają kompetencje, wytrwałość, gotowość do ciężkiej pracy,
ale zbyt często powstrzymuje je brak
wiary we własne siły. Wciąż jeszcze
istnieje ogromny, niewykorzystany
potencjał, jaki mogłyby wnieść w życie
gospodarcze, społeczne, polityczne
i osobiste – udowadniała.

P
Zdaniem szefa rządu zrobiono
w Polsce dużo, ale o wiele za mało,
„abyśmy mogli dziś składać życzenia
kobietom jako równoprawnym partnerkom w życiu publicznym. Mówię
to jako premier rządu, który wykonał
duży wysiłek, aby obecność kobiet
w świecie władzy i gospodarki była
większa niż kiedykolwiek”. W jego
ocenie deﬁcyt kobiet na szczytach
władzy to nie jest jednak tylko polski
problem. – Kiedy uczestniczę w posiedzeniach Rady Europejskiej, widzę,
że odsetek pań jest tam dramatycznie
niski.

P

remier przypomniał również
działania rządu dotyczące
ułatwień w opiece nad dzieckiem,
m.in. te dotyczące urlopów rodzicielskich, żłobków, przedszkoli. W opinii
premiera decyzje rządu powoli będą
przynosiły efekty. Jednym z wyzwań
dla rządu, władzy, służb społecznych
– mówił – jest także walka z przemocą
w rodzinie, co ciągle tak źle świadczy
o relacjach między płciami w życiu
codziennym. Nawiązał też do słów
Rusłany – działaczki z ukraińskiego
Majdanu, która powiedziała, że najważniejsze jest utrzymanie pokoju.
Tym bardziej w kontekście wydarzeń
na wschodzie Europy – podkreślił
– możemy pogratulować sobie tego
wielkiego dziejowego wydarzenia,
jakim było wejście Polski do UE, które
również miało ogromne znaczenie dla
kobiet. Udało nam się bowiem zakotwiczyć naszą ojczyznę w kulturze,
gdzie ktoś mniejszy i słabszy nie jest
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narażony na opresję. Dotyczy to ludzi,
instytucji i państw.

W

debacie w panelu „Kobieta
w kulturze i społeczeństwie
– rozwój i kulturowe uwarunkowania.
Imperium wykute przez stukające
obcasy czy królestwo krawatów?”
dr Alicja Adamczak, podkreślając olbrzymi – oraz co najważniejsze – stale
rosnący wkład kobiet w rozwój cywilizacyjny, technologiczny, wynalazczy
wskazywała na osiągnięcia kobiet.
Często wbrew stereotypom i wbrew
oczekiwaniom społecznym w dawniejszych czasach, kobiety pokazują dziś
wyraźnie, jak wielki drzemie w nich
potencjał. Czasem heroiczna i genialna praca innych kobiet przyczynia
się do powstania setek „męskich”
wynalazków, jak to miało miejsce
w przypadku twórczości naukowej
Marii Skłodowskiej-Curie. Obecnie
w Polsce wiele najgłośniejszych rozwiązań jest autorstwa kobiet, jak choćby tzw. sztuczna kość prof. Grażyny
Ginalskiej czy technologie żywności
prof. Agnieszki Wierzbickiej. Coraz
większy i znaczący odsetek kobiet
pracuje w wieloosobowych zespołach
badawczych i twórczych, bo taki
też – bardziej zbiorowy i międzynarodowy – jest charakter dzisiejszych
dokonań wynalazczych. Naprawdę
możemy być dumni z polskich kobiet-wynalazczyń. Udział kobiet w nauce, wysokich technologiach, technice
i inżynierii, potwierdza, że ich aktywna
obecność w budowie innowacyjnej
Polski ma wyjątkowe znaczenie
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onferencji towarzyszyło otwarcie wystawy graﬁk z XVI, XVII
i XVIII w., przedstawiających wiedźmy.
Prezentowane były ryciny autorstwa,
m.in. Albrechta Duerera, Johannesa
van der Velde oraz Francisco Goi
z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki
Naukowej PAN i PAU, Biblioteki Jagiellońskiej oraz Muzeum Narodowego
w Krakowie. Wiedźmy były także
motywem przewodnim wieczornego
koncertu Małgorzaty Walewskiej
w Operze Krakowskiej. Projektowi
„Kobieta–Wiedza–Władza” towarzyszył również koncert Pauliny Bisztygi
„Poetki świata” oraz przegląd ﬁlmów
„Być kobietą” w krakowskim Kinie
Kijów.
Piotr Brylski
Zdj. organizatorów
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Braliśmy udział

ZACZNIJ W

UP RP, SKOŃCZ W BIZ

Aniołowie biznesu wybrali Agrobazalt, autorstwa naukowców z Politechniki
Wrocławskiej, jako zwycięski projekt IV edycji konkursu Zacznij.biz, którego
uroczysta Gala Finałowa odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. Patronat
honorowy sprawował Urząd Patentowy RP, który udzielił również wsparcia
szkoleniowego i warsztatowego dla uczestników konkursu promującego
realizowanie swoich pasji życiowych poprzez prowadzenie innowacyjnej
działalności gospodarczej.

K

onkurs Zacznij.biz po raz czwarty
tradycyjnie był organizowany przez
Konfederację Lewiatan i Lewiatan Business
Angels. Zaproszeni goście wybrali w głosowaniu zwycięzcę konkursu. Został nim Agrobazalt, projekt naukowców z Politechniki
Wrocławskiej, którego celem jest wprowadzenie na rynek nowego środka ekologicznego
poprawiającego właściwości gleby i stymulującego wzrost roślin. Ma to wypełnić niszę
rynkową w produkcji granulowanych nawozów
ekologicznych. Agrobazalt ma znaleźć zastosowanie w rolnictwie ekologicznym, sadownictwie, amatorskiej uprawie warzyw, owoców
i kwiatów oraz w winnicach. Co bardzo istotne,
produkt jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska. Pomysłodawcy zakładają, że projekt
zacznie przynosić zyski już po dwóch latach
działalności. By zrealizować ten cel poszukują
wsparcia kapitałowego w wysokości 1,6 mln
złotych…
o konkursu zgłoszone zostały
104 projekty. W kolejnych etapach
uczestnicy otrzymali od ekspertów Lewiatan
Business Angels pakiet wiedzy dotyczący
aspektów merytorycznych związanych z biznesowym przygotowaniem pomysłów oraz
szkolili umiejętności skutecznej prezentacji
przed inwestorami. Do udziału w konkursie

szczególnie zachęcani byli właściciele mikro
i małych przedsiębiorstw z sektora High Tech,
o dużym potencjale wzrostu, które generują
już przychody z działalności i poszukują kapitału do sﬁnansowania dalszego wzrostu i ekspansji na rynku, pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci kierunków technicznych,
którzy opracowali innowacyjny projekt i chcą
przekształcić go w przedsięwzięcie biznesowe przy wsparciu ﬁnansowym i merytorycz-

nym inwestorów prywatnych. Preferowano
także pomysłodawców z projektami z branży
ICT, posiadającymi globalny potencjał rozwoju
oraz poszukujących kapitału na sﬁnansowanie projektu (przygotowanie, rozpoczęcie,
rozwój). Uczestnicy konkursu mieli możliwość
zainteresowania swoimi pomysłami potencjalnych inwestorów i zdobycia środków umożliwiających rozwój oraz wdrożenie nowych
technologii.

D
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Goście gali (trzecia od lewej prezes UP RP A. Adamczak)

WZMOCNIONE
„INKUBATORY
INNOWACYJNOŚCI”

K

onkurs stwarzał także niepowtarzalną okazję, by wziąć udział
w bezpłatnych warsztatach, których celem jest przełożenie
pomysłu na biznes poprzez m.in. spojrzenie perspektywą wartości dla
użytkownika, skonfrontowanie produktu/usługi z rynkiem i konkurencją
oraz przede wszystkim opracowanie modelu biznesowego. Dzięki warsztatom uczestnicy Zacznij.biz zdobyli wiedzę i umiejętności, które mogą
pomóc w rozwoju przedsięwzięć oraz zwiększają ich szanse na pozyskanie wsparcia kapitałowego.
Również Urząd Patentowy RP aktywnie włączył się do „wyposażania”
potencjalnych przedsiębiorców w wiedzę związaną z ochroną i komercjalizacją własności intelektualnej, stanowiącej o zdecydowanej przewadze
konkurencyjnej każdego ich przedsięwzięcia.

D

ziałania zmierzające do ochrony twórczości powinny spełniać
pewne wymagania, a przede wszystkim poprzedzać szeroką
działalność już czysto biznesową, produkcyjną bądź komercyjną. Chcemy wykazać, że uzupełnieniem konkursu może i powinno być hasło „Zacznij w UP RP, skończ… w.BIZ”, a więc najpierw ochroń swoją własność
przemysłową prawami wyłącznymi, a później rozwijaj sobie działalność
gospodarczą i czerp z tego tytułu proﬁty – podkreślała prezes UP RP
dr A. Adamczak.
o ostatniego etapu konkursu obok Agrobazalt jury wybrało
Ubliko – rozwiązanie, które może stać się odpowiednikiem
przeglądarki stron WWW, ale dla aplikacji mobilnych. Oprogramowanie
na żądanie dopasowuje aplikację do urządzenia stosowanego przez
użytkownika, eliminując tym samym potrzebę przygotowania wielu
odrębnych wersji aplikacji. Finalistą został także – LabToolBox, czyli
oprogramowanie, które w prosty sposób pozwala na zarządzanie pracą
członków zespołu badawczego. LabToolBox został zaprojektowany
we współpracy z naukowcami, dlatego uwzględnia ich realne potrzeby
i rozwiązuje liczne problemy pojawiające się w każdym laboratorium
naukowo-badawczym.
prócz ﬁnalistów na specjalnie przygotowanych stoiskach swoje
pomysły prezentowali półﬁnaliści Zacznij.biz: AudioSense 3D,
Bowman Dynamics, Deligic, GrzyboTest, Innowacyjna Diganostyka –
Amplicon. Zwycięzcy wyłonieni zostali w drodze głosowania elektronicznego przeprowadzonego podczas Gali przez wszystkich gości. Kolejna,
piąta edycja Zacznij.biz, rozpocznie się już na jesieni tego roku.

D

O

Piotr Brylski
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Dwanaście „Inkubatorów
Innowacyjności” otrzymało
od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego środki na wsparcie procesu
zarządzania wynikami badań
naukowych i prac rozwojowych,
w szczególności w zakresie
komercjalizacji. Uroczystego ogłoszenia
wyników konkursu dokonała minister
Lena Kolarska-Bobińska, podkreślając,
że obecnie najważniejszym zadaniem
jest budowanie „pomostów” między
nauką a biznesem i przemysłem.
– To dla nas ważny moment, bo najbliższe lata będą okresem zacieśniania współpracy środowisk naukowych, gospodarczych i administracji,
po to żeby pomysły rodzące się na polskich uczelniach zostały zastosowane w gospodarce – mówiła prof. Lena Kolarska-Bobińska. Minister
nauki przypomniała, że polscy naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze
z programu Horyzont 2020, którego budżet wynosi ok. 77 mld euro.
– Mamy też kilkanaście miliardów euro w puli programów operacyjnych.
To od nas zależy jak wykorzystamy tę szansę i środki z Unii Europejskiej
– dodała prof. Kolarska-Bobińska.
Promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym to główne cele konkursu „Inkubator
Innowacyjności”. Konkurs MNiSW o budżecie 18 mln zł jest adresowany
w szczególności do uczelni. Ułatwić ma zastosowania wyników badań
i prac naukowych na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych. Każdy
z 12 inkubatorów, które stworzą ogólnopolską sieć, otrzyma maksymalnie do 1,5 mln zł wsparcia na działalność.
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Minister nauki zwracała uwagę, że zainteresowanie transferem wyników badań naukowych
do gospodarki jest coraz większe zarówno
po stronie uczelni, jak i przedsiębiorców.
– Wszelkie działania uczelni, zmierzające
do komercjalizacji wyników badań naukowych
są na wagę złota i należy je rozwijać. „Inkubator Innowacyjności” to tylko jedna z wielu
form wsparcia, które zbliżają świat nauki
i biznesu – mówiła. Również prof. Bogdan
Marciniec z Fundacji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego ocenił, że nagrody
umożliwiają rozszerzenie działania między nauką i przedsiębiorcami, „szczególnie w kontekście programu Horyzont 2020 i nowych pieniędzy unijnych”. Podkreślił, że środki z Horyzontu
2020 powinny być kierowane na badania, które
mają zastosowanie praktyczne.
Całkowity budżet programu „Inkubator Innowacyjności”, który zakończy się w 2015 roku,
to 18 mln zł. Jest on adresowany do uczelni
i innych podmiotów działających na rzecz
nauki, aktywnych w obszarze współpracy
pomiędzy nauką i biznesem. O przyznanie
środków ﬁnansowych w ramach konkursu
mogły się ubiegać jedynie te podmioty, które
od 1 stycznia 2009 r. do dnia złożenia wniosku
miały na swoim koncie co najmniej 15 zgłoszeń
wynalazków i wzorów użytkowych (krajowych
bądź zagranicznych) oraz sprzedały lub udzieliły licencji na minimum cztery technologie.
Każdy z nagrodzonych Inkubatorów będzie
m.in. poszukiwał przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników badań, prowadził bazy danych o realizowanych projektach
badawczych i ich zastosowaniu w praktyce.
Wyłonione placówki zajmą się również analizą

Minister Lena Kolarska-Bobińska gratuluje laureatom konkursu

zapotrzebowania rynkowego na konkretne
wynalazki, wyceną praw własności przemysłowej, prowadzeniem prac przedwdrożeniowych,
a także sprawdzeniem możliwości uzyskania
ochrony patentowej.
Innym komplementarnym programem prowadzonym przez resort nauki są „Brokerzy
Innowacji”, których celem jest stworzenie
infrastruktury społecznej wspierającej proces
komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska
naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz
upowszechnianie wyników badań naukowych
w środowisku przedsiębiorców.
Jednocześnie Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) uruchomiło program SPINTECH, którego celem jest zwiększenie zaanga-

żowania Państwowych Jednostek Badawczych
(PJB) w proces komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych za pośrednictwem spółek celowych. „Inkubator Innowacyjności” wspiera natomiast proces komercjalizacji prowadzony bezpośrednio na uczelniach.
Piotr Brylski
Zdj. MNiSzWi

Laureaci konkursu
„Inkubator Innowacyjności”:
1. Politechnika Wrocławska
2. Uniwersytet Jagielloński
3. Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Politechnika Śląska
5. Fundacja Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
6. Politechnika Lubelska
7. Politechnika Gdańska
8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy
9. Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
10. Politechnika Krakowska
11. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
12. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza

Przedstawiciele laureatów z minister L. Kolarską-Bobińską
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Na marginesie

ZAPROSILI NAS

ZATRZYMAN E W KADRZE

ST YCZEŃ
h Instytut Lotnictwa na uroczyste otwarcie

najnowszej inwestycji – Laboratorium Badania
Łożysk w Warszawie
h Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
RP na Spotkanie Noworoczne w Warszawie
h Krajowa Izba Gospodarcza
na Gospodarcze Otwarcie Roku „Polska
gospodarka w 2014 r. Rozwój czy stagnacja?”
w Warszawie
h Polska Izba Rzeczników Patentowych

na uroczyste, noworoczne posiedzenie
w Konstancinie-Jeziornej z okazji 20-lecia
istnienia Izby
h Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr inż. Stanisław Adamczak na Bal
Rektorski w Kielcach
h Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
na wernisaż wystawy „Cymelia w zbiorach
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT”
w Warszawie
h Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska” na debatę „W jedności siła.
Pierwsze damy polskiej promocji o budowie
marki Polska” w Warszawie
h Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
na seminarium naukowe połączone z dyskusją
panelową nt. „Innowacje produktowe
w Polsce” w Warszawie
h Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

prof. dr inż.Tadeusz Słomka na Bal Rektorski
w Krakowie
h Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie na uroczyste
posiedzenie Senatu z okazji Jubileuszu 5-lecia
połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie
i Politechniki Szczecińskiej
h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

na posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół
Wyższych 2014. Dr Alicja Adamczak – Prezes
UP RP członkiem Kapituły
h Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych na jubileuszowy koncert
z okazji 95. rocznicy powstania Wytwórni
w Warszawie
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ie wszyscy ludzie lubią fotograﬁę. Nic
w tym dziwnego. Dla mnie jest ona czymś
szczególnym. Zdjęcia zatrzymują w kadrze ułamek chwili, chwili prawdziwej, niczym nie skażonej, która z upływem czasu znika w czeluściach
naszej niepamięci, odchodzi w zapomnienie
albo… ulega dziwnej metamorfozie. Bo pamięć
wszyscy mamy zawodną, nie tylko, choć zwłaszcza w pewnym wieku.

N

obrze zatem, że ktoś kiedyś wpadł na ten
pomysł zatrzymywania czasu w kadrze.
Dziś fotografowie nierzadko na światowym
poziomie zachwycają i kunsztem artystycznym
i niezwykłą oryginalnością widzenia świata,
tworzą albumy na miarę szczególnych świadków
naszych czasów. Odzwierciedlają to, czego inni
nie postrzegają. Ale i liczni amatorzy zapisują
w pamięci swoich aparatów różne wydarzenia,
ludzi, krajobrazy, które zmieniają nas i nasze
życie. Gdyby nie ta miłość tak wielu do fotograﬁi,
na pewno bylibyśmy ubożsi w przyszłości o wiedzę np. dotyczącą zdarzeń z tej naszej teraźniejszości – niebawem przeszłości.

D

stnieje bardzo dużo możliwości realizacji
swoich pasji i niejeden pięćdziesięciolatek
odkrywa te wszystkie cuda techniki, w które
obﬁtuje nasza współczesność. I oby tylko czasu
na nie wystarczało. A jak wiele umożliwia Internet. Można założyć konto w popularnym serwisie np. o sztuce, który jest odwiedzany przez
dwa tysiące gości dziennie WWW.iso400.pl,
czy pokusić się o wystawę w galerii artystycznej
(Galeria Start), która jest prawdziwą ozdobą Internetu. Mamy tu promocję wystaw, przyjemność
podziwiania zdjęć, w tym reportażowych. Można
nauczyć się sztuki reportażu w technice monochromatycznej, w technikach czarnobiałych.
A przecież nie sama technika jest ważna.

I

ożliwości Internetu ludzie coraz częściej
wykorzystują nierzadko w szczytnym
celu. I tak np. syryjski fotograf, młody, ambitny,
nad wyraz zdolny człowiek wyjechał z Ameryki,
wrócił do swej ojczyzny-Syrii, by robić zdjęcia
toczącej się tam krwawej rewolucji. Chciał
pokazać światu jak zbrodniczo działa tamtejszy
reżim. Został zastrzelony, pozostały jego bulwersujące zdjęcia. Ale czy świat jakoś się tym
szerzej zainteresował? Choć trzeba zauważyć,

M
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że Ewa Ewart pokazała o nim reportaż w naszej
telewizji. A UNICEF za zdjęcie roku 2013 wybrał
fotograﬁę przedstawiającą jedenastoletnią dziewczynkę, która została raniona odłamkiem granatu
w Aleppo. Zdjęcie wykonane zostało przez
szwedzkiego fotografa Niclasa Hammarstroma.
Niewątpliwie w przypadku Syrii mamy do czynienia z pokoleniem dzieci straconych.
wiat długo był (jest?) zadziwiony niewyobrażalną zbrodnią przeciwko ludzkości, jaką
była druga wojna światowa. Z mojej dyplomowej
pracy pamiętam pierwsze zdanie: „Druga wojna
światowa była największym kataklizmem, jaki
kiedykolwiek spotkał naród polski”. Ale była
to dla mnie, wprawdzie okrutna, ale tylko historia.
Dziś, kiedy w realnym świecie media stale donoszą o toczących się wojnach, kiedy na bieżąco
można śledzić szerzące się zło, m. in. poprzez
bulwersujące zdjęcia i ﬁlmy, budzi się strach
i obawa o naszą przyszłość i mocno zadziwia
bezradność rządzących, jak świat długi i szeroki.
Nie chcą, nie potraﬁą się przeciwstawiać? Kiedyś, aby skazać za zbrodnie wojenne toczyły
albo toczą się do dziś dnia procesy, bo brak jest
wystarczających dowodów. W naszej epoce
mając „na tacy” dowody zbrodni, świat, jakże
często, rozkłada ręce. Oburzenie, krytyka, jakieś
tam sankcje, które nie powstrzymują agresji,
przemocy, śmierci zwykłych ludzi… O syryjskim
reżimie ucichło ostatnio.

Ś

iedyś mówiło się, że każde pokolenie musi
mieć swoją wojnę. Ale jeszcze niedawno, po hekatombie drugiej wojny światowej,
wydawać się mogło, że Europa mądrzejsza
o doświadczenia, które do niej doprowadziły,
jest poza zasięgiem zagrożenia wojennego.
Przynajmniej chcieliśmy w to wierzyć. Nikt
nie przewidział rozwoju zdarzeń, w którym
uczestniczy już kilka miesięcy nasz bliski sąsiad.
Czy to wszystko da się zatrzymać nie tylko w kadrze aparatu fotograﬁcznego? Czy historia niczego nie uczy? Ale przecież jesteśmy w NATO!
Mamy się nie bać. Podobno wiara czyni cuda.
Ale w tym wypadku przecież wcale nie chodzi
o żaden cud. Świat znalazł się w klinczu interesów ekonomicznych, politycznych i innych zależności… Nic nie jest już proste i jednoznaczne.

K

Jadwiga Dąbrowska
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Braliśmy udział

GALA XX PLEBISCYTU
„ZŁOTY INŻYNIER”
25 marca, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
i pod Jego Honorowym Patronatem, odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Gala podsumowująca XX Plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera”
– Być inżynierem oznacza zwiększone szanse
na to, aby być praktycznie użytecznym dla
Ojczyzny. To oznacza również posiadanie
pewnych cech, umiejętności, których mamy
deﬁcyt jako naród i ten deﬁcyt chcemy uzupełniać – powiedział Prezydent Bronisław
Komorowski. – Polsce jest potrzebny taki
inżynierski pragmatyzm, inżynierska praktyczność, inżynierska dokładność, solidność,
a także inżynierski romantyzm – podkreślił.
Dodał także, że – Polska potrzebuje inżynierskiego podejścia do problemu innowacyjności,
ale także gospodarności. Prezydent Bronisław
Komorowski wskazywał, że wyróżnienia „Złotego Inżyniera” przyznawane są przez „Przegląd
Techniczny”, którego historia sięga lat 60.
XIX wieku. – To także jest jakaś wskazówka,
jakiś symbol, bo to jest kontynuacja polskich
marzeń o nowoczesności, polskich marzeń
o zamożności, o rozwoju gospodarczym naszego kraju, nawet kiedy go nie było na mapie
świata – powiedział.

są Młodzi Inżynierowie, którzy już zanotowali
wybitne osiągnięcie, a także przyznawany jest
tytuł Honorowego Złotego Inżyniera tym osobom, które uzyskały zawodowy tytuł inżynierski, ale dziś swe sukcesy święcą w zupełnie
innych obszarach: kulturze, sporcie, dziennikarstwie oraz na polu religijnym.
Prowadzący uroczystość red. Roman Czejarek – Honorowy Inżynier roku 2009 – poprosił
o zabranie głosu Prezes FSNT NOT, Ewę
Mańkiewicz-Cudny.
Prezes przypomniała cele i ideę plebiscytu
oraz jego 20-letnią historię. Kandydowało
w nim dotąd prawie tysiąc osób, a tytuły

laureata otrzymało 300 osób. Podziękowała
Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu za wyróżnienie plebiscytu Patronatem
25-lecie Wolności oraz za gościnę w Pałacu
Prezydenckim i osobisty udział w gali podsumowującej XX Plebiscyt.
Następnie, z udziałem Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierda Dziekońskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Darii Nałęcz, Prezes
FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła
dyplomy oraz pamiątkowe statuetki laureatom
Plebiscytu.

P

odczas Gali podsumowującej plebiscyt Prezydent wręczył odznaczenia
państwowe zasłużonym członkom Naczelnej
Organizacji Technicznej.
Po uroczystości odznaczeń odbyło się w uroczyste wręczanie statuetek i dyplomów laureatom jubileuszowej XX edycji plebiscytu „Złoty
Inżynier”.
Plebiscyt promuje dokonania polskich inżynierów oraz popularyzuje najwybitniejszych
polskich twórców techniki. Tytuły Złoty oraz
Srebrny Inżynier przyznawane są w kategoriach: nauka, jakość, menedżer, ekologia, zarządzanie i high-tech. W plebiscycie wyróżniani
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ZAPROSILI NAS
h Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
na wykład „Nieznane i mało znane osiągnięcia
polskich inżynierów w XIX i I poł. XX w.”
autorstwa prof. Bolesława Orłowskiego,
inaugurujący powstanie Akademii Muzeum
w Warszawie
h Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. Lena Kolarska-Bobińska na uroczystość
ogłoszenia wyników ministerialnego programu
„Inkubator Innowacyjności” w Warszawie
h Prezes Polskiego Towarzystwa

Ekonomicznego prof. dr Elżbieta Mączyńska
na cykliczne debaty „Czwartki u Ekonomistów”
w Warszawie, poświęcone najważniejszym
problemom ekonomicznym, również
związanym z ochroną własności intelektualnej
h Rada Programowa Kongresu Kobiet
na swoje posiedzenia w Warszawie

LUTY
h Centrum Stosunków Międzynarodowych
na uroczystości związane z 17. urodzinami
Centrum w Warszawie
h Wiceprezes Rady Ministrów, Minister
Gospodarki Janusz Piechociński
na posiedzenia Zespołu do spraw Strategii
„Europa 2020”, odbywające się w siedzibie
Ministerstwa
h Kancelaria Prezydenta RP

na Międzynarodową konferencję gospodarczą
wysokiego szczebla „Polityka przemysłowa
Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt
Weimarski” w Krakowie
h Europejskie Stowarzyszenie Studentów
Prawa ELSA na Ogólnopolską Konferencję
„Granice innowacyjności polskiej gospodarki”
w Warszawie, objętą Patronatem Honorowym
UP RP
h Politechnika Warszawska na uroczystości
promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz
wręczanie Medali Politechniki Warszawskiej
i Medali Młodego Uczonego
h Polski Związek Przemysłu
Oświetleniowego na uroczystość otwarcia
XXII Międzynarodowych Targów Światło 2014
i Elektrotechnika 2014 oraz wręczenie nagród
targowych w Warszawie
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Laureatami XX Plebiscytu
o tytuł „ZŁOTY INŻYNIER” zostali:

JUNIORZY
z Kolano-Burian Aleksandra – dr nauk technicznych – kieruje zakładem w Instytucie Metali
Nieżelaznych w Gliwicach – pod kierownictwem prof. Zbigniewa Śmieszka.
z Kondratiuk Paweł – mgr inż. z Bielska-Białej, po Politechnice Warszawskiej, koordynuje procesy wdrożeń innowacji w Grupie ASMET zarządzanej przez inż. Andrzeja Sajnagę.
z Kozłowski Piotr – mgr inż. mechanik po AGH w Krakowie, kierownik Biura Konstrukcyjnego,
z-ca Głównego Technologa w Fabryce Narzędzi KUŹNIA Sułkowice.

W YRÓŻNIONY INŻ YNIER
z Ajchler Zbigniew – mgr inż. mechanizacji rolnictwa po Akademii Rolniczej Poznań, prezes
dwóch spółdzielni produkcyjnych i jednej ﬁrmy. Produkuje m.in. wysokiej jakości materiał hodowlany – trzoda chlewna. Kategoria – zarządzanie.
z Rosiak Mariusz – dr inż. mechanik Politechnika Opolska, pracownik tej uczelni, blisko współpracuje z wieloma zakładami Śląska i Opolszczyzny. Ma duży dorobek. Kategoria – high-tech.
z Zajezierska Anna – dr inż. chemii po Politechnice Krakowskiej, wynalazczyni – wyróżniona
w konkursie Kobieta Wynalazca, autorka i współautorka 121 patentów związanych ze smarami, z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, zgłoszona przez prof. Marię Ciechanowską. Kategoria – nauka,
z Sikorski Zbigniew – inż. pożarnictwa po Wyższej Oﬁcerskiej Szkole Pożarnictwa. Odpowiada
za jakość i normalizację związaną z systemami ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa przy
Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Kategoria – jakość.
z Stokłosa Anna – inż. arch. po Politechnice Krakowskiej, zaprojektowała wiele domów w Australii oraz hotel w Krakowie Łagiewnikach, a także jedno z najlepszych w Polsce SPA. Kategoria
– ekologia.
z Żurawski Henryk – dr inż. rolnik po Akademii Rolniczej w Szczecinie, wdraża nowe technologie w przetwórstwie mięsa, dyrektor naczelny Agro Visbek w Nakle. Współpracuje z naukowcami
z kilku uczelni. Kategoria – menedżer.

SREBRNI INŻ YNIEROWIE
z

Głuchowski Eugeniusz – dr inż. mechanik po Politechnice Gdańskiej, doradca w spółce
HYDROMEGA, zgłoszony przez prezesa Zbigniewa Zienowicza, współtwórca wielu innowacyjnych
rozwiązań, współpracuje z Politechniką Wrocławską. Kategoria – nauka,
z Gańko Grzegorz – inż. zootechniki po Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, jeden
z najlepszych menedżerów polskiego przemysłu mleczarskiego, prezes OSM Sierpc, producent
m.in. znanego sera królewskiego. Kategoria – menedżer,
z Gwóźdź Marek – mgr inż. mechanizacji rolnictwa po Akademii Rolniczej w Poznaniu, dyrektor
techniczny w spółce Metalbud w Rawie Mazowieckiej, pod jego okiem postawały projekty maszyn
eksportowanych m.in. do Japonii. Kategoria – high– tech,
z Królas Ludwik – dr inż. odlewnik po AGH w Krakowie, jeden z prekursorów wdrażania europejskich systemów jakości. Prezes Ośrodka Kwaliﬁkacji Jakości SIMPTEST w Poznaniu. Kategoria
– jakość.
z Olczak Jan – mgr inż. mechanik precyzyjny po Politechnice Warszawskiej, obecnie spożywca, wiceprezes spółki FANEX w Radonicach k. Błonia. Konstruktor maszyn dla FANEX-u.
Wspólnie z inż. Romanem Kubiczkiem (prezesem) stworzyli 240 nowych miejsc pracy. Kategoria
– zarządzanie,
z Rosłonek Grzegorz – dr nauk technicznych, chemik po Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor
Centralnego Laboratorium Gazownictwa PGNiG SA, czuwa nad jakością gazu ziemnego dla gospodarstw domowych i przemysłu. Kategoria – ekologia.
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ZŁOCI INŻ YNIEROWIE
z Adamczak Stanisław – prof. dr hab. inż., mechanik po Politechnice Warszawskiej, rektor
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, członek wielu komitetów PAN, dr h.c. wielu zagranicznych
uczelni. Kategoria – nauka,
z Glazer Tadeusz – inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej, dyrektor w Polskim Centrum
Badań i Certyﬁkacji S.A odpowiadający za badania i certyﬁkację. Współorganizator Konkursu
Polska Nagroda Jakości. Kategoria – jakość,
z Greń Antoni – inż. mechanik po Politechnice Łódzkiej, następca Arleta w Fiat Auto Poland
w Tychach, w minionym roku ﬁrma otrzymała międzynarodowy „Złoty Medal” za wdrożone systemy związane z jakością procesu produkcyjnego. Kategoria – menedżer,
z Szczepocki Andrzej – mgr inż. techniki rolniczej po Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Stworzył Regionalne Centrum
Zagospodarowania Odpadów i tworzy Centrum Fotowoltaniki. Srebrny Inżynier 2009 r. Kategoria
– ekologia,
z Wapniarski Stanisław – mgr inż. ze spółki publicznej Elektrobudowa. Srebrny Inżynier
2001 r., kieruje innowacyjnym zakładem produkującym skomplikowane urządzenia dla energetyki
w Koninie. Kategoria – high– tech,
z Włoch Dorota – mgr geolog z Bolesławca KGHM. Wiele lat zajmowała się procesami inwestycyjnymi w KGHM Polska Miedź.. Obecnie prezes spółki ZANAM wytwarzającej nagradzane
w Konkursie Mistrz Techniki maszyny dla w KGHM w Lubinie. Kategoria – zarządzanie.

ZŁOT Y INŻ YNIER POLONIJNY
z Chmielowiec Ryszard – dr inż. specjalista włókiennik, absolwent Politechniki Łódzkiej, międzynarodowy ekspert ds. włókiennictwa. Wybitny działacz Stowarzyszenia Techników Polskich
w Wielkiej Brytanii.
Ryszard Chmielowiec nie był obecny na Gali w Pałacu Prezydenckim. Tytuł i statuetka zostały mu
wręczone w Londynie

DIAMENTOW Y INŻ YNIER
z

Kardasz Ryszard – dr inż. mechanik po Politechnice Warszawskiej i Politechnice Rzeszowskiej, dr po Politechnice Wrocławskiej. Menedżer związany z polskim przemysłem obronnym.
Odpowiada za najważniejsze programy związane z modernizacją Polskich Sił Zbrojnych.

HONOROWI INŻ YNIEROWIE
z Mariusz Walter – mgr inż., absolwent Politechniki Gliwickiej. Jeden z najbardziej znanych
dziennikarzy i producentów telewizyjnych. Współtworzył takie programy jak „Turniej Miast”,
„Studio 2”. W 1982 r. założył ﬁrmę ITI. W 1997 r. stanął na czele TVN. W 2001 r. doprowadził
do powstania kanału TVN24, pierwszej w Europie środkowowschodniej całodobowej telewizji
informacyjnej.
z Leszek Cichy – mgr inż., absolwent Politechniki Warszawskiej wpisany do Złotej Księgi Absolwentów PW, wybitny polski himalaista, współtwórca sukcesu polskiego alpinizmu.
z Sławomir Zyga – ksiądz kanonik, dr inż. Jest absolwentem dwóch uczelni: Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza, stopień naukowy doktora uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Świętego
Krzyża w Rzymie.

Organizatorem tegorocznej Gali była Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Federacja
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz czasopismo „Przegląd Techniczny”, jedno z najstarszych w Europie czasopism publicystycznych o tematyce ogólnotechnicznej, którego pierwsze
wydanie ukazało się w 1866 r.

ZAPROSILI NAS
h Pełnomocnik Rządu ds. Deregulacji
Gospodarczych, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki dr Jerzy Witold
Pietrewicz na seminarium poświęcone miejscu
krajowego przemysłu farmaceutycznego
w społeczeństwie oraz prezentację dokumentu
„Strategia rozwoju krajowego przemysłu
farmaceutycznego do roku 2030” w siedzibie
Ministerstwa

MARZEC
h Rektor Politechniki Wrocławskiej prof.
dr inż. Tadeusz Więckowski na XII Bal
Charytatywny Politechniki we Wrocławiu
h Konfederacja Lewiatan na Galę Finałową
konkursu „Zacznij.biz” w Warszawie, którego
UP RP jest partnerem instytucjonalnym
h Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
na konferencję „Kobieta-Wiedza-Władza”
w Krakowie z udziałem Prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska
h Kancelaria Prezydenta RP na konferencję
w ramach Forum Debaty Publicznej
pt. „Gospodarka konkurencyjnej Polski:
rekomendacje reform. Jakich potrzebujemy
reform do 2016 r., aby wzmocnić
konkurencyjność Polski na kolejne 25 lat?”
z udziałem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego oraz Sekretarza Generalnego
OECD Angel Gurria w Warszawie
h Instytut Nauk Politycznych UW na debatę
„Jak i po co internacjonalizować polskie
szkolnictwo wyższe?” w Warszawie
h Marszałek Województwa Małopolskiego
Marek Sowa na konferencję „Małopolska
– towards innovations” w Krakowie
h Redaktor naczelny Magazynu Prestiż Jerzy
Byra na uroczyste wręczenia Nagród Prestiżu
RENOMA Edycja 2013 w Warszawie. Prezes
UP RP dr Alicja Adamczak członkiem Kapituły
Konkursu
h Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni
Technicznych (KRPUT) na swoje posiedzenia

Opracował: Janusz M. Kowalski, FSNT NOT
Zdj. FSNT NOT
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Dbaj o zdrowie

ZAPROSILI NAS
h Szkoła Główna Handlowa
na V Międzynarodową konferencję z cyklu
„Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce”
w Warszawie. Prezes UP RP dr Alicja
Adamczak członkiem Rady Programowej
konferencji
h Kancelaria Prezydenta RP na oﬁcjalną
inaugurację XII edycję Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP oraz uroczystość nominowania
nowych członków Kapituły Nagrody
na kadencję 2014-2016. UP RP Instytucją
Zgłaszającą
h Ośrodek Dialogu i Analiz THINK TANK
na podsumowanie Forum Dialogu Inwestycje
Zagraniczne z udziałem Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza
Piechocińskiego w Warszawie
h Małopolska Rada Innowacji na swoje
posiedzenia w Krakowie
h Managing Intellectual Property na 4th
annual International Patent Forum 2014
w Londynie
h Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
na posiedzenia Kapituły Ochrony Wizerunku
Fryderyka Chopina w Warszawie
h Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
na uroczystość zakończenia i wręczenia
nagród na Festiwalu Młodych Badaczy
„Odkrycia” w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie
h Naczelna Organizacja Techniczna

na uroczystość ﬁnałową XX jubileuszowej
edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera
z udziałem Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim
h Fundacja Zaawansowanych Technologii

na galę ogłoszenia wyników Konkursu
Naukowego-Edukacyjnego E(x)plory w Gdyni,
nad którym UP RP sprawuje Honorowy
Patronat

Opracował Piotr Brylski
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Stres pod kontrolą
czyli wyluzuj się,
opuść poprzeczkę
Rozmowa z Anną M. Łabuz psychologiem

Życie to nie tylko autostrada zadań
do wykonania

– Czy w dzisiejszych „zabieganych”
czasach ludzie skoncentrowani
są przede wszystkim na sobie? Mamy
tyle różnych problemów, nierzadko
skrywanych przed najbliższymi i otoczeniem. I pomimo życia „w stadzie”,
nie będąc samotnymi, jesteśmy w pewien sposób osamotnieni. Z jakimi
problemami najczęściej zgłaszają się
do Pani pacjenci?
– Powiedziałabym inaczej. W dzisiejszym
życiowym „Matrixie” nie mamy zbyt wiele
czasu dla siebie. Ciągle gdzieś pędzimy,
załatwiamy mnóstwo spraw, prowadzimy
nieustający wyścig z czasem. W tej gonitwie dnia codziennego zapominamy o sobie. Stajemy się zmęczeni, przygnębieni,
zestresowani. Niejednokrotnie zaczynamy
wówczas mieć problemy sami z sobą.
To właśnie często jest ten moment, kiedy
ludzie szukają wsparcia u psychologa.
Do mojego gabinetu w przeważającej
większości przypadków traﬁają ludzie,
którym życie zaczęło wymykać się spod
kontroli. Zgłaszają się do mnie osoby, które

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

nie potraﬁą, tak jak dawniej komunikować
się ze swoimi najbliższymi. Pomocy szukają także ludzie po rozstaniach. Do gabinetu
zgłaszają się również ci, którzy nie radząc
sobie ze stresem, popadli w różne uzależnienia. I wreszcie wsparcia potrzebują
ludzie pogrążeni w żałobie.
– Czy ci, którzy nie radzą sobie ze stresem, to jest jakaś specyﬁczna grupa
ludzi? Czy stres może „dopaść” każdego z nas, bez względu na wiek, płeć,
wykształcenie czy wychowanie?
– Stres jest naturalną reakcją organizmu
każdego człowieka. Powstaje w odpowiedzi na działania różnych bodźców, które
go wywołują. W psychologii nazywamy
je stresorami. Mogą dotyczyć czynników
zewnętrznych związanych z życiem danej
jednostki takich jak np.: utrata pracy, kłótnia ze współmałżonkiem, problemy ﬁnansowe, śmierć kogoś bliskiego itp. Dodatkowo stres mogą powodować indywidualne
cechy jednostki, takie jak np.: nadmierna
ambicja lub niskie poczucie własnej
wartości. Należą one do tzw. czynników
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wewnętrznych, sprzyjających powstawaniu
sytuacji stresogennych. Stres może dopaść każdego z nas niezależnie od wieku,
płci, wykształcenia czy wychowania.
– Stres to takie uczucie, które tak
naprawdę towarzyszy nam wszystkim
na co dzień. Jak wychwycić ten moment, aby nie doprowadzić do głębszego psychicznego „uszczerbku”
na zdrowiu?
– To trudne pytanie. Każdy z nas jest bowiem niepowtarzalną jednostką i w określony dla siebie sposób odbiera otaczający
go świat. Mamy różne progi odporności
na dotykające nas sytuacje stresogenne.
Nasz organizm to jednak bardzo mądry
„stwór”. Daje nam znać, kiedy coś zaczyna
szwankować. Kiedy czujemy negatywne
pobudzenie emocjonalne, ciągłe napięcie, zdenerwowanie, irytację czy też
przemęczenie, przygnębienie i poczucie
beznadziejności. Gdy nasze życie staje
się szare, a my już dawno zapomnieliśmy
co to znaczy spontaniczny uśmiech,
to znak, że warto skorzystać z pomocy
dobrego psychologa.
– Czy jeśli w naszym życiu stale
wszystko odbywa się zbyt szybko i zbyt
emocjonalnie, możemy stwierdzić,
że żyjemy w nieustającym stresie?
– To zależy. Tak jak wcześniej wspomniałam każdy z nas jest wyjątkowy, dlatego
nie można wszystkich mierzyć tą samą
miarą. Skrajny ekstrawertyk żyje w ciągłym ruchu. Dobrze czuje się w sytuacji,
kiedy dookoła coś się dzieje. Osoba introwertyczna w zdecydowanej większości
przypadków będzie ceniła sobie spokój
i swoją przestrzeń. Jednakże zbyt szybkie
tempo życia i związane z tym narastające
pobudzenie emocjonalne może stać się
zagrożeniem dla każdego z nas. Kiedy zaczniemy odczuwać zarówno psychicznie,
jak i ﬁzycznie oznaki pędu naszego życia,
to dla nas wstępne informacje, że jesteśmy
zagrożeni, a co gorsza może być to także
znak, że już padliśmy oﬁarą narastającego
stresu.
– Długotrwały stres może wywołać silną depresję? Co robić, jak zapobiegać,
aby nie doprowadzić naszego organizmu do stanu krytycznego?
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– Tak niestety może się zdarzyć. Długotrwały stres ma duże szanse, aby przerodzić się w tzw. stany lękowe negatywnie
wpływające na nasze funkcje poznawcze.
Mogą one przejawiać się brakiem koncentracji, rozchwianiem emocjonalnym,
a w skrajnych wypadkach nawet zaburzeniami pamięci. Chroniczny stres powoduje
także zmiany w autonomicznym układzie
nerwowym człowieka niejednokrotnie
powodując takie objawy, jak poczucie
zmęczenia, odczucia ﬁzycznego napięcia
mięśni czy zaburzenia apetytu. Nasz organizm zaczyna „podupadać na zdrowiu”.
Aby nie dopuścić do krytycznego stanu
naszego organizmu, warto zastanowić
się nad redukcją wymagań wobec siebie.
Stawianie sobie „zbyt wysoko poprzeczki”
prowadzi do licznych napięć, a w konsekwencji przewlekłych sytuacji stresowych,
z którymi trudno sobie samemu poradzić.
– Gdzie szukać przyczyn reakcji stresowych? Czy istnieją sprawdzone metody
terapii?
– Stres może być wywołany wieloma czynnikami. Czasami są to sytuacje wydawać
by się mogło z naszego punktu widzenia
zupełnie błahe.. Wszystko tak naprawdę
zależy od sposobu zapatrywania się
na daną sytuację i jej oceny przez konkretną osobę. Zdarzenie, z którym przyszło się
jej zmierzyć, jest niejednokrotnie przyczyną
powstającego u niej silnego napięcia
emocjonalnego. Jednakże każdy człowiek
ma prawo w sposób dla siebie odmienny
reagować na świat, który go otacza. I każdy z nas osobno będzie mógł wypracować
pod okiem dobrego psychologa indywidualny dla siebie sposób radzenia sobie
ze stresem.
– Nieraz słyszy się, że stres może
być sprzymierzeńcem człowieka?
Czy to jest w ogóle możliwe?
– Z reguły stres kojarzy się nam z czymś
złym. Postrzegamy go jako następstwo
negatywnych skutków, zarówno dla nas
samych, jak i dla naszego zdrowia. Jednak
nie zawsze tak jest. Są wśród nas osoby,
które potraﬁą czerpać korzyści z pojawiających się w ich życiu napiętych sytuacji.
Mam tu na myśli tzw. stres pozytywny, który mobilizuje do działania i pomaga osiągnąć sukces. Jest niczym koło napędowe

zagrzewające do rożnych aktywności. Ten
rodzaj stresu może mieć pozytywny wpływ
na funkcjonowanie naszego organizmu.
Potraﬁ stać się katalizatorem naszych licznych działań. Zagrzewa do wyznaczania
celów oraz spełnienia marzeń. Stres może
stać się naszym sprzymierzeńcem ukazując całą siłę wewnętrzną, która w nas
drzemie. Może nas uskrzydlić dając „moc”,
która pomaga stanąć do walki i zmierzyć
się z tym, co złe.
– Czy bez pomocy specjalisty, sami
jesteśmy w stanie zapobiec negatywnym skutkom „szalonego tempa dnia
dzisiejszego” – tym stresom, które nam
niesie?
– Przyjęło się mówić: „lepiej zapobiegać niż
leczyć”. Jesteśmy wolnymi ludźmi i zawsze
mamy wybór. Często jednak o tym zapominamy. Zapominamy o sobie. Dlatego
jeżeli mogłabym cokolwiek podpowiedzieć
w temacie zapobiegania negatywnym skutkom „szalonego tempa dnia dzisiejszego”,
to powiedziałabym: „zróbmy coś dla siebie
i tylko dla siebie”. Dajmy sobie możliwość
w ciągu dnia pójścia na spacer, na zaparzenie aromatycznej kawy czy herbaty
i zanurzenie się w spokoju choć na chwilę
w swojej ulubionej lekturze, zróbmy sobie
aromatyczną kąpiel czy znajdźmy czas
na spotkanie z przyjaciółką czy udajmy się
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z kumplem do kina czy pubu. Jeżeli sam/
sama o siebie nie zadbasz, nie licz na to,
że zrobi to ktoś za ciebie.
– Czyli trzeba przyjąć jakąś strategię
działania, aby napięcia w ciągu dnia
nie wywoływały w naszym organizmie
spustoszenia, które potem wymagają
długotrwałych konsultacji medycznych,
bo zaczyna chorować cały organizm?
– Oczywiście tak, bo można i trzeba przeciwdziałać skutkom stresu. Jednak, aby
móc podjąć jakiekolwiek działania należy
mieć świadomość pojawiających się sytuacji stresogennych. W życiu, aby podjąć
walkę, należy znać przeciwnika. Aby zmierzyć się ze stresem, trzeba poznać jego
przyczynę. Co więcej warto zastanowić
się: „co mogę zrobić, aby wyeliminować
ew. ograniczyć pojawiające się w moim
życiu sytuacje stresowe?”. Warto sporządzić plan działania. Jeżeli sytuacją stresową jest np. codzienny poranny pośpiech
w twoim domu –zastanówmy się, jak
logistycznie zapanować nad pojawiającym
się chaosem i towarzyszącą mu nerwówkę. Swoim klientom zalecam stosowanie
jednej bardzo prostej zasady – „nie bierz
do siebie wszystkiego tak bardzo serio”.
Daj sobie trochę luzu, uśmiechnij się,
uśmiechaj się i to często. Życie to nie tylko
autostrada zadań do wykonania. Życie
to czas także dla ciebie, dla twoich zainteresowań i pasji. Nie ważne ile masz lat
i jakie stanowisko piastujesz. Naucz się
oddzielać pracę i codzienne obowiązki
od twojego prywatnego życia.

jak gra. Nie zawsze wiadomy jest wynik.
Trzeba umieć się uśmiechnąć do życia
i powiedzieć sobie „jestem przygotowany/
przygotowana na to i obieram inną strategię działania”. Złość, irytacja czy frustracja
nie pomoże nam w takiej sytuacji. Dajmy
zatem sobie przyzwolenie na zmiany w planie działania. Być może nasza kreatywność
stanie się dla nas przygodą. A nerwy – no
cóż, niech mają szansę ulecieć… w kosmos, w końcu w przyrodzie czasami
potrzebna jest burza i deszcz.
– Jak najprościej zdeﬁniować psychologię pozytywną. Czy faktycznie jest
tak jak mówią badania psychologów
z Yale University: „grunt to dobre
nastawienie”?
– Psychologia pozytywna, to stosunkowo
nowe podejście w tej dziedzinie. W swoim
założeniu zwraca uwagę na mocne strony
jednostki. Koncentruje się głównie wokół
tego, w jaki sposób rozwijać w człowieku
pozytywne emocje, aby uczynić jego życie
w pełni satysfakcjonującym. Naukowcy
z University of Michigan dowiedli, że pozytywne nastawienie pozytywnie wpływa
na nasz układ odpornościowy oraz serce.
Można więc powiedzieć, że nie jest bezpodstawne stare łacińskie powiedzenie
„w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Pozytywne nastawienie do wielu spraw, z którymi
borykamy się w naszym codziennym
życiu, pozwala nam zdecydowanie łatwiej
stawić im czoła.

– Planowanie dnia, ba – przyszłości
sprawia, że mamy kontrolę nad swym
życiem? Co jeśli plany nie dają się
zrealizować, a i codzienność stale
nas czymś zaskakuje a nieraz nawet
przerasta?

– Państwowa Inspekcja Pracy w trosce
o zdrowie psychiczne pracowników
prowadzi działania prewencyjne
wprowadzając do szkoleń indywidualne programy zarządzania stresem.
Czy jest to jakieś wyjście naprzeciw
narastającym, stresogennym problemom cywilizacyjnym?

– Zawsze powtarzam swoim klientom
„nie pozwól, abyś stał się niewolnikiem
własnego życia”. Oczywiście planowanie
daje poczucie kontroli nad naszym życiem. Jednakże każdy z nas wie, że życie
to nieprosta przewidywalna droga, której
sekwencje możemy dokładnie ustalić. Niejednokrotnie jesteśmy zaskakiwani nieprzewidywalnością zdarzeń. Co wtedy? Nie pozostaje nic innego, jak zmienić strategię
działania. Opracować nowy plan. To trochę

– Uważam, że w dzisiejszych czasach
każda próba podejmowania działań dot.
zarządzania stresem szczególnie w miejscu pracy może mieć pozytywny wymiar.
Po pierwsze zapobiega niekorzystnym
skutkom stresu, który może mieć przełożenie na wydajność pracowników w danej
ﬁrmie. Po drugie dopasowuje potrzeby
i wymagania zakładu pracy do możliwości
ﬁzycznych, intelektualnych i emocjonalnych
swoich pracowników. Po trzecie daje pra-
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cownikom poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa, co z kolei wpływa pozytywnie
na redukcje stresu w miejscu pracy.
– Czyli powinno zwiększyć się
nacisk na promowanie zdrowego
stylu życia, który w pewnym sensie pozwala nam umocnić naszą
wewnętrzną równowagę, pomóc
w tzw. „odstresowywaniu się”?
– Choć wydaje się to oczywiste, trudno
jednak dać jednoznaczną receptę. Proszę
zauważyć, że każdy nacisk jest pogwałceniem naszej wolności, indywidualności
i wyboru. Promowanie zdrowego stylu
życia na siłę w sytuacji dla człowieka i tak
mocno stresogennej, może przynieść
więcej szkody niż pożytku. Natomiast
po raz kolejny się powtórzę „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Dopóki nie dopadł nas
w swoje szpony stres, warto z wyprzedzeniem pomyśleć o aktywności ﬁzycznej,
zdrowym odżywianiu i odpowiedniej ilości
snu. To zawsze pomaga w ogólnej kondycji psychoﬁzycznej naszego organizmu
i „uodparnia” na sytuacje stresowe..
– Odnoszę wrażenie, że lubi Pani ludzi
i chce im nieść nie tylko swą fachową
pomoc psychologiczną. Czy pacjenci
wracają do Pani, ale już jako ci, którzy
w walce ze stresem odnieśli sukces,
przy Pani udziale, tj. skutecznej diagnozie i właściwej terapii?
– Nie wyobrażam sobie, żeby psycholog
mógł pracować z ludźmi nie lubiąc ich.
Ostatnio mój kolega zadał mi pytanie:
„skąd wiesz, na ile pomagasz tym ludziom?”. Przez chwilę się zadumałam.
„ Wiesz, to trudne pytanie. W sumie
nie wiem – odrzekłam. Kiedy problem
zostanie rozwiązany, mój klient już na ogół
do mnie nie wraca”. W tym momencie zadzwonił telefon „ Dzień dobry. Anna Łabuz,
w czym mogę pomóc” – powiedziałam jak
zwykle. „ Dzień dobry z tej strony Kasia
– otrzymałam do pani numer od swojej
znajomej. Mam problem, czy mogłaby
się pani ze mną spotkać?”. I to jest chyba
odpowiedź na Pani pytanie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Jadwiga Dąbrowska
www.dobrypsycholog.com.pl
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Widziane z boku

BUNT MAS?
a naszych oczach rozpoczęła się wiosna, jak co roku zresztą. W ostatnich
latach ta wiosna w Polsce zaczyna wyglądać
jednak trochę inaczej. Zaczęliśmy w wielkich tłumach uprawiać sport. Wyglądamy
jak stada antylop, które
przemierzają na wiosnę
setki kilometrów, wzbijając
gęste tumany kurzu.

N

Jeszcze nie tak dawno
Polaków gromadziły
strajki, msze papieskie,
wielkie koncerty gwiazd
z zachodniego świata i …
przyglądanie się zawodom
sportowym, głównie lotom
Adama Małysza. Tradycyjnie nie skupiamy się
nawet wokół uroczystości
państwowych czy świąt narodowych. Mało
ludzi spoza Warszawy, a nawet z niej samej,
przychodzi obejrzeć deﬁlady z okazji 15
sierpnia lub świętować 3 maja. Choć media
bardzo lubią podgrzewać atmosferę marszów
niepodległościowych 11 listopada, idzie
w nich stosunkowo bardzo mała liczba osób.
W stolicy chyba jedynym wyjątkiem jest rocznica Powstania Warszawskiego.
ydawać by się mogło, się, że elementem najmocniej skłaniającym ludzi
do spotkania są wydarzenia katolickie. Choć
jeśli spojrzeć na drogi i dukty polskie w sierpniu, coraz mniejsze grupy odbywają piesze
pielgrzymki do Częstochowy, a i na Błoniach
Jasnogórskich nie ma takich tłumów, jakie
bywały onegdaj.. Duża grupa, zwłaszcza
młodzieży, wybiera się na Ogólnopolskie
Spotkania Młodych nad Jeziorem Lednickim.

W
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W najbliższych tygodniach zapowiada się
także tłumny wyjazd do Watykanu na kwietniowe uroczystości beatyﬁkacyjne Jana Pawła II.
Niestety, wszelkie prognozy i statystyki pokazują, że również tutaj masowość raczej będzie

Warszawie, Kostrzyniu nad Odrą, Ostródzie,
Jarocinie, Mysłowicach, i w wielu innych
miastach – i co ważne – miasteczkach. Dla
„mas” na festiwalach muzycznych często
nie najważniejsza jest muzyka. Dla wielu jest
ona raczej przyjemną okazją do spotkania
ze znajomymi i nieznajomymi, podróżowania.. Gdyby chodziło tylko o muzykę, o wiele
większe tłumy mielibyśmy na festiwalach
ﬁlmowych, teatralnych, literackich i innych.
Ale tam jest ich o wiele wiele mniej.
ojawił się jednak w ostatnich latach
swoisty społeczny fenomen – powód,
dla którego Polacy wyjeżdżają nawet poza
swój najbliższy region, aby wspólnie, masowo uprawiać sport. Stało się to wręcz modą.
Dotychczas masy organizowały się raczej dla
jakiejś sprawy albo w proteście przeciwko
czemuś. W przypadku masowego sportu,
jakże celnie brzmi cytat z jednej z najważniejszych książek XX w., autorstwa hiszpańskiego ﬁlozofa Ortegi y Gasseta „Bunt mas”
o nadrzędnej sile zgromadzeń ludzkich:

P

spadać, choć wiadomo – młodszym chce się
bardziej podróżować, wędrować niż starszym.
zy jest zatem coś, co skupia duże tłumy
młodzieży, poza wydarzeniami, uroczystościami katolickimi? W zasadzie są to tylko,
rozwijające się w ostatnim
czasie jako świetny biznes,
wielodniowe festiwale muzyczne. Jak twierdzą eksperci
stają się one powoli polską
specjalnością, gdyż przyciągają również coraz więcej turystów zagranicznych. Koncert
dłuższy niż parogodzinny lub
jednodniowy pozwala nieźle
zarobić. Mamy więc bogatą
ofertę - w Gdyni, Krakowie,

C
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„Masę stanowią ci wszyscy, którzy nie przypisują sobie jakiś szczególnych wartości – w dobrym tego słowa znaczeniu czy złym – lecz
czują się „tacy sami jak wszyscy” i wcale nad tym nie boleją, przeciwnie, znajdują zadowolenie w tym, że są tacy sami jak inni”.
abierające zawsze na wiosnę, ogromnego rozmachu, masowe imprezy sportowe jednoczą ludzi dla jakiegoś stadnego
odczuwania przyjemności. Mają one swoich gorących zwolenników
i przeciwników. Z pewnością propagują zdrowie i poszanowanie swojego ciała, a pewnie i ducha. Motywują i zachęcają ludzi do indywidualnego wysiłku poprzez wspólnotę. Proponują taką formę spędzania
czasu, zamiast siedzenia przed ekranem telewizyjnym, komputerem
czy ulegania niezdrowym nałogom. Pozwalają oswoić przestrzeń miejską, przeznaczoną na co dzień dla niezdrowych spalin, hałasu i ruchu.

N

rzeciwnicy będą oczywiście wykazywać, że doskonalić ciało można raczej w siłowni, w domu czy w parku albo lesie,
że co to za zdrowie biegać czy jeździć obok samochodów w centrum
miasta. Będą narzekać, że blokuje się ruch i nie można spokojnie
pójść na spacer. Sam doświadczam tego uczucia, kiedy wychodząc
późnym wieczorem z pracy w piątek chcę czasem wydostać się
poza Warszawę, ale jest ona zablokowana przez tzw. krytyczną masę
rowerową, której wielotysięczny korowód jeździ po głównych arteriach
miasta, choć blisko do Powsina, Kampinosu, Anina czy Sulejówka.

P

oże socjolodzy i psycholodzy powiedzieliby czy fenomen masowego uprawiania sportu jest tylko chwilową modą, cechą
związaną ze świadomym społeczeństwem żyjącym we względnym
dobrobycie i spokoju polityczno-historycznym? Bo skąd w nas coraz
większy „owczy pęd” do ruchu? A może to kontrodpowiedź na współczesne ograniczanie ludzkiej przestrzeni życia, które ludzie sami sobie
zafundowali zagęszczając niemiłosiernie swoją życiową przestrzeń,
tłocząc się w miastach? W 1899 r. Charles H. Duell, ówczesny komisarz (szef) Amerykańskiego Urzędu Patentowego powiedział „Wszystko co można było wynaleźć zostało już wynalezione”, a tu proszę taka
niespodzianka. W USA też masowo biegają, organizują rajdy samochodowe, motocyklowe itp.

M

Może tak masowo biegając, szybciej dogonimy świat, który ucieka
coraz szybciej …
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