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KONFERENCJE I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA UPRP
W II KWARTALE 2015 r.
24 kwietnia
konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

„SUKCES MARKI. MARK A SUKCESU”

12 maja
konferencja organizowana przez Urząd Patentowy wspólnie z Ministerstwem Gospodarki nt.

„PATENT Y NA KONKURENCY JNY M RY NKU”

13 maja
spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
– dr Żaneta Pacud, Uniwersytet Jagielloński

„ZDOLNOŚĆ PATENTOWA ROŚLIN”

9 maja
Udział UPRP w
19. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem

ŚWIATŁO – ŹRÓD ŁO NASZEJ CY WILIZAC JI

30 maja
„AMBASADOR SZKOLNEJ W Y NALA ZCZOŚCI”
Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu skierowanego do dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.
Do konkursu zgłaszane są wynalazki, rozwiązanie techniczne, gry planszowe lub komputerowe

Przełom maja/czerwca
OGÓLNOPOLSKI KONKURS STUDENT-W Y NALA ZCA
Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską i Urząd
Patentowy

23-24 czerwca
XX Ogólnopolska Konferencja UPRP w Centrum Nauki Kopernik
z cyklu Informacja patentowa dla nauki i przemysłu
Współorganizator Urząd M. St. Warszawy

NAR ZĘDZIA I STR ATEGIE ZAR ZĄDZANIA INNOWAC JĄ
(Konferencja w formie warsztatów poświęconych m.in. zarządzaniu własnością intelektualną
i innowacyjnym przedsięwzięciem, wycenie wartości niematerialnych i prawnych, monitorowaniu
rozwoju technologii w krajach azjatyckich)

SPIS TREŚCI

oczątek roku zawsze związany jest z nowymi planami i inicjatywami,
chociaż nie mniej ważna jest kontynuacja i utrwalenie pozytywnych
efektów wcześniej podjętych działań. Aktywność Urzędu Patentowego RP
łączy te aspekty na wielu polach związanych z ochroną własności przemysłowej, co na pewno przynosi korzyści użytkownikom systemów tej ochrony
i jednoznacznie umacnia pozycję Urzędu jako instytucji wiodącej w tym
obszarze. Wyznacznikiem naszego działania są wymogi gospodarki innowacyjnej, zdynamizowanie współpracy nauki i biznesu, potrzeba utrzymania
satysfakcjonującego poziomu wzrostu gospodarczego, w którym nie sposób przecenić znaczenie ochrony patentowej, a szerzej – ochrony własności intelektualnej.
pierwszym tegorocznym numerze Kwartalnika polecamy uwadze Czytelników nie tylko relacje
z bieżących wydarzeń, których byliśmy inspiratorami i organizatorami czy też uczestnikami, ale także
szereg materiałów poruszających aktualną problematykę związaną z rozwojem systemów ochrony własności
przemysłowej w Polsce i na świecie. W tym wydaniu znajdą Państwo m.in. pierwszy z cyklu artykułów na temat roli oraz funkcjonowania wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej, które staje się
coraz bardziej istotnym elementem wymiaru sprawiedliwości, z szerokim spektrum spraw, których sprawne
rozstrzyganie warunkuje pewność prawną znacznej części obrotu gospodarczego.
endencją światową jest obecnie dążenie do maksymalnego uproszczenia procedur patentowych, które
zapewniają szybkie uzyskiwanie praw wyłącznych, nie tylko o zasięgu krajowym, lecz również międzynarodowym. Doniosłą inicjatywę podjęły krajowe Urzędy Grupy Wyszehradzkiej, w wyniku której nastąpiło
podpisanie czterostronnej umowy o utworzeniu Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Jego działalność
ma służyć zapewnieniu łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do międzynarodowego
systemu uzyskiwania ochrony patentowej w ramach Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Zgłaszający
wynalazki z państw Grupy uzyskają możliwość przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań
wstępnych w swoim urzędzie krajowym, korzystając przy tym ze zniżek z tytułu wykorzystania wyników krajowego poszukiwania w stanie techniki, co jest szczególnie istotne dla osób ﬁzycznych oraz małych i średnich
przedsiębiorstw.
ażnym zagadnieniem z punktu widzenia rozwoju innowacyjności w Polsce jest stałe zacieśnianie
współpracy między ośrodkami naukowymi a sferą przemysłu, w której wdrażane są nowatorskie
rozwiązania. Poświęcamy tej problematyce materiał dotyczący programu „Inteligentny rozwój”, który zakłada
istotne zwiększenie roli wspólnych projektów nauki i biznesu służących coraz lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego, stanowiącego jedno z najcenniejszych aktywów naszej gospodarki. Nawiązując do tej
tematyki zamieszczamy też m.in. obszerny wywiad z prof. J. Sójką-Ledakowicz, kierującą Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, który ma w swoim dorobku bardzo wiele interesujących wdrożeń nowoczesnych technologii
i duże doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami, w tym MŚP. Prezentujemy także szczególną publikację UPRP – poradnik „Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle
znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”. Pracom nad poradnikiem towarzyszyły warsztaty
z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, jednostek naukowych i centrów transferu technologii.
roblematyka wdrażania nowych rozwiązań wiąże się nierozerwalnie z zagadnieniami nowoczesnego
wzornictwa, które w coraz większym stopniu staje się integralną częścią procesu projektowania innowacyjnych produktów. Bez nowoczesnego podejścia do kwestii designu nie jest obecnie w większości
branż możliwy sukces komercyjny, warunkujący upowszechnienie nowych idei technicznych na szeroką skalę. Dlatego Urząd Patentowy organizuje szereg wydarzeń służących pokazywaniu roli nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, zarówno w aspekcie tworzenia nowych projektów, jak i konieczności ich skutecznej
ochrony jako wartości intelektualnej, wartości będącej jednym z najważniejszych atrybutów decydujących
o oryginalności, funkcjonalności i estetyce nowych produktów wprowadzanych na rynek. W bieżącym numerze poświęcamy tej tematyce obszerny blok materiałów będących pokłosiem organizowanej przez Urząd,
tradycyjnie w marcu, międzynarodowej konferencji na temat znaczenia wzornictwa w polityce gospodarczej
i strategii działania ﬁrm.
olecając Państwa uwadze te zagadnienia oraz wiele innych interesujących materiałów zamieszczonych
w pierwszym tegorocznym wydaniu Kwartalnika UPRP, zachęcam Czytelników do współpracy z nami
i życzę satysfakcjonującej lektury.
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Statystyka UPRP

Rok 2014 w liczbach
W 2014 roku do Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie
20 126 zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej dokonanych w trybie krajowym. Dodatkowo w trybie międzynarodowym, a więc w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT),
Porozumienia Madryckiego i Porozumienia Haskiego do Urzędu
wpłynęło kolejne 2 497 zgłoszeń. Jednocześnie Urząd Patentowy rozpatrzył i wydał decyzje w sprawach dotyczących ponad
23 900 zgłoszeń, przy czym 66% z tych decyzji były to decyzje
pozytywne.
Warto podkreślić,
że z każdym
kolejnym rokiem
średni czas oczekiwania na rozpatrzenia sprawy
ulega skróceniu
i w 2014 roku
wynosił
on 15,2 m-ca. Najdłużej na rozpatrzenie oczekiwały
zgłoszenia wynalazków i wzorów
użytkowych – średnio 32,4 m-ca, natomiast najkrócej zgłoszenia
wzorów przemysłowych – średnio 2,6 m-ca.

europejskich. W roku ubiegłym na te1505
renie Polski walidowanych zostało
o tyle zmniejszyła
7 380 patentów europejskich w resię liczba spraw
zultacie czego na koniec roku w mocy
oczekujących
pozostawało ich już 34 179, czyli
na rozpatrzenie
o 28,5% więcej niż patentów krajow porównaniu
wych. Największy odsetek spośród
z rokiem
pooprzednim
walidowanych patentów europejskich
stanowiły patenty należące do podmiotów mających siedzibę w USA,
Niemczech, Francji, Szwajcarii i Włoszech.

Wynalazki i wzory użytkowe
Liczba wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych
w 2014 roku wyniosła 5 057, z czego 4 991 dokonano w trybie
krajowym i 66 w trybie PCT. Zdecydowana większość spośród
nich bo aż 96% zostało dokonanych przez podmioty polskie.
Jednocześnie Urząd udzielił 3 472 patenty i prawa ochronne
na wzory użytkowe, czyli o 0,4% więcej niż w roku poprzednim.
Wśród zgłoszeń zagranicznych, podobnie jak w przypadku patentów europejskich, najliczniejszą grupę stanowiły zgłoszenia
pochodzące z Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

W ostatnich latach da się również zaobserwować stały spadek
spraw oczekujących na rozpatrzenie. Na koniec 2014 roku
liczba tego typu spraw zmniejszyła się o kolejne 4,1% w relacji
do stanu z 31 grudnia 2013 roku.
W ubiegłym roku udzielono również 16 882 prawa wyłączne czyli
patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa ochronne
na znaki towarowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
zgłoszone w trybie
krajowym i międzynarodowym.
Osobną kategorię
zgłoszeń stanowią
zgłoszenia patentów europejskich
dokonywane
w trybie Konwencji o patentach
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Analizując zgłoszenia krajowe
i udzielone prawa w ujęciu terytorialo tyle od 2011 roku
nym łatwo zauważyć duże rozbieżzmniejszył się średni
ności pomiędzy poszczególnymi
okres rozpatrywania
regionami. Tradycyjnie już dominują
zgłoszeń wynalazków
takie województwa jak mazowieckie, śląskie i dolnośląskie z Wrocławiem na czele podczas gdy
inne regiony, czyli lubuskie, warmińsko-mazurskie czy podlaskie
pozostają w tyle.

27,9 m-ca

Wg pierwszego zgłaszającego

liczebności stanowiły zgłoszenia pochodzące od podmiotów
sektora gospodarki i wreszcie od osób ﬁzycznych.
Zgłoszenia oraz prawa udzielone w 2014 roku zarówno podmiotom krajowym, jak i zagranicznym dotyczyły rozwiązań zaklasyﬁkowanych przez ekspertów Urzędu Patentowego przede

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w ilości ośrodków akademickich i naukowych oraz ﬁrm działających
na tych obszarach. Według danych GUS największy odsetek
jednostek aktywnych badawczo na 100 tys. mieszkańców
w 2013 roku przypadał właśnie na mazowieckie i dolnośląskie.
Podobnie jest z liczbą podmiotów
wpisanych do rejestru REGON
29%
na 10 tys. mieszkańców.
to rozwiązania, których

Biorąc pod uwagę strukturę
przynajmniej jednym
podmiotów zgłaszających widać,
z twórców była kobieta
że kolejny rok z rzędu przeważały
zgłoszenia od szeroko pojętego
sektora nauki czyli szkół wyższych, instytutów badawczych
i jednostek naukowych PAN. Kolejną grupę pod względem

Wg pierwszego zgłaszającego

wszystkim do takich dziedzin techniki jak: inżynieria lądowa,
chemia wysokogatunkowych związków organicznych, inne
maszyny specjalistyczne, pomiary. W sumie stanowią one
ok. 30% spośród wszystkich
zaklasyﬁkowanych według MKP
zgłoszeń wynalazków i wzorów
użytkowych oraz patentów i praw
wyłącznych na wzory użytkowe, którym udzielono ochrony
w ubiegłym roku.
Twórcy zgłoszonych i objętych
w 2014 roku ochroną wynalazków i wzorów użytkowych krajowych, to głównie mężczyźni
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18%

to zgłoszenia wzorów
przemysłowych, których
przynajmniej jednym
z twórców była kobieta

oraz mieszkańcy dużych ośrodków miejskich, czyli: Warszawy, Krakowa, Łodzi,
Gliwic czy Poznania. Większość, bo aż
63%, rozwiązań przez nich stworzonych,
jest efektem prac prowadzonych w ramach zespołów badawczych.

Znaki towarowe i wzory
przemysłowe
13 968 zgłoszeń znaków towarowych
oraz 1 167 zgłoszeń wzorów przemysłowych przyjął w 2014 roku Urząd Patentowy od podmiotów polskich i zagranicznych w trybie krajowym. Jednocześnie
udzielił 10 240 praw ochronnych na znaki
towarowe i 854 prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

Wg klasy głównej

Zgłoszenia z zagranicy należały przede wszystkim do podmiotów z takich krajów, jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwajcaria
i Holandia. Podobnie rozkładają się proporcje w przypadku
udzielonych praw.
W oparciu o klasyﬁkację lokarneńską można także wyróżnić najpopularniejsze kategorie, do których
należą rejestrowane w 2014 roku
15,58 m-ca
wzory przemysłowe, a są to:
umeblowanie (wyposażenie
i 2,58 m-ca
mieszkań), pojemniki stosowane
to średni okres
do transportu i przechowywania
rozpatrywania zgłoszeń
znaków towarowych
towarów, materiały budowlane,
i
wzorów
przemysłowych
narzędzia metalowe oraz artykuły
oświetleniowe.
W przypadku znaków towarowych punktem odniesienia jest klasyﬁkacja nicejska. Na jej podstawie również można wyszczególnić najpopularniejsze dziedziny,
w których dokonywano zgłoszeń znaków towarowych oraz udzielano praw ochronnych. Do najczęściej powtarzających się klas należały: klasa 35, klasa 41, klasa, 5, klasa 9 i klasa 42 (szczegółowe
opisy poszczególnych klas dostępne są między innymi na stronie
internetowej Urzędu – www.uprp.pl).

Michał Gołacki
Wydział Analiz, Planowania i Sprawozdawczości UPRP
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Utworzenie WIP

Łatwy, bardziej korzystny
i przyjazny zgłaszającym,
dostęp do systemu PCT
„Utworzenie Instytutu przyniesie korzyści nie tylko naszym czterem Urzędom,
sprzyjając pogłębianiu naszych doświadczeń w dziedzinie badań patentowych,
ale przede wszystkim zgłaszającym z naszych państw, którzy uzyskają możliwość
skorzystania z procedury międzynarodowej na podstawie Układu o współpracy
patentowej i przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań
wstępnych w swoim urzędzie krajowym, w macierzystym języku
i mając możliwość skorzystania z obniżonych opłat”,
powiedziała dr Alicja Adamczak prezes Urzędu Patentowego RP
w Bratysławie 26 lutego br. podczas uroczystości podpisania Umowy
w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.
Aktu podpisania Umowy dokonali: prezes Urzędu Własności Przemysłowej
Republiki Słowackiej – Lubosz Knoth, prezes Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej – Josef Kratochvil, prezes Węgierskiego Urzędu
Własności Przemysłowej – Miklós Bendzsel oraz dr Alicja Adamczak,
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Podpisanie Umowy jest efektem ponad dwudziestoletniej owocnej
współpracy krajowych urzędów własności przemysłowej państw
Grupy Wyszehradzkiej i kolejną inicjatywą podejmowaną przez te
urzędy na rzecz promowania innowacyjności i kreatywności oraz
rozwoju gospodarczego i konkurencyjności w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.

których urzędy przyjmujące wyznaczą Wyszehradzki Instytut Patentowy
jako właściwy organ międzynarodowy ISA i IPEA.
Instytut będzie pełnił funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań
(ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy
Układu o współpracy patentowej (PCT), wykorzystując aktualne zasoby
krajowych urzędów patentowych. Instytut jako organizacja międzyrządowa do spraw współpracy patentowej, posiada osobowość prawną oraz
autonomię administracyjną i ﬁnansową. Organem zarządzającym stanie
się Rada Administracyjna, składająca się z przedstawicieli umawiających

Zadania WIP
Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) obejmuje cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) i jest
otwarty także dla innych zainteresowanych państw europejskich. Celem
jego utworzenia jest zapewnienie łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż
dotychczas dostępu do systemu PCT. Zgłaszający z umawiających się
państw uzyskają możliwość przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań wstępnych w swoim urzędzie krajowym, korzystając przy
tym ze zniżek z tytułu wykorzystania wyników krajowego poszukiwania
w stanie techniki. Jest to szczególnie ważne dla osób ﬁzycznych, małych
i średnich przedsiębiorstw, jak i uniwersytetów, instytutów badawczych
oraz organizacji non-proﬁt. WIP będzie także świadczył usługi w tym
zakresie na rzecz zgłaszających, pochodzących z sąsiednich krajów,
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Prezes UPRP dr Alicja Adamczak podpisuje Umowę powołującą WIP
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się państw i ich zastępców, a funkcje administracyjne przejmie Sekretariat kierowany przez
dyrektora. Siedziba WIP będzie znajdować się
w Budapeszcie, natomiast oddziały Instytutu
będą ulokowane w urzędach własności przemysłowej umawiających się państw.
Istotną korzyścią dla zgłaszających, płynącą
z utworzenia Instytutu, będzie możliwość
porozumiewania się w ramach procedury
PCT w języku ojczystym. Ponadto szacuje się,
że koszty ponoszone przez nich z tytułu opłat
za zgłoszenia PCT zostaną obniżone o 25%
w przypadku przedsiębiorstw oraz o 37%
w przypadku osób ﬁzycznych, co powinno
przyczynić się do zwiększenia liczby zgłoszeń
międzynarodowych, pochodzących z państw
Grupy Wyszehradzkiej.
Małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie,
jednostki badawcze oraz inni użytkownicy
systemu patentowego z Europy ŚrodkowoWschodniej uzyskają w ten sposób możliwość
korzystnego i skutecznego uzyskiwania
międzynarodowej ochrony patentowej i ułatwienie dostępu do systemu w ramach Układu
o współpracy patentowej.

Dotychczasowy i nowy
stan prawny
Obecnie polscy zgłaszający, ubiegając się
o ochronę swoich wynalazków za granicą,
mogą skorzystać:

z

z trybu krajowego przed urzędami patentowymi w poszczególnych państwach,

z

z trybu regionalnego przed Europejskim
Urzędem Patentowym (EUP) skutecznego
na obszarze 38 państw europejskich, lub

z

z trybu międzynarodowego na podstawie
Układu o współpracy patentowej, którego
stronami jest 148 państw.

W ramach trybu międzynarodowego zgłaszający może dokonać zgłoszenia międzynarodowego albo za pośrednictwem krajowego
urzędu własności przemysłowej, który pełni
funkcję urzędu przyjmującego, albo bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
W pierwszym przypadku zgłaszający może
dokonać międzynarodowego zgłoszenia wyłącznie w jednym z języków urzędowych EUP,
który obecnie jest dla polskich zgłaszających
Międzynarodowym Organem Poszukiwań
i Badań Wstępnych.
W drugim – może dokonać zgłoszenia w języku polskim, ale w ciągu jednego miesiąca
od daty takiego zgłoszenia zobowiązany jest
do dostarczenia tłumaczenia na jeden z języków urzędowych EUP (tj. angielski, francuski
lub niemiecki). Zgłoszenie poddawane jest
międzynarodowej procedurze przed Międzynarodowym Organem Poszukiwań i opcjonalnie
na wniosek zgłaszającego, przed Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych. Organy
te sporządzają odpowiednio sprawozdanie

z poszukiwania i sprawozdanie z badania
wstępnego. Sprawozdania te stanowią dla
zgłaszającego podstawę do oceny jego szans
na uzyskanie patentu.

Korzyści
Zgodnie z postanowieniami umowy
o utworzeniu Wyszehradzkiego Instytutu
Patentowego, będzie on działał jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) oraz
Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych
(IPEA). Ale zadania związane z przeprowadzaniem międzynarodowego poszukiwania
oraz międzynarodowego badania wstępnego
będą wykonywały urzędy własności przemysłowej umawiających się państw, przy czym
każdy dla swoich podmiotów, umożliwiając
tym samym prowadzenie procedury w języku krajowym państwa członkowskiego.
Zgłaszający polski uzyska więc możliwość
wniesienia zgłoszenia międzynarodowego
do UPRP w języku polskim, przy czym będzie zobowiązany do dostarczenia, dla celów
publikacji, tłumaczenia na jeden z 10 języków
wskazanych w Regulaminie PCT, w ciągu
14 miesięcy od daty pierwszeństwa.
Instytut może również wykonywać „inne
podobne zadania z zakresu współpracy patentowej”, przez co należy rozumieć, np. prowadzenie poszukiwań i badań na zlecenie
innych urzędów patentowych, które nie posiadają odpowiedniej kadry ani odpowiednich
narzędzi lub też mają tak dużą ilość zgłoszeń, że muszą korzystać z pomocy innych
instytucji. Wówczas podział pracy będzie
dokonywany według ustalonego przez Radę
Administracyjną klucza. Rada będzie podejmowała decyzje w tym zakresie na zasadzie
jednomyślności.
Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego stanie się korzystne dla krajowych
użytkowników systemu PCT, zwłaszcza
dla MŚP.

Od lewej: prezes Urzędu Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej – Josef Kratochvil,
prezes Węgierskiego Urzędu Własności Przemysłowej – Miklós Bendzsel, Wicepremier
i Minister Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej – Miroslav Lajčák, prezes Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Własności
Przemysłowej Republiki Słowackiej – Lubosz Knoth
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Dzięki temu, że Urząd Patentowy RP będzie
wykonywał pracę Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Badań Wstępnych, polscy
użytkownicy zyskają dodatkową możliwość
wyboru tego organu (oprócz Europejskiego Urzędu Patentowego), a tym samym
możliwość procedowania w języku polskim
we własnym kraju.
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Dla użytkowników, którzy wybiorą Wyszehradzki Instytut Patentowy przewiduje się
możliwość uzyskania refundacji części opłaty
za sporządzenie sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania, wynoszącej 1875 euro,
o ile zgłaszający korzysta z pierwszeństwa
ze zgłoszenia krajowego i przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania. Podobnie jak
w innych Międzynarodowych Organach PCT
zakładana wysokość refundacji wyniesie około
40%. Dodatkową korzyścią będzie również
możliwość odroczenia konieczności dostarczenia tłumaczenia zgłoszenia dla celów publikacji do 14 miesięcy od daty pierwszeństwa
(na podstawie zasady 12 ust. 4 Regulaminu
Wykonawczego PCT), a w przypadku uzyskania negatywnej opinii Organu Międzynarodowego zgłaszający może wycofać zgłoszenie
i wówczas nie poniesie żadnych kosztów
tłumaczenia.

Poszerzenie zakresu usług
Umowa w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego stanowi istotny
krok w kierunku poszerzenia zakresu usług dla
wynalazców zainteresowanych uzyskaniem
międzynarodowej ochrony patentowej.
Przewiduje się, że Instytut zacznie funkcjonować jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań
oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w 2016 r., po wyznaczeniu przez Zgromadzenie Związku Współpracy Patentowej
czyli przez Zgromadzenie państw będących
stronami Układu o współpracy patentowej
(PCT). Zgromadzenie PCT zbiera się raz
w roku w trakcie corocznych sesji Zgromadzeń
WIPO. W tym roku sesje Zgromadzeń odbędą
się 5-14 października.
W bieżącym roku działania czterech Urzędów
będą koncentrowały się na pracach związanych z doprecyzowaniem zasad funkcjonowania Instytutu. Natomiast eksperci, także
z UPRP, którzy będą dokonywali poszukiwań
i badań wstępnych w ramach działalności
Instytutu, przejdą szkolenia z procedur
PCT, dotyczących sporządzania raportów
z poszukiwań i wydawania opinii wstępnych do zgłaszanych wynalazków w trybie
międzynarodowym.
Grażyna Lachowicz
Ewa Nizińska-Matysiak
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WYSPECJALIZOWANE
SĄDOWNICTWO DS. WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ (część I/IV)

dr Michał Kruk
ekspert UPRP

Od nieco ponad dekady w Polsce w środowisku
naukowców i praktyków z zakresu prawa własności
intelektualnej toczy się debata dotycząca utworzenia
wyspecjalizowanego sądu w tym zakresie. Rozpoczęła
się ona po przeprowadzonej we wrześniu 2004 r. dyskusji
w ramach Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół
Wyższych w Cedzynie, która dotyczyła ustanowienia
takiego sądu. Już wówczas, podczas wspomnianego
spotkania, zwracano uwagę na rozwiązania obowiązujące
za granicą, między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii
i Francji (prof. Andrzej Szewc), a także we Włoszech
(prof. Andrzej Wróbel). Również w późniejszym okresie
pojawiały się w kraju wypowiedzi dotyczące obcych
systemów prawnych, w których działa wyspecjalizowane
sądownictwo ds. własności intelektualnej.

Wielokrotnie do zagranicznych wzorców
odnosił się prof. M. du Vall, który oprócz
wskazanych powyżej państw, nawiązywał do systemów występujących
we Francji, Finlandii, Szwecji, Holandii,
Czechach i Wielkiej Brytanii, ale także
w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Najczęściej odniesienia te
dotyczyły kwestii związanych z kognicją
wyspecjalizowanego sądownictwa
ds. własności intelektualnej, udziału
specjalistów z zakresu techniki w procesie orzekania czy w końcu zalet tego
rodzaju sądów.

Niewątpliwie przynajmniej od kilkunastu
lat możemy zaobserwować tendencję
występującą na świecie i związaną
z tworzeniem tego rodzaju organów
sądowych sui generis. Przyczyn wpływających na pojawienie się tego zjawiska
jest przynajmniej kilka. Jedną z nich
stanowiło przyjęcie przez społeczność
międzynarodową w roku 1994 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów
praw własności intelektualnej. Ta umowa
międzynarodowa zobowiązała państwa
członkowskie Światowej Organizacji
Handlu do skutecznej ochrony praw wła-
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sności intelektualnej. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że nie zobowiązała ona
jednak wprost do tworzenia tego rodzaju
sądownictwa (podobnie żaden inny akt
prawa międzynarodowego czy unijnego
takiego nakazu nie zawiera).
W innych aktach prawnych zaczęło
pojawiać się jednak zobowiązanie
do skutecznej ochrony praw własności
(m.in. dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej). Stanowiło to wyraz potrzeby
stworzenia systemu pozwalającego
na rzeczywistą ochronę praw wyłącznych
– rozwiązaniem stało się sądownictwo
wyspecjalizowane.
W literaturze zaczęły pojawiać się głosy,
że sędziowie posiadający ogólne kwaliﬁkacje nie są w stanie rozstrzygać spraw
z zakresu prawa własności intelektualnej,
przede wszystkim z uwagi na brak wiedzy technicznej. A przecież w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie mamy
do czynienia z dynamicznym postępem
technologicznym, stan techniki ulega
permanentnie dalszemu skomplikowaniu.
W tych warunkach trudno zatem oczekiwać od prawnika rozstrzygnięcia kwestii
natury technicznej. Innymi czynnikami
wpływającymi na omawiane zjawisko
były: rozwój prawa własności intelektualnej wraz z pojawieniem się nowych
wytworów intelektu (i objęcie ich ochroną – vide topograﬁe układów scalonych
czy bazy danych), różnorodne formy
eksploatacji praw wyłącznych, a ponadto
gigantyczny wzrost liczby przedmiotów chronionych prawami wyłącznymi
w ostatniej dekadzie.
W niniejszej części cyklu zaprezentowane
zostaną: dokument stanowiący wyniki
analizy globalnej dotyczącej omawianego
zjawiska, przykłady wyspecjalizowanych
sądów ds. własności intelektualnej powołanych w Europie i na świecie, a także
zalety i wady tego rodzaju sądownictwa.
W kolejnych trzech wydaniach „Kwartalnika UPRP” omówione zostaną bardziej
szczegółowo trzy różne rozwiązania
dotyczące funkcjonowania sądownictwa
ds. własności intelektualnej, które zostały
przyjęte na świecie.
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SĄDY WYSPECJALIZOWANE
Zjawisko związane z tworzeniem wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej zostało dostrzeżone
przez osoby zajmujące się tą problematyką i poddane analizom. Najbardziej
obszerne dotychczas badanie w przedmiotowym zakresie przeprowadziły Międzynarodowy Instytut Własności Intelektualnej (International Intellectual Property
Institute, IIPI) oraz Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
(United States Patent and Trademark Oﬃce, USPTO). W roku 2012 opublikowały
one „Studium w sprawie wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej”
(Study on Specialized Intellectual Property Courts, Studium IIPI/USPTO). Wyniki
badania wskazują, że w 881 spośród 902
państw objętych analizą funkcjonują różnego rodzaju wyspecjalizowane organy
sądowe orzekające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.
Autorzy Studium IIPI/USPTO podkreślają,
że chociaż nazwy tych organów mają
różne nazwy, to jednak ich funkcje pozostają podobne. W ramach przeprowadzonego badania zidentyﬁkowane zostały
następujące jednostki: wyspecjalizowane
sądy ds. własności intelektualnej pierwszej instancji (Specialized IPR Trial Court),
wyspecjalizowane sądy ds. własności
intelektualnej drugiej instancji (Specialized IPR Appeals Court), wyspecjalizowane wydziały sądów powszechnych
pierwszej instancji (Specialized IPR Trial
Division), wyspecjalizowane wydziały
sądów powszechnych drugiej instancji
(Specialized IPR Appeals Division), wyspecjalizowane sądy pierwszej instancji
rozpatrujące sprawy gospodarcze, w tym
sprawy z zakresu prawa własności
intelektualnej (Commercial Trial Court),
wyspecjalizowane sądy drugiej instancji
rozpatrujące sprawy gospodarcze, w tym
sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej (Commercial Appeals Court),
sądy powszechne pierwszej instancji
rozpatrujące wyłącznie sprawy z zakresu
prawa własności intelektualnej (Trial Court
that Exclusively Hears IPR Cases), sądy
powszechne drugiej instancji rozpatrujące wyłącznie sprawy z zakresu prawa
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własności intelektualnej (Appeals Court
that Exclusively Hears IPR Cases), trybunały sądowe stanowiące część organu
administracji publicznej (Administrative
Tribunal), a także sędziowie wyspecjalizowani w sprawach z zakresu prawa
własności intelektualnej orzekający w sądach powszechnych (Specialized Judges
on Courts of General Jurisdiction). Tabela
przedstawia wyniki analizy przeprowadzonej przez IIPI oraz USPTO w odniesieniu do państw europejskich.

EUROPA
W Europie w większości państw działają wyspecjalizowane organy sądowe
(tj. sądy lub wydziały sądów) orzekające
w sprawach z zakresu prawa własności
intelektualnej. Według wyników badania
IIPI oraz USPTO w państwach europejskich poddanych badaniu najczęściej
są to wyspecjalizowane wydziały sądów
powszechnych pierwszej instancji oraz
wyspecjalizowane wydziały sądów powszechnych drugiej instancji.
Z kolei za najbardziej zaawansowane
w zakresie ukonstytuowania sądownictwa ds. własności intelektualnej wydają
się Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria,
ale także Rosja i Portugalia. Warto podkreślić, że w tych dwóch przypadkach
do powołania organów sądowych będących przedmiotem niniejszego omówienia
doszło w ciągu ostatnich pięciu lat.

RESZTA ŚWIATA
Także w wielu państwach na świecie
funkcjonują wyspecjalizowane sądy
ds. własności intelektualnej. Przede
wszystkim zjawisko to występuje w Azji,
Afryce i Ameryce Północnej.
Na świecie komentowane było szeroko
powołanie w Chinach, państwa powszechnie uważanego za „potentata”
w naruszaniu praw własności intelektualnej, wyspecjalizowanego sądownictwa
ds. własności intelektualnej.
Warto odnotować, że oprócz Unii Europejskiej także Wspólnota Andyjska jako
międzyrządowa organizacja międzynarodowa, stworzyła system sądowniczy roz-
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Austria

Belgia

Białoruś

Chorwacja

Czechy

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

wyspecjalizowane wydziały
sądów powszechnych drugiej
instancji (Specialized IPR
Appeals Division)

X

X

X

X

X

X

X

X

wyspecjalizowane wydziały
sądów powszechnych pierwszej
instancji
(Specialized IPR Trial Division)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

wyspecjalizowane sądy
pierwszej instancji rozpatrujące
sprawy gospodarcze, w tym
sprawy z zakresu prawa
własności intelektualnej
(Commercial Trial Court)

X

X

X

X

X

X

X

wyspecjalizowane sądy drugiej
instancji rozpatrujące sprawy
gospodarcze, w tym sprawy
z zakresu prawa własności
intelektualnej (Commercial
Appeals Court)

X

X

sądy powszechne pierwszej
instancji rozpatrujące wyłącznie
sprawy z zakresu prawa
własności intelektualnej
(Trial Court that Exclusively
Hears IPR Cases)

X

X

X

X

X

X

sądy powszechne drugiej
instancji rozpatrujące wyłącznie
sprawy z zakresu prawa
własności intelektualnej
(Appeals Court that Exclusively
Hears IPR Cases)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Dania

Finlandia

Francja

Grecja

Holandia

Islandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Macedonia

Niemcy

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Rosja

Serbia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Szwajcaria

Turcja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Tabela opracowana na podstawie Studium IIPI/USPTO obejmuje tylko państwa europejskie uwzględnione w badaniu.

wyspecjalizowane sądy ds.
własności intelektualnej drugiej
instancji
(Specialized IPR Appeals Court)

Lista państw europejskich, w których funkcjonują wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej1

1

wyspecjalizowane sądy ds.
własności intelektualnej
pierwszej instancji
(Specialized IPR Trial Court)

trybunały sądowe stanowiące
część organu administracji
publicznej
(Administrative Tribunal)
sędziowie wyspecjalizowani
w sprawach z zakresu prawa
własności intelektualnej
orzekający w sądach
powszechnych
(Specialized Judges on Courts
of General Jurisdiction)
propozycja utworzenia
wyspecjalizowanego sądu
ds. własności intelektualnej /
wyspecjalizowanego wydziału
sądu rozpatrującego sprawy
z zakresu prawa własności
intelektualnej
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patrujący sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej. Stanowi go Trybunał
Sprawiedliwości Wspólnoty Andyjskiej
mający siedzibę w Quito w Ekwadorze.
Choć nie jest to sąd wyspecjalizowany,
to rozpatruje on między innymi pytania
wstępne przesyłane przez sądy krajowe
państw członkowskich, które według
Studium IIPI/USPTO w ponad 90% stanowią sprawy z zakresu prawa własności
intelektualnej.

WADY I ZALETY
W piśmiennictwie komentowane są zalety
i wady wyspecjalizowanego sądownictwa
ds. własności intelektualnej, przy czym
zdecydowanie więcej argumentów dotyczy atutów tego rozwiązania.
Przede wszystkim wskazuje się na stworzenie mechanizmu w systemie sądownictwa zdolnego do merytorycznego
rozpatrzenia spraw z zakresu prawa
własności intelektualnej, w szczególności
spraw patentowych. Wynika to z tego,
że w niektórych państwach w ramach
składu orzekającego działają osoby
niebędące prawnikami i posiadające
wykształcenie techniczne. W tych przypadkach, oprócz wiedzy i doświadczenia
sędziów specjalizujących się w prawie
własności intelektualnej, istnieje możliwość analizy aspektów technicznych.
Pozostałe argumenty dotyczą między
innymi możliwości uzyskania spójności
w orzecznictwie oraz podniesienia jakości
uzasadnień, a także ich pochodne, takie
jak wzrost zaufania obywateli nie tylko
do tych sądów, ale do całego systemu
sądownictwa, napływ kapitału zagranicznego przekonanego o ochronie własności intelektualnej oraz przewidywalność
wyrokowania przez sądy wyspecjalizowane. Ważne jest również to, że jednolite
orzecznictwo sądów pozytywnie wpływa
na działalność wyspecjalizowanych organów administracji publicznej właściwych
w sprawach z zakresu prawa własności
przemysłowej. Wyroki wydawane przez
sądownictwo wyspecjalizowane wpływają na funkcjonowanie tych organów,
co powoduje uniformizację linii orzeczniczej nie tylko na poziomie sądów, ale także na poziomie administracji publicznej.
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Krytycy powołania sądownictwa wyspecjalizowanego ds. własności intelektualnej wskazują na wysokie koszty
utrzymania tego rodzaju organów sądowych, na które składają się wynagrodzenia sędziów i personelu sądowego,
koszty ich szkolenia oraz podnoszenia
kwaliﬁkacji, a także wydatki związane
z utrzymaniem infrastruktury. Inny zarzut
dotyczy dostępności wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej. W tym przypadku sceptycy
podkreślają, że siedziby tego rodzaju
sądów są zazwyczaj ulokowane w stolicach państw, co ogranicza możliwość
zapewnienia dostępu do sądu głównie
w przypadku rozległych terytorialnie
państw lub państw o słabo rozwiniętej
infrastrukturze komunikacyjnej. Ponadto
według przeciwników istnieje ryzyko
występowania niewielkiej liczby spraw,
które nadawałyby się do rozpatrzenia.
W końcu pojawia się obawa, że specjalizacja sądownictwa będzie prowadziła do monopolizacji usług prawnych
przez pełnomocników zajmujących się
sprawami z zakresu prawa własności
intelektualnej.

PRZYCZYNY
Można uznać, że dopełnienie systemu
ochrony własności intelektualnej stanowi
stworzenie wyspecjalizowanego sądownictwa o takiej właściwości rzeczowej.
Do lat 90. ubiegłego stulecia problem
tworzenia wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej
praktycznie nie istniał. Na całym świecie
zaledwie kilka państw, tych o największym potencjale gospodarczym i technologicznym oraz rozwiniętej kulturze prawnej, zdecydowało się na wprowadzenie
takiego rozwiązania.
Dopiero od czasu wejścia w życie TRIPS
– umowy międzynarodowej, podkreślającej konieczność ochrony praw własności
intelektualnej, pojawiła się potrzeba tworzenia sądów wyspecjalizowanych. Dodatkowo wystąpiły inne czynniki, w tym
dalszy wzrost znaczenia dóbr niematerialnych we współczesnej gospodarce
oraz skomplikowanie systemu prawnego
w omawianym zakresie.
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Trzeba mieć świadomość, że na decyzje
o powołaniu tego rodzaju sądownictwa
miały wpływ okoliczności o charakterze
zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W pierwszym przypadku plany
w przedmiotowym zakresie wynikały
z analiz krajowych (m.in. próbowano
oszacować liczbę spraw, które mogłyby
stanowić przedmiot rozstrzygnięć) popartych dodatkowo badaniami porównawczymi. Prowadziły one do wniosku,
że wyspecjalizowane sądownictwo ds.
własności intelektualnej jest potrzebne.
Jeśli chodzi o bodziec zewnętrzny, to należy dostrzec lobbing wielkich korporacji
międzynarodowych oraz dyplomacji
państw zainteresowanych w tworzeniu
sądownictwa specjalistycznego.
Dobrym przykładem jest opracowywany
przez Urząd Przedstawiciela Stanów
Zjednoczonych ds. Handlu (Oﬃce
of the United States Trade Representative) od 1989 r. dokument zatytułowany „Specjalny Raport 301” („Special
301 Report”)3, który dotyczy barier
w handlu międzynarodowym, w tym
kwestii dotyczących ochrony własności
intelektualnej.
Od ponad dekady pojawiają się w nim
argumenty dotyczące konieczności utworzenia wyspecjalizowanego sądownictwa
ds. własności intelektualnej, przede
wszystkim w państwach azjatyckich.
Warto dodać, że w opracowanie raportu zaangażowany jest między innymi
Międzynarodowy Sojusz ds. Własności
Intelektualnej (International Intellectual
Property Alliance) zrzeszający globalne korporacje międzynarodowe, który
aktywnie lobbuje na rzecz utworzenia
sądownictwa wyspecjalizowanego ds.
własności intelektualnej w różnych państwach na całym świecie.

1

2
3

Według Studium IIPI/USPTO Kambodża rozważa
utworzenie wyspecjalizowanego sądu ds. własności
intelektualnej, a w Gwatemali oraz Boliwii tego rodzaju
sądownictwo nie występuje i na razie nie są w tym
zakresie prowadzone żadne prace przygotowawcze.
Polska nie została uwzględniona w badaniu.
Nazwa pochodzi od jednego z rozdziałów amerykańskiej ustawy o handlu (Trade Act) z 1974 r., mianowicie
z rozdziału 301 (Section 301).
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Nasz gość

IGNORANTIA INTERRETE NOCET
Rozmowa z prof. Piotrem Jerzym Durką, Wydział Fizyki UW

Sztuczna inteligencja już nas dzisiaj otacza
– Jest Pan ﬁzykiem, wybitnym twórcą polskiej Neuroinformatyki, określany pionierem interfejsów mózg-komputer. To wydawać by się mogło technologią przyszłości,
ale przecież ona już dziś jest chyba wśród
nas?

to raczej „proof of concept”. Kolejne dwa lata
pracy doprowadziły do wersji, którą z dumą
mogliśmy prezentować na targach CeBIT
w 2011 roku.

– Teorie zazwyczaj są weryﬁkowane
eksperymentami, jak wiele zabrały Panu
czasu?

– Można powiedzieć, że tempo całkiem
niezłe.... Od strony technicznej, jako naukowiec wie Pan o mózgu prawie wszystko,
ale praca nad mózgiem wymaga posiadania czegoś niezwykłego we własnym mózgu. Wiedza, talent, praca, doświadczenie,
najwyraźniej wspomagana jest niezwykłym
darem analitycznego myślenia, darem
wynalazczym. Zapoznając się z niektórymi Pana profesora publikacjami, Pana
naukowo-badawczo-odkrywczą pracą,
jestem przekonana, że dzieją się w nauce,
w dziedzinie informatyki rzeczy na miarę
Wszechświata...

– Dla mnie osiągnięciem jest stworzenie działającego systemu, a nie sam pomysł. Opisane
we wspomnianym Kwartalniku Urządzenie BCI
(BCI Appliance, BCI to skrót od Brain-Computer Interface) pokazaliśmy po raz pierwszy
w rok od pomysłu, w maju 2009 r., ale był

– ...„na miarę Wszechświata” raczej w sensie
złożoności niż ﬁzycznych rozmiarów. Rzeczywiście mózg człowieka jest najbardziej złożonym
z układów, które próbujemy badać. Zupełnie
wyjątkowe jest to, że w tym przypadku
przedmiot badań jest tożsamy z podstawo-

– Wykorzystując sygnał EEG (elektroencefalogram), rejestrowany z umieszczonych
na powierzchni głowy elektrod, możemy
komunikować się z komputerem z prędkością
kilku czy nawet kilkunastu liter na minutę.
Technologia ta jest wciąż w stadium badań,
ale można już zdecydowanie stwierdzić, że należy do kanonu nauki, a nie fantastyki. Pisałem
o tym w Kwartalniku UPRP 4/2011.

wym narzędziem, którego w tych badaniach
używamy. Dlatego przejście od „prawie
wszystko” do „wszystko” wydaje się niemożliwe
– co nie umniejsza znaczenia ogromnego
postępu w tej dziedzinie, który czasem wyprzedza ﬁkcję z książek i kina.
Fakt ten najlepiej ilustruje przypisywane
W. Gibsonowi stwierdzenie „przyszłość jest
już dzisiaj, tylko nierówno rozłożona”. Można
je interpretować na dwa sposoby.
Po pierwsze, nierówno rozłożona jest wiedza
o faktycznym stanie technologii, nad którymi
pracują naukowcy. Nie chodzi tu o teorie
spiskowe i miejskie legendy o tajnych laboratoriach wojskowych, tylko dość hermetyczny
język artykułów naukowych, w których te osiągnięcia są dokładnie opisywane.
Po drugie, bardzo nierówny jest dostęp
do „technologii przyszłości”, które już dzisiaj
możemy stosować w medycynie i pokrewnych
dziedzinach. Ten problem staje się motywem
przewodnim współczesnych dystopii (np. w ﬁlmie „Elysium”), ale też jest obecny na co dzień
w świecie rzeczywistym: drobne bóle pleców
diagnozujemy urządzeniami za miliony euro, podczas gdy tysiące
niepełnosprawnych wokół nas
cierpi piekło zamknięcia z braku
urządzenia, które już dziś można
by konstruować za kilkaset złotych – ale to wciąż mało znaczący
rynek.
– Projekty mają aspekt społeczny, kto stanowi ich główną grupę
docelową?

Prof. Piotr Durka podczas wykładu
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– Jeśli chodzi o projekt PISAK
(Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji), grupę
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docelową stanowią osoby z niepełnosprawnością ruchową, z poważnymi zaburzeniami
w komunikacji, potocznie nazywane niemówiącymi, które na skutek niepełnosprawności
ruchowej w obrębie kończyn górnych nie mogą
posługiwać się ogólnie dostępnymi środkami
komunikacji takimi jak komputery, tablety lub
telefony komórkowe. W użyciu wciąż najbardziej powszechne są papierowe tablice z alfabetem, książki do komunikacji i korzystanie
z pomocy asystenta. Osoby niepełnosprawne
podkreślają ogromne zapotrzebowanie
na nowe technologie, dzięki którym będą
mogły być bardziej niezależne i samodzielne.
Jedną z głównych przyczyn, ograniczających
tym osobom dostęp do najnowocześniejszych
rozwiązań wspomagających komunikację,
jest bardzo wysoka cena obecnych na rynku
produktów. W ramach projektu powstaną
powszechnie dostępne rozwiązania, oparte
na otwartych licencjach, dzięki którym osoby
niepełnosprawne będą mogły samodzielnie się
komunikować.
– Jest Pan autorem książek, naukowych
publikacji, oraz licznych materiałów dydaktycznych. Od specjalistycznej pozycji
z dziedziny analizy sygnałów („Matching
Pursuit and Uniﬁcation in EEG Analysis”),
przez „Wstęp do współczesnej statystyki”,
do podręcznika gimnazjalnego „Informatyka dla Ciebie” i popularnych „Cyfrowy
Świat – Jak to działa” czy ”Komputer,
Internet, Cyfrowa Rewolucja”. Ta ostatnia
niestety jest już podobno nie do kupienia,
wyczerpany nakład drukowanej wersji jak
również poszerzonego, uaktualnionego wydania. Pocieszające, że powstała jej wersja
elektroniczna.
– To była chyba pierwsza książka z epoki
druku cyfrowego złożona „polską” czcionką,
zaprojektowaną w okresie międzywojennym
specjalnie dla języka polskiego przez graﬁka
i typografa Adama Półtawskiego, i pierwsza,
która jednocześnie z wersją papierową (wydaną przez PWN), ukazała się
w Internecie (i wciąż jest dostępna).
Co ciekawe, 15 lat od publikacji
opis podstawowych praw rządzących cyfrowym światem, w którym żyjemy, jest wciąż aktualny.
– Jak ważne są nowe metody
statystyczne w różnych
dziedzinach naszego życia?
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Czy Pana zdaniem
dzisiaj zmieniło się
podejście do nauczania statystyki, która
kiedyś była wiedzą „dla
księgowych”?
– Edukacja matematyczna
wciąż konstruowana jest
w formie piramidy, na której
szczycie stoją rachunek różniczkowy i całkowy. To niewątpliwie jedne z największych osiągnięć matematyki,
ale tego zaawansowanego aparatu w praktyce
używa tylko względnie niewielu naukowców
i inżynierów. Za to statystyka i prawdopodobieństwo są z nami na co dzień, w języku
mówionym, ale też u podstaw codziennie
podejmowanych decyzji. Dlatego wydaje się,
że elementy weryﬁkacji hipotez statystycznych
w ogólnej edukacji są dziś jeszcze bardziej
potrzebne niż wprawa w rozwiązywaniu równań, i w tym kierunku powinny ewoluować
programy nauczania. O intuicyjnych i prostych
metodach statystycznych, które pojawiły się
dzięki komputerom, pisałem w książce „Wstęp
do współczesnej statystyki”.
– Muszę dopytać, dlaczego będąc ﬁzykiem, zajmując się mózgiem, cybernetyką,
„poszedł” Pan w stronę statystyki?
– Statystyka jest językiem nauk doświadczalnych, jej rola jest szczególnie ważna
w naukach biomedycznych, gdzie wyniki eksperymentów są niejednoznaczne ze względu
na ogromną zmienność osobniczą (każdy
człowiek jest inny). Jeśli podamy stu pacjentom
lek na obniżenie gorączki, a stu innym placebo
czyli tak samo wyglądające tabletki bez leku,
to zapewne nie u wszystkich biorących lek
temperatura się obniży – co nie znaczy, że lek
nie działa. Zwykle sprawdzamy, czy średni
spadek temperatury po podaniu leku będzie większy niż w grupie biorącej placebo.
Ale różnica ma prawo wyniknąć
z przypadku, co jasno widać w następującym przykładzie:
jeśli obecnych w dowolnej sali podzielimy
na dwie grupy – tych
siedzących bliżej okna
i tych siedzących przy
ścianie – to średnia wzro-
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stu w tych grupach nie będzie
idealnie jednakowa. Ale zanim
zaczniemy wnioskować, że bliskość okna wpływa na wzrost
– choćby „troszeczkę” – zapytamy, czy ta różnica jest
istotna statystycznie. Inaczej
mówiąc sprawdzamy, jak
bardzo nieprawdopodobne
jest, żeby taka różnica była
li tylko dziełem przypadku.
To samo pytanie o istotność
różnicy zadajemy w przypadku efektu
działania leku – uznajemy efekt za istotny
dopiero wtedy, gdy wystąpienie obserwowanej
różnicy li tylko skutkiem przypadku jest wystarczająco nieprawdopodobne. Bez takiej analizy
w zasadzie żaden wynik eksperymentu nie ma
wartości naukowej, bo nauka nie jest zbiorem
anegdot o przypadkach. Dlatego tak ważna
jest statystyka, a konkretnie weryﬁkacja hipotez statystycznych. Nie tylko w nauce – ocena
ryzyka kredytowego, niebezpieczeństwo
krytycznej awarii, wnioskowanie o nastrojach
społeczeństwa na podstawie ankietowania
małej grupy, a nawet codzienne decyzje, która
trasa do pracy daje szansę dojechania na czas
– to wszystko statystyka.
– W Internecie, oprócz informatyki dla
uczniów gimnazjalnych pojawiły się portale
edukacji wczesnoszkolnej. Bity, pliki i foldery są już językiem zrozumiałym nawet
dla trzylatków.
– Niestety wciąż bardziej „powinny być” niż
„są”, i niestety wciąż bardziej „znanym” niż
„zrozumiałym”. To bardzo poważny problem,
bo nasze życie i funkcjonowanie w społeczeństwie stało się nierozerwalnie związane z bitami i plikami. Dzisiaj nie można już powiedzieć
„mnie nie interesuje ten cały Internet i komputery”. To tak jakby powiedzieć, że nie interesuje
mnie fakt, że po ulicach jeżdżą samochody,
które czasem zatrzymują się przed pasami,
albo że drzwi domu zamyka się na klucz.
Już dzisiaj bardziej prawdopodobne jest,
że padniemy oﬁarą przestępstwa w świecie
cyfrowym niż rzeczywistym.
Musimy ten świat cyfrowy rozumieć, nie wystarczy wyuczyć się na pamięć kilku reguł.
Dlatego napisałem książkę do informatyki dla
gimnazjum, która tłumaczy te podstawowe
prawa, a nie tylko mówi, gdzie klikać. Nietrudno
zgadnąć, że takie podejście niestety nie cieszy
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się popularnością wśród nauczycieli informatyki. To się oczywiście zmieni, im prędzej tym
lepiej.
– Prace badawcze, zanim zaowocują wynalazkiem czy nowym rozwiązaniem, projektem wymagają czasu, ale i niemałych
środków, które są niezbędne dla ich przebiegu i uzyskania efektów ﬁnalnych. Jak
pozyskiwane są źródła doﬁnansowania?
– Z tak zwanych grantów. Ministerstwa i organizacje Unii Europejskiej decydują w imieniu
podatników, w jakich dziedzinach projekty
mogą być ﬁnansowane, a następnie które
ze zgłaszanych projektów na ﬁnansowanie
zasługują. Powoduje to, że praca naukowca
kierującego zespołem składa się w zastraszająco dużej części z pisania (zwykle odrzucanych) projektów i sprawozdawczości tych,
które zostaną przyjęte – cóż, biurokracja ceną
demokracji.
– A co w przypadku projektów, które warto
i trzeba było zrealizować, a nie mieściły się
w ramach badań naukowych?
– W takim przypadku „trzeba” odnosić się
może bardziej do imperatywu moralnego niż
konkretnej konieczności. Tak było w przypadku
tworzenia technologii dla niepełnosprawnych
żyjących w piekle zamknięcia, pokazanym
na przykład w ﬁlmie „Chce się żyć”. Innym
przykładem stanu zamknięcia jest historia
Stephena Hawkinga, pokazana w ﬁlmie „Teoria wszystkiego”. Profesor Hawking korzysta
ze specjalnie skonstruowanego urządzenia
do komunikacji, niestety takie urządzenia
nie są dostępne dla tysięcy niepełnosprawnych
mających podobne problemy z komunikacją.
Problem rozwiąże stworzenie i udostępnienie
podobnego systemu na otwartej licencji,
ale skoro podobne systemy już istnieją,
nie można tego uznać za działalność naukową – jak Pani wspomniała, nie mieści się
to w jej ramach. Po latach prób podejścia
do problemu z różnych stron, opisanych częściowo m.in. w Kwartalniku
(2/2012), pojawił się program NCBiR „Innowacje
Społeczne”, w ramach
którego uzyskaliśmy
doﬁnansowanie projektu
PISAK. Centralnym zadaniem
projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
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osób niepełnosprawnych. Wykluczeniem najbardziej zagrożone są osoby niepełnosprawne
nie mające możliwości komunikowania się
z otoczeniem. Z myślą o tych osobach projekt
przewiduje stworzenie kompletnej platformy
oprogramowania oraz tanich elementów sprzętowych, które umożliwią samodzielną komunikację oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem powstałej platformy
i sprzętu. Tworzone w ramach Projektu oprogramowanie będzie udostępnianie na otwartej
licencji i dostępne za darmo, podobnie jak
projekty urządzeń oraz programy rehabilitacji
społecznej. (Więcej informacji można znaleźć
na stronie projektu http://pisak.org).
– Zmienia się wszystko na naszych oczach,
nie ma już odwrotu od cyfrowego świata.
Czy zatem trawestując Biblię możemy
pokusić się o stwierdzenie, że „8-go dnia”
ludzkość stworzyła cyfrowy świat (Bóg dodał po 7 dniach swej pracy „i wszystko było
dobre”), którego możliwości dopiero teraz
są odkrywane. Czy to naprawdę dobre dla
naszej cywilizacji?
– Mechanizmy, które doprowadziły do powstania istot żywych, są wciąż zagadką – w przeciwieństwie do powstania technologii cyfrowych,
które są niewątpliwie dziełem tychże istot. My
tych możliwości nie odkrywamy, tylko je czynnie tworzymy.
– Czy mózg człowieka jest w stanie
to wszystko znieść, czy czasem jednak
nie powinno się go „zresetować”, niczym
komputer, by nie doszło do jego blokady
czy kompletnej awarii?
– Nie posuwałbym zbyt daleko analogii między
komputerem a mózgiem. Jeśli reset komputera
miałby być odpowiednikiem pełnego relaksu,
u ludzi wspomaganego często substancjami
chemicznymi, to przed takim relaksem powinniśmy na wszelki wypadek dokładnie spisać
wspomnienia, żeby je po resecie wczytać
z kartki, jak system operacyjny
komputera po restarcie.
– Muszę też zapytać,
czy Wydział Fizyki UW
chroni swe wynalazki,
w tym Pana, dokonuje
ich zgłoszeń?
– Zarówno w kategoryzacji
jednostek naukowych, jak
i w osobistym dorobku

naukowców, które do niedawna były oparte
głównie na publikacjach, patenty nabierają coraz większego znaczenia, więc jestem przekonany, że należy oczekiwać w tej dziedzinie
wzrostu.
– Czy oprócz świata nauki coś jeszcze
Pana Profesora „kręci”?
– Motocykle, góry i rozumienie podstawowych
mechanizmów świata, w którym żyjemy.
To ostatnie wydaje się dość rzadkim hobby.
I to nie tylko w zakresie prób zrozumienia
zagadek nagromadzonych przez miliardy lat
ewolucji Wszechświata i organizmów żywych,
ale przede wszystkim cyfrowego świata, który
sami stworzyliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, i który zmienia się na naszych oczach,
nieodwracalnie przenikając do prawie wszystkich dziedzin życia.
– No właśnie. Nie po raz pierwszy słyszę
takie stwierdzenie. Aż „strach się bać”,
do czego może ta cyfrowa rewolucja nasz
Wszechświat doprowadzić. Czy mózg
ludzki ma aż takie możliwości, by podążać
za wszystkimi naukowymi odkryciami,
wynalazkami, eksperymentami… etc.?
– Oczywiście ma, bo te wszystkie odkrycia,
wynalazki i eksperymenty rodzą się przecież
w ludzkich mózgach. Ale nie wszyscy chcą
z tych możliwości korzystać.
– Nie ma Pan Profesor żadnych obaw
z powodu nadmiernego wpływu sztucznej
inteligencji na nasz świat i czy ktoś kiedyś
nie wykorzysta tego w złych sprawach?
– Sztuczna inteligencja otacza nas już dzisiaj
– tłumaczy mówione teksty w czasie rzeczywistym, rozpoznaje ruchy w czujniku Kinect,
kieruje bezzałogowym samochodem, rozpoznaje na zdjęciach twarze i znaczenie obrazów.
Dzięki coraz tańszemu dostępowi do równoległych obliczeń i niewyobrażalnej wcześniej
ilości danych, oraz postępowi algorytmów
uczenia maszynowego, robi to coraz lepiej.
Na pewno „ktoś kiedyś” to w złym celu wykorzysta, tak samo jak telefon, koło czy energię
atomową. Ale to nie znaczy, że przez fobie
wypełniające w tabloidach sezon ogórkowy
powinniśmy zatrzymać badania w dziedzinie
informatyki, genetyki i ﬁzyki jądrowej.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska
Zdj. archiwum
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Z notatnika rzecznika

PSZCZO ŁY NA BATERIE
Niedawno w polskiej prasie i mediach internetowych pojawiła się cała seria
artykułów będąca pokłosiem zagranicznych publikacji na temat najnowszych
osiągnięć w konstruowaniu miniaturowych robotów przypominających owady.

edług doniesień prasowych i zapewnień
inżynierów, będących autorami tych
mechanizmów, mikro-roboty potraﬁą w procesie uczenia się uzyskiwać już coś w rodzaju
nieskomplikowanej samoświadomości, przejawiającej się np. w postaci nastrojów wesołości
lub smutku. Takie roboty potraﬁą już ze sobą
współpracować i rozwiązywać rozmaite zadania polegające np. na samodzielnej budowie
konstrukcji z niewielkich elementów. Potraﬁą
ponoć także prostym językiem rozmawiać
ze swoimi twórcami na temat podejmowanych
działań.

W

hoć ich „osiągnięcia” nie są na razie imponujące, to perspektywa udoskonalenia
takich technologii rodzi szereg istotnych pytań
o to, jak tego rodzaju wynalazki mogą wpłynąć
na nasze życie. Naukowcy i inżynierowie podają cały szereg potencjalnych pozytywnych
zastosowań – poszukiwanie oﬁar katastrof,
praca w warunkach niebezpiecznych dla
człowieka, monitoring środowiska, działanie
w przestrzeni kosmicznej, czy też… zapylanie
roślin uprawnych.

C

ietrudno sobie jednak wyobrazić i drugą
stronę medalu w postaci zaawansowanych zastosowań militarnych począwszy
od zadań wywiadowczych aż po bezpośrednią
walkę. Jeżeli będzie można stworzyć mechaniczne myślące osy lub komary, to nic prostszego niż np. wyposażyć ich żądła w śmiercionośną truciznę.

N

tym, że nie są to wydumane problemy
świadczy kwietniowa debata na forum
ONZ poświęcona „Autonomicznym Śmiercionośnym Systemom Uzbrojenia”. Chodzi o maszyny, które mogą samodzielnie, bez udziału
człowieka w procesie decyzyjnym, identyﬁkować i niszczyć cele – w tym także zabijać ludzi.

O
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Debata, jak to debata – nie przyniosła żadnych
rozstrzygnięć np. w postaci zakazu badań
i produkowania takich urządzeń, choć domagały się tego organizacje pokojowe. Wątpliwe
zresztą czy potencjalni producenci podobnych
broni zastosują się do jakichkolwiek ograniczeń – przykłady z historii są aż nadto wymowne poczynając od papieskiej klątwy rzuconej
na użytkowników kuszy, którzy jako żywo
wcale nie przejęli się groźbą ogni piekielnych
i w najlepsze doskonalili tę śmiertelnie groźną
w średniowieczu broń.
iniaturowe roboty posiadają przy tym
bardzo istotną cechę – działając zespołowo mogą realizować wspólne cele na dużą
skalę. Za wzór znowu służą owady – okazuje
się np., że niektóre gatunki termitów potraﬁą
budować konstrukcje o wysokości kilkunastu
metrów. Ciekawe, co mogłyby skonstruować
podobne do nich roboty? Wiadomo, że atak
roju pszczół lub szerszeni, to śmiertelne
niebezpieczeństwo, a inwazja szarańczy
może sprowadzić klęskę głodu na całe kraje.
Zmechanizowanie tych zachowań w postaci
sztucznych rojów rozmaitych mikro-automatów
może stwarzać zupełnie nieznane dotychczas
zagrożenia.

M

on wiele wynalazków, którymi dziś na co dzień
posługujemy się, a które w latach 60. ubiegłego wieku (!) stanowiły czystą fantazję. Lem
opisuje np. działanie sieci elektronicznej jako
żywo przypominającej internet – w powieści
„Powrót z gwiazd” nazywa się ona „inforem”.
Urządzenie określane jako „kalster” działa
natomiast zupełnie tak, jak nasza karta kredytowa. W świecie Lema książki zapisywane
są na elektronicznych kryształkach (pendrivach?), a odtwarza je się na urządzeniach
zwanych „optonami” (dzisiejsze czytniki książek
elektronicznych). Dla leniwych Lem wymyślił
urządzenia czytające na głos – „lektony” (dzisiaj potraﬁą to programy komputerowe).
rzewidywania Lema sprawdzają się
na różnych polach – także dotyczących
kultury masowej. Pisarz przewidział np. rzeczywistość wirtualną – nazywał ją „realem” oraz
szereg innych wynalazków nie do pomyślenia
w ówczesnym świecie – np. ogromne telebimy
informacyjne i reklamowe.

P

tym momencie warto sięgnąć do literatury i przypomnieć, że polski klasyk
literatury science-ﬁction Stanisław Lem,
w swojej nieco już zapomnianej powieści
„Niezwyciężony”, niemal dokładnie przewidział
powstanie takich elektronicznych myślących
owadów i co więcej – opisał także nieciekawe
konsekwencje, jakie może przynieść np. bunt
takiego „wojska”. Zainteresowanych odsyłam
do lektury.

czywiście szereg Lemowskich fantazji się nie spełniło, ale trafność jego
przewidywań w wielu przypadkach jest tak
zaskakująca, że można by raczej pomyśleć,
że po prostu przyjdzie nam tylko jeszcze trochę
poczekać na realizację pomysłów polskiego futurologa, by stały się rzeczywistością.
I choćby dlatego warto ciągle nadal czytać
jego książki, z których można dowiedzieć się
nie tylko, jak wyobrażał sobie technologie
przyszłości, ale przede wszystkim dlatego,
że bardzo interesująco opisał społeczne skutki
fantastycznych wynalazków, które wciąż pojawiają się w naszej rzeczywistości i nieustannie
ją zmieniają.

resztą twórczość Lema warto sobie przypomnieć także dlatego, że przewidział

Adam Taukert

W

Z

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

O

Nr 1/2015

Nowoczesne technologie

LEDY
– obiecujące światło na XXI wiek
„Lampy żarowe [inaczej: żarówki] rozświetliły wiek XX; wiek XXI zostanie
rozświetlony przez diody ledowe”. W takich słowach Szwedzka Akademia Nauk
podsumowała znaczenie wynalazku uhonorowanego w zeszłym roku nagrodą
Nobla z dziedziny fizyki – diody emitującej niebieskie światło, czyli blue LED
(z ang. light emitting diode). Wynalazek umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości,
jasnych, dużo bardziej energooszczędnych i trwałych źródeł światła białego
w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami czy świetlówkami.

To najbardziej prestiżowe na świecie wyróżnienie powędrowało tym razem do zespołu
trzech naukowców pochodzących z Japonii
i USA: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shuji
Nakamura, którzy diodom i półprzewodnikom poświęcili kilka dekad swojego życia.
Komitet Noblowski podkreślił użyteczność
wynalazku przypominając, że nagrody Nobla
przyznawane są w uznaniu osiągnięć o największej wartości dla ludzkości. Jak się przewiduje, te wysoko energooszczędne lampy
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mogą odegrać poważną rolę w zmniejszeniu
ilości emisji CO2 w skali globalnej. Obecnie
około 20% światowego zużycia energii elektrycznej pochłania oświetlenie. Wyliczono,
że zastosowanie lamp ledowych mogłoby
zredukować tę liczbę do 4%. Wyniki badań
naukowych trzech Profesorów przynoszą
zatem nie tylko bezpośrednie i wymierne
korzyści ekonomiczne i społeczne, ale i rozwiązania o wiele bardziej przyjazne dla środowiska, w którym żyjemy.

Technologia LED w pigułce
i nieco historii
Technologia ledów jest oparta na właściwościach ciał stałych. W odróżnieniu
od tradycyjnych żarówek, gdzie światło jest
efektem nagrzewania się włókna najczęściej
wolframowego, dioda emitująca światło
(LED) złożona jest z dwóch połączonych
ze sobą warstw półprzewodnika typu p i n
(złącze p-n). Przepływający przez to złącze
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prąd na skutek zjawiska rekombinacji oddaje
energię w postaci cząstek światła – fotonów
(zjawisko elektroluminescencji). Długość fali
światła generowanego w technologii LED
– czyli kolor – zależny jest od zastosowanego
półprzewodnika. Światło o barwie niebieskiej
(odpowiadającej krótkim falom w widmie
optycznym) konieczne do uzyskania światła
białego można wyprodukować jedynie przy
użyciu określonych materiałów.
Białe światło LED uzyskuje się przez zmieszanie kilku kolorowych świateł LED lub
dzięki zastosowaniu niebieskiego ledu w połączeniu z luminoforem. Biała lampa ledowa
przekształca na światło około 50% energii
jaką zużywa w porównaniu z 5% w tradycyjnej żarówce. Dlatego właśnie okrzyknięta
została najbardziej energooszczędnym
i przyjaznym środowisku źródłem światła
wysokiej jakości.
Pierwsze ledy, świeciły na czerwono i zielono
i powstały już w latach 50. i 60. dając początek nowej generacji jasnego, energooszczędnego światła. Jednak uzyskanie diody
emitującej niebieskie światło, co uzupełniłoby
paletę barw konieczną do otrzymania światła
białego okazało się prawdziwym wyzwaniem. Udało się to dopiero po ok. 30-tu
latach badań i eksperymentów, gdy trójka
uczonych pracujących nad ledami, nie zrażona piętrzącymi się trudnościami postawiła
na właściwy – jak się okazało – półprzewodnik – azotek galu. Półprzewodnik znany
był już wcześniej, ale miał opinię trudnego
do produkcji. Nikt nie potraﬁł wytworzyć
kryształów azotku galu odpowiedniej jakości. Ostatecznie upór i determinacja trójki
badaczy oraz szczęśliwy traf doprowadziły
do wielkiego sukcesu: odpowiednio wysoka
jakość półprzewodnika stała się faktem.
W 1986 r. Isamu Akasaki – profesor Uniwersytetu Nagoya wraz ze swoim doktorantem
Hiroshi Amano jako pierwsi uzyskali i opatentowali niebieski led wysokiej jakości (US
Patent 4855249). W następnym roku zawarli
porozumienie z Toyoda Gosei Corporation,
a w 1995 r. ﬁrma rozpoczęła przemysłową
produkcję niebieskich ledów. Niezależnie
swoje badania prowadził także profesor Shuji
Nakamura pracujący dla ﬁrmy Nichia. Jemu
także udało się wytworzyć niebieski led
wysokiej jakości, a także opracować techniki
i procesy dla masowej produkcji. W 1993 r.
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Ledowy, dynamiczny „Las świateł” tworzył scenograﬁę dla ceremonii zamknięcia Zimowych
Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Instalacja zaprojektowana przez TAIT Technologies i obsługiwana
przez Immersive składała się z 240 słupów ledowych w wys. 12 m. i kącie patrzenia 360 stopni
pozwalającym kilkudziesięciotysięcznej widowni obserwować ten sam efekt.

Nichia stała się pierwszą na świecie ﬁrmą
produkującą niebieskie ledy wysokiej jakości.
W rok później Nichia wypuściła pierwszy biały led poprzez połączenie niebieskiego ledu
z luminoforem (granat itrowo-aluminiowy). Te
przełomowe kroki dały początek rozwojowi
produkcji przemysłowej wartej wiele miliardów dolarów.

Wielorakie korzyści, szerokie
zastosowania
Biała lampa ledowa jest ponad 20 razy bardziej wydajna od tradycyjnej żarówki generując około 300 lumenów z wata, podczas gdy
40-sto watowa żarówka wytwarza zaledwie
450 lumenów. Technologia ledowa jest obecnie testowana przez sektor medyczny. Bada
się wpływ światła ledowego na zapobieganie
rozprzestrzeniania się zakażeń w szpitalach,
jego rolę w opanowywaniu bólu, leczeniu
bezsenności, czy innych różnorodnych
stanów chorobowych, jak np. choroba
Alzheimera.
Technologia ledowa przyniosła także
ogromne zmiany w dziedzinie elektroniki
i nowoczesnych technologii. Te technologie
już zaczynają znajdować zupełnie nowe
zastosowania. Testuje się obecnie tak zwane
systemy Li-Fi, które emitują nie tylko światło,
ale jednocześnie sygnał internetowy.
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Lawina patentów, spory
i licencje
Przełomowe dokonania japońskich naukowców wywołały nie tylko globalne zainteresowanie niebieskimi ledami, ale także
przyczyniły się do znacznego wzrostu
aktywności patentowej ﬁrm. Po raz kolejny
patenty udowodniły ogromną rolę dla ochrony praw własności intelektualnej i pozycji
rynkowej. Jak się oblicza, tylko w Stanach
Zjednoczonych, począwszy od wczesnych
lat 90. udzielono około 22 tysiące patentów
dotyczących technologii ledowej. Zarówno
jej szerokie zastosowania, jak i złożoność
przyczyniły się do agresywnych działań
na polu patentowania w ostatnich dekadach.
Nieuchronnie wzrosła także liczba spraw sądowych dotyczących technologii ledowych.
W okresie od 1996 do 2010 r. na całym
świecie wniesiono 168 takich spraw (dane
z raportu autorstwa Amy Trappey’a).
W obszarze przemysłu sposobem na rozwiązanie sporów patentowych są z reguły
porozumienia licencyjne oraz tzw. licencje
wzajemne. Licencje patentowe są jednym
z najważniejszych bodźców dla rozwoju
międzynarodowego transferu technologii.
Porozumienia licencyjne umożliwiają także
ﬁrmom na konkurencyjnym rynku unikanie
naruszeń patentów i kosztownych sporów.
Np. ﬁrma Toyoda Gosei, od początku po-
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zytywnie nastawiona do licencjonowania
swoich technologii, ma w chwili obecnej
porozumienia licencyjne z ponad 30 producentami oświetlenia ledowego dotyczące
technologii wytwarzania białego światła, przy
wykorzystaniu niebieskiego ledu i luminoforu
krzemianowego.
Obecnie większość najważniejszych patentów ledowych jest kontrolowana przez głównych graczy rynkowych, jak Philips, Nichia,
Osram, Toyoda Gosei oraz Cree – umożliwiając efektywne monitorowanie łańcucha
dostaw, a także utrudniając dostęp do rynku
nowym uczestnikom. Jednak już w najbliższych latach wygaśnie wiele patentów
odnoszących się do produkcji białego światła
led, a wówczas nastąpią prawdopodobnie
zmiany zarówno w dynamice, jak i strukturze
rynku ledów.

czasie ok. 90% opłat licencyjnych z patentów
posiadanych przez rząd. Dochody te pozwoliły na sﬁnansowanie bardzo nowoczesnego
uniwersyteckiego centrum badań nad
półprzewodnikami.

tów w skali globalnej pozwalając zarazem
nieco dojrzeć zarówno tym technologiom, jak
i rynkowi przed podjęciem decyzji co do wyboru krajów, w których komercjalizacja będzie najbardziej opłacalna”.

Profesor Nakamura, trzeci z noblistów, tak
wyjaśniał w jednej z wypowiedzi rolę patentów w transferze technologii: „Patenty oferują
uniwersytetom mechanizm transferu do przemysłu technologii, które same tworzą, poprzez właściwych partnerów biznesowych.
W ten sposób ważne innowacje powstające
w ośrodkach naukowych mają szansę
przekształcić się w produkty pożyteczne dla
społeczeństwa. Bez przewagi konkurencyjnej
jaką oferują patenty, ﬁrmy nie miałyby takiej
samej motywacji, by komercjalizować te
produkty”.

Za pomocą operacji prostego wyszukiwania
w Patentscope (publicznie dostępne, darmowe bazy danych dla zgłoszeń patentowych
WIPO) dla technologii niebieskiego ledu
opartej na azotku galu możemy dowiedzieć
się, że w latach 2004-2013 zgłoszono ponad
8 250 wniosków o ochronę międzynarodową. Natomiast podobne wyszukiwanie
ujawnia, że profesorowie Nakamura, Akasaki
i Amano zgłosili w tych latach odpowiednio
207, 65 i 53 patenty.

Niebieski led i PCT
Transfer technologii
Znacząca liczba rozwiązań dotyczących
technologii niebieskiego ledu oraz najważniejsze patenty zgłoszone przez tegorocznych laureatów zostały objęte ochroną
w systemie PCT (Układu o Współpracy

Znaczenie patentów dla procesu transferu
technologii z laboratoriów badawczych szkół
wyższych do przemysłu jest ogromne. Związani z Uniwersytetem Nagoya i jego repre-

Pionierskie osiągnięcia trójki naukowców
przekształcają globalny przemysł oświetleniowy, znajdując wielorakie zastosowania także
w innych dziedzinach, jak np. w elektronice.
Elektrooszczędność, wydajność i jakość
światła ledowego sprawia, że szybko zastępuje ono dotychczasowe technologie. Jak się
szacuje, do 2020 r. lampy ledowe będą stanowić ok. 70% rynku oświetleniowego, a jego
wartość wzrośnie do 38 miliardów euro.

Warto przypomnieć jeszcze, że tegoroczny 19. Piknik Naukowy Polskiego Radia
i Centrum Nauki Kopernik poświęcony będzie światłu („Światło – źródło naszej cywilizacji”). Wybór tematu został podyktowany faktem ustanowienia przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2015 Rokiem Światła i Technologii opartych
na świetle. Tę globalną inicjatywę podjęto w celu podniesienia świadomości
na temat technologii optycznych i promowania zrównoważonego rozwoju w obszarach takich jak energia, edukacja, komunikacja, zdrowie i trwałość.
Równocześnie jest to okazja dla uczczenia setnej rocznicy ogłoszenia ogólnej
teorii względności i wkładu Alberta Einsteina w poznanie struktury światła, jak też
rocznic innych ważnych odkryć naukowych w historii badań nad zjawiskiem światła – podstawowego czynnika rozwoju życia i cywilizacji.

zentanci – nobliści Isamu Akasaki i Hiroshi
Amano jako posiadacze patentów na technologię niebieskiego ledu zawarli porozumienia
licencyjne ze swoim partnerem biznesowym,
Toyoda Gosei. Tylko do 2006 r. dochody
z licencji obejmujących technologię niebieskiego ledu wygenerowane przez Uniwersytet Nagoya osiągnęły kwotę ok. 48 milionów
dolarów amer. (zgodnie z japońskim prawem
uniwersytety posiadają prawo własności
patentów będących rezultatem badań ﬁnansowanych przez rząd), co stanowiło w tym
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Patentowej). Ten praktyczny system ochrony
patentowej obejmujący wiele krajów jednocześnie pozwala rozciągać ochronę patentową na dowolną liczbę krajów będących
członkami Układu PCT.
Jak zauważa profesor Nakamura, „technologie powstające w uniwersyteckich ośrodkach
badawczych są zazwyczaj we wczesnej fazie
rozwoju. System PCT jest niezwykle ważny
dla tych wczesnych faz nowych technologii,
gdyż oferuje możliwość ochrony tych paten-

Niebagatelne znaczenie ma ich pozytywny
wpływ na nasze środowisko. Dzięki ledom
mamy szansę poprawić warunki życia rozwijając się w sposób zrównoważony czyli przez
rozsądne korzystanie z naturalnych zasobów
naszej planety i tworząc nowe, przyjazne dla
środowiska, trwałe i wydajne pod względem
energetycznym wynalazki.

Ewa Lisowska
(na podstawie „WIPO Magazine”)

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

• 17

NOWA PU BLIK AC JA URZĘDU
PATENTOWEGO RP

„Regulaminy zarządzania własnością intelektualną
w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym. Poradnik”

Obowiązująca od 1 października 2014 roku nowelizacja ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198),
nakłada na uczelnie obowiązek zmiany dotychczasowych postanowień regulaminów zarządzania własnością intelektualną.
Urząd Patentowy, realizując swoją misję edukacyjną w zakresie
upowszechniania wiedzy na temat ochrony dóbr niematerialnych, podjął się organizacji warsztatów dotyczących powyższych
zagadnień z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, jednostek naukowych oraz centrów transferu technologii. W efekcie
został opracowany niniejszy Poradnik „Regulaminy zarządzania
własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”.
[z Przedmowy dr Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP]
Publikacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym,
wprowadzającym rozdziale zasygnalizowane zostały założenia ustawy, które wyrażone w bezwzględnie obowiązujących
przepisach – muszą zostać uwzględnione przy tworzeniu lub
nowelizacji regulaminów i nie mogą być przedmiotem swobodnych regulacji regulaminowych. Rozdział drugi, zasadniczy dla
Poradnika, zawiera propozycje obligatoryjnych i fakultatywnych
elementów regulaminu, wraz ze wskazówkami co do możliwych opcjonalnych rozwiązań, które w zależności od potrzeb
konkretnej jednostki mogą być przyjęte w regulaminach oraz
interpretację poszczególnych przepisów PSW, z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczących nowych rozwiązań ustawowych. Trzeci, uzupełniający rozdział poświęcono organizacji procesów komercjalizacji
wyników badań w szkołach wyższych. Praktyczne elementy
Poradnika stanowią rekomendacje konkretnych rozwiązań
prawnych oraz wzory załączników do regulaminu (przykładowo
umowa z pracownikiem dotycząca przeniesienia praw do wyników badań i ich komercjalizacji).
[z Wprowadzenia dr Justyny Ożegalskiej-Trybalskiej,
Redaktor Poradnika]
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Kobiety dla nowych technologii

Wspieraj i daj się wesprzeć!
To hasło programu „Lean in STEM” – działania, którego celem jest
popularyzacja zainteresowania nowymi technologiami wśród młodych kobiet.
O tym, dlaczego trzeba i warto wspierać panie w dążeniu
do zrealizowania kariery zawodowej w obszarze STEM,
mówi dr Bianka Siwińska – kierowniczka programu „Lean in STEM”
oraz kampanii Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!,
redaktorka naczelna magazynu „Perspektywy”.
– Zacznijmy od początku czyli zdeﬁniujmy
obco brzmiące pojęcie STEM.
– STEM to pojęcie zaczerpnięte z języka
angielskiego, obejmujące dziedziny: nauki,
technologii, inżynierii i matematyki (STEM
– Science, Technology, Engineering, Mathematics). Skrót STEM używany jest międzynarodowo, zazwyczaj w kontekście szkolnym lub
akademickim.
– Czym zajmuje się, prowadzony przez
Fundację Edukacyjną Perspektywy, program „Lean in STEM”?
– Jest to program skierowany do kobiet – pasjonatek nauki i technologii. Celem programu
jest działanie na rzecz popularyzacji zainteresowania technologią wśród młodych kobiet
oraz zwiększanie szans na faktyczną karierę
zawodową w tej branży studentek i absolwentek kierunków inżynierskich i ścisłych. Testuje
i zarazem promuje różne, nowe formy wspierania kobiet w tym obszarze.
– Skąd wziął się pomysł na tę inicjatywę?
– Inspiracją do powstania projektu była
książka Sheryl Sandberg, dyrektorki serwisu Facebook.com, „Lean in” (tytuł polski:
„Włącz się do gry”). W publikacji autorka
podkreśla, jak ważne jest wzajemne wspieranie się kobiet w branży technologicznej,
zdominowanej przez mężczyzn, oraz zachęca do kultywowania ambicji przywódczych
młodych kobiet.
– Dlaczego właśnie kobiet?
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– Faktem jest, że branża technologiczna oparta na dziedzinach z grupy STEM jest, nie tylko
w Polsce, ale na całym świecie, także w USA,
mocno zmaskulinizowana – stąd potrzeba
stworzenia projektu wspierającego rozwój
karier kobiecych w nauce i technologii. Jednorodność nie jest wystarczającą odpowiedzią
na wyzwania, które stawia współczesny świat.
Liczne badania empiryczne potwierdzają, że innowacja i kreatywność funkcjonują, najlepiej
w środowisku różnorodnym. Poza tym – kobiety to połowa użytkowników nowych technologii
na świecie, więc powinny mieć dużo bardziej
znaczący wpływ na proces ich powstawania,
niż to ma miejsce obecnie.
– Jakie konkretnie formy wsparcia kobiet
realizujecie w ramach „Lean in STEM”?
– Zróżnicowane i dedykowane kilku grupom
wiekowym. Sformatowaliśmy pierwszy w Polsce program mentoringowy skierowany do studentek i absolwentek politechnik i wydziałów
ścisłych uniwersytetów, prowadzimy webinary
technologiczne dla gimnazjalistek, organizujemy spotkania z kobietami sukcesu w ﬁrmach
z branży technologicznej, na które przychodzą
licealistki, studentki oraz pasjonatki branży hitech. Udzielamy się też na wirtualnej platformie
networkingowej Mightybell, aby dotrzeć do kobiet zainteresowanych międzynarodową karierą. W czerwcu zapraszamy zaś na konferencję
„Lean in STEM”, na której rozmawiać będziemy
o formach promocji i wsparcia rozwoju karier
kobiet i globalnej integracji środowisk, które
działają w obszarze STEM.

– Program mentoringu startuje
już w czerwcu. Kim są mentorki
„Lean in STEM”?
– Wspiera nas trzynaście wspaniałych kobiet
zajmujących się branżą technologiczną. Panie
pracują nie tylko w Polsce, bo także w Wielkiej
Brytanii, Szwecji i USA. Każda z nich obejmie
opieką mentorską po jednej studentce lub
absolwentce uczelni technicznej. Mamy prezeski ﬁrm technologicznych, superprogramistki,
wybitne naukowczynie i działaczki z zakresu
wspierania budowy ekosystemu innowacji
technologicznych.
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Siemens, Bosch, Cisco, P&G, SAP i Intel, ale wspierają nas także partnerzy projektu – Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie
oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Komisja Fullbrighta w Polsce,
Women in Technology, Vital Voices, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet
i Międzynarodowe Forum Kobiet.
– Na portfolio „Lean in STEM” składają się także webinary dedykowane gimnazjalistkom.

Podwieczorek Technologiczny w ﬁrmie Siemens

– Mentorami są wyłącznie kobiety?
– Tak. Kobiety powinny wspierać inne kobiety. Mężczyźni w biznesie,
w polityce, w przemyśle robią to niejako instynktownie. U nas to tak
nie zawsze funkcjonuje. Mówi się nawet o tzw. zjawisku „znikającej
drabiny”. Wiele kobiet po wejściu na szczyty kariery wciąga tę drabinę
za sobą. My chcemy, by inne dziewczyny mogły z niej skorzystać i walczyć o swoje. A potem dzielić się dokonaniami na zasadzie: „Wspieraj
i daj się wesprzeć!”.
– Czy program spotkał się z dużym zainteresowaniem studentek?
Na co mogą liczyć dziewczyny, które wezmą w nim udział?
– Dostaliśmy około trzystu zgłoszeń do programu – z całej Polski. Zainteresowanie jest więc duże i pewnie wynika z faktu, że jest to pierwszy
taki program w naszym kraju. Uczestniczki programu będą mogły liczyć
na wsparcie w zakresie planowania i realizacji spektakularnej kariery
zawodowej. Pod okiem mentorek rozwiną swój potencjał, zdobędą
konkretną wiedzę i poszerzą kompetencje. Ta relacja stanie się dla nich
kapitałem na całe życie.

– Owszem – cykl webinarów „Akademia Inspiracji” przygotowujemy
właśnie dla gimnazjalistek, bo to w ich wieku bardzo potrzeba inspiracji
i dobrych „role model” – wzorców do naśladownia. Nasze badania
pokazują, że 90% dziewczyn nigdy nie miało do czynienia z inżynierką,
naukowczynią, czy menadżerką w ﬁrmie technologicznej. Podczas spotkań nasi goście – wspaniałe kobiety, które zbudowały kariery w nauce
i branży technologicznej – dzielą się pasją i pomysłami na życie z uczennicami wybranych szkół w całej Polsce. Akademia zachęca dziewczyny
do zainteresowania się technologią, planowania z rozmachem kariery
i nauki na wyższej uczelni. Spotkania, emitowane są na żywo w internecie. A bezpośrednio łączymy się z wybranymi gimnazjami z mniejszych
miast, takich jak np. Olkusz, Hrubieszów, czy Łomża. Wszystko to jest
możliwie dzięki wsparciu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu
Badawczego.
– Kolejny krok, w ramach, którego chcecie wspierać młode kobiety to program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”
uruchomiony pilotażowo w tym roku. Kogo chcecie ściągnąć
do programu?
– „Nowe technologie dla dziewczyn” to program stypendialny, który
wprowadzamy wspólnie z ﬁrmą Intel. To pierwsze w Polsce stypendium
dla młodych kobiet (maturzystek oraz studentek I i II roku studiów inżynieryjnych) wiążących przyszłość z branżą technologiczną. I to do nich
kierujemy przedsięwzięcie. Mamy do rozdysponowania dwadzieścia
stypendiów, po 12.000 zł brutto każde, czyli całkiem sporo. Warto
spróbować, bo wymogi realnie spełnia prawie każda potencjalnie zainteresowana tematem maturzystka lub studentka politechniki. Dodatkowo

– Do studentek kierowane są także Kobiece Podwieczorki Technologiczne. Na czym polega ta inicjatywa?
– Nie tylko do studentek – Kobiece Podwieczorki Technologiczne to cykliczne spotkania dla dziewczyn zainteresowanych nowymi technologiami i karierą w tej branży, czyli owszem – studentek, ale też absolwentek,
doktorantek, programistek i generalnie – pasjonatek. Uczestniczki podwieczorków m.in. poznają kobiety pracujące w dużych ﬁrmach, historie
ich kariery, zadadzą pytania, wymienią się informacjami i kontaktami.
Pokazujemy im również ciekawe rozwiązania technologiczne i szlifujemy
wspólnie tzw. umiejętności miękkie.
– A więc środowiska branżowe chętnie wspieraja akcję?
– Tak, zaangażowanie ze strony ﬁrm – partnerów technologicznych jest
bardzo duże. Ekipy starają się, żeby programy Podwieczorków były faktycznie ciekawe i przekazujące dziewczynom konkretne informacje, które
będą im przydatne, np., w jaki sposób rozpocząć u nich karierę zawodową. Partnerami technologicznymi całego projektu „Lean in STEM” są:
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najlepsze ze stypendystek będą mogły odbyć
staż w centrum badawczo-rozwojowym Intel
w Gdańsku. Stypendystki zostaną również
otoczone opieką mentorów i mentorek Intel.
– W tym wypadku koncentrujecie się
na wsparciu dziewczyn zainteresowanych
karierą w ICT, bo tym zajmuje się Intel.
W jakiej kondycji jest branża informatyczna w Polsce, w kontekście zatrudnienia
kobiet?
– Branża informatyczna w Polsce i na świecie
od lat charakteryzuje się niskim wskaźnikiem
zatrudnienia kobiet – od kilku do kilkunastu
procent. Dodatkowo, jak pokazuje raport
„Kobiety na politechnikach 2015” – od kilku
lat obserwujemy w naszym kraju niepokojącą
tendencję zmniejszania się liczby studentów
kierunków związanych z informatyką i telekomunikacją w ogóle. Kobiet jest wśród nich ok.
13 proc. Spożytkowanie wielkiego potencjału
kobiet w kluczowym dla rozwoju cywilizacyjnego obszarze nowych technologii jest warunkiem koniecznym dla jego rozwoju.
– Czego mamy się spodziewać od Fundacji
Perspektywy w związku z działalnością
pro-kobiecą w najbliższej przyszłości?
– W czerwcu zapraszamy na znakomitą,
moim skromnym zdaniem, konferencję „Lean
in STEM”. Gościem specjalnym będzie Andrea
Jones z amerykańskiej agencji kosmicznej
NASA, która będzie opowiadać o tym, jak
w USA wspiera się zainteresowania młodych
ludzi naukami ścisłymi i technicznymi.
A w 2016 – kolejna odsłona programu „Lean
in STEM”. Mogę tylko zdradzić, że mentorką
w nowej edycji zgodziła się zostać sama
Jeannette Wing, globalna szefowa badań
Microsoft (!). Będziemy mieć też panie z NASA.
Przechodzimy więc na zupełnie inny poziom
działania. Zaskoczymy Was też kilkoma innymi
inicjatywami.
– Innowacyjność wymaga innowacyjności
w podejściu do każdego problemu – Fundacja Perspektywy i Pani osobiście jesteście tego szczególnym przykładem. Gratulujemy kolejnej, świetnej inicjatywy i jako
UPRP gotowi jesteśmy ją wspierać.

Rozmawiała Anna Kwiatkowska
Zdj. Fundacja Perspektywy
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Silna ochrona IP wspiera innowacyjność

Patenty kluczowe
dla „KOŁA SUKCESU”
Wszędzie słyszymy pochwałę innowacyjności.
Korporacje, rządy, marketingowcy i edukatorzy
promują ją jako klucz pomyślnego rozwoju, warunek
bezwzględny. Dla konsumentów jest katalizatorem
zakupów produktów, co w ostatecznym
rozrachunku wpływa na zmiany wartości PKB każdej
gospodarki. Inspiruje takie pytania, jak: czy ten
produkt lub usługa są dostatecznie nowe i na tyle
udoskonalone, by uczynić moje życie łatwiejszym,
by podnieść jego standard? Czy przewyższa
produkty lub usługi konkurentów? Czy warto
zapłacić za nie więcej?

Pośród niezliczonych typów innowacji istnieją jednak takie, które wywierają większy
wpływ na ludzkie życie niż jakiekolwiek
inne. Magazyn TIME przedstawił ostatnio
listę ośmiu wynalazków, które najczęściej
pojawiały się w odpowiedziach na pytania
o użyteczność współczesnych wynalazków.
Na liście znalazły się: telefon komórkowy,
pielucha jednorazowego użytku, budzik,
pilot do telewizora, rzepy Velcro, tempomat,
urządzenie do gotowania ryżu i suszarka
do włosów.
Poniższy wykres obrazuje, jak na pytanie:
„które z listy najpopularniejszych wynalazków uważasz za najbardziej użyteczne”,
odpowiadali respondenci globalnego
sondażu przeprowadzonego przez magazyn TIME, pochodzący z takich krajów,
jak USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Chin,
Niemiec, Indii, Indonezji, Korei, RPA, Rosji,
Turcji, Meksyku, Singapuru, Szwecji, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

i Kenii. Jak widać, bezdyskusyjnie pierwsze
miejsce należy do telefonu komórkowego, którego od pozostałych wynalazków
oddziela prawdziwa przepaść. Wszystkie
pozostałe wynalazki utrzymują się na dużo
niższym poziomie użyteczności o stosunkowo wyrównanych wartościach.
Natomiast na pytanie, „do kogo należy
zadanie ochrony praw własności intelektualnej” – skierowane do tej samej grupy
respondentów, odpowiedzi kształtowały się
w podobnie jednoznaczny sposób (z wyraźną różnicą między pierwszym podmiotem z listy a pozostałymi). Lista obejmowała
następujące podmioty: rząd, wynalazca,
duże ﬁrmy, instytuty naukowe, oraz pozycje
„inne” i „żadne z wymienionych”. Wykres
wyraźnie pokazuje, że to rząd najczęściej
i najchętniej widziany jest w roli wykonawcy zadania ochrony praw IP. Pozostałe podmioty przyjmują już dużo niższe
wartości.
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Innowacyjność trzeba rozwijać
Bardzo wielu decydentów politycznych
zdaje się jednak zapominać o tym, co jest
konieczne, by motywować do ciężkiej
pracy, inwestowania, kreatywności, których efektem jest powstanie wynalazku.
I choć zdajemy sobie sprawę z korzyści
innowacyjności i rosnącego znaczenia
gospodarki opartej na wiedzy, zazwyczaj
nie doceniamy roli uwarunkowań prawnych
i ekonomicznych, które sprawiają, że cuda
technologiczne naszych czasów stają się
rzeczywistością.
Weźmy dla przykładu telefon komórkowy,
uznany przez ponad 70% respondentów
globalnego sondażu TIME’a za najbardziej
użyteczny wynalazek wszechczasów.
Dzisiejszy smartfon nie jest przecież pojedynczym wynalazkiem, ale produktem
złożonym z setek, jeśli nie tysięcy innowacyjnych rozwiązań. Każdego tygodnia
pojawiają się nowe smartfony o zupełnie
unikatowych cechach, ale to rynek ostatecznie ocenia, jaka cecha jest najbardziej
pożądana, jaki design najbardziej popularny
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wśród klientów. Czasem nowa funkcja jest
tym, co zdobywa serca klientów, a czasem
oryginalna forma.
Ale co dzieje się z wiedzą naukową i techniczną, dzięki którym smartfony zostały
zaprojektowane i wyprodukowane, dzięki
którym nasze możliwości komunikacyjne
stale się poszerzają i doskonalą? To one
właśnie stanowią sedno wynalazku.

Wynalazki endemiczne
dla ludzkości
Wynalazczość jest endemiczna dla
ludzkiego umysłu, a historia zarówno
anonimowych, jak i sławnych wynalazców,
nierozerwalnie splata się z historią ludzkości. Jesteśmy wyjątkowi jako gatunek
także dlatego, że potraﬁmy odkrywać,
w jaki sposób ulepszać nasze życie,
czynić je szczęśliwszym i zdrowszym.
Ta umiejętność pozwoliła nam osiągnąć
postęp cywilizacyjny – od koła do samolotu,
od żarówki do radioteleskopu, od telegrafu
do smartfonu, czy od penicyliny do – jak się
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spodziewamy – przyszłego skutecznego
lekarstwa zwalczającego wirus Ebola.
I jeżeli nawet decydenci polityczni czasem
zapominają, w jaki sposób udało nam się
przez ostatnie dwa stulecia przyśpieszyć
tempo innowacyjności, to wydaje się,
że wielu konsumentów i przedsiębiorców
na świecie wie to bardzo dobrze. Blisko
85% respondentów biorących udział
w sondażu TIME’a stwierdziło, że żyjemy
w epoce wynalazków, a większość wyraziła
przekonanie, że im bardziej ich kraj będzie
wspierać innowacyjność, tym lepiej będzie
się rozwijał gospodarczo. A w tych procesach, można powiedzieć, to co wspierają
decydenci rządząc, ma, na całym świecie,
znaczenie niebagatelne.

Konsumenci świadomi
znaczenia IP
Wyniki sondażu wykazały więc, że konsumenci mają już wysoką świadomość
znaczenia własności intelektualnej (IP) dla
wsparcia innowacyjności.
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Jak pokazuje to badanie, patenty uważane
są za kluczowe dla całego procesu powstawania wynalazku, gdyż stanowią najlepszą
zachętę dla wynalazców do stworzenia
czegoś nowego i użytecznego i jedyną
gwarancję na zwrot poniesionych inwestycji
i uzyskanie korzyści z zainwestowanych
pieniędzy i czasu. Z grupy decydentów działających w globalnym biznesie, którzy wzięli
udział w sondażu, 84% opowiedziało się
za lepszą ochroną własności intelektualnej,
natomiast respondenci z krajów tzw. gospodarek wschodzących uznali za bardzo
pożądane posiadanie silnego systemu patentowego wzorowanego na krajach wysokorozwiniętych i byli największymi zwolennikami silnej ochrony patentowej i promowania
równości gospodarczej.

Patenty niezbędne w tworzeniu
wynalazków
Jeśli wyniki sondażu mówią, że 90%
konsumentów w skali globalnej uznaje
patenty za niezbędne w tworzeniu wyna-
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lazków, to dowód szczególny, jak bardzo
rozpowszechnione stało się przekonanie,
że ochrona patentowa stanowi prawną
gwarancję tego, że przez określony czas
każdy wynalazca będzie właścicielem swojego wynalazku.
I choć wielu innowacyjnym ﬁrmom nieobce
były problemy przy wprowadzaniu na rynek rewolucyjnych technologii czy opór
ze strony samego przemysłu, doświadczenia rzeczywistego funkcjonowania systemu patentowego upewniły wielu inwestorów o zaletach patentów i ich znaczeniu
dla ochrony inwestycji. To dzięki patentom
możliwe jest wprowadzanie na rynek nowych technologii, promowanie rywalizacji
biznesowej, jak i obniżanie cen produktów.
Patenty są kluczowym elementem
tzw. „koła sukcesu” zaczynającego się
od inwestycji w badania i rozwój, stworzenia wynalazku, licencjonowania nowej
technologii, a w końcu przeznaczenia
sporej części dochodów z licencji na jeszcze więcej badań, co z kolei generuje
nowe wynalazki.

Patenty pozwalają nam na ryzyko podjęcia
się czegoś, czego jeszcze nikt przed nami
się nie podejmował, a nawet doświadczać
wielokrotnych porażek, zanim ostatecznie
pojawi się sukces. A wszystko dzięki pewności, że sukces zostanie nagrodzony.
I jeżeli czasem nadal spotykamy się
z wątpliwościami wobec sensu posiadania
ochrony patentowej, wypływającymi z braku rozumienia jej prawdziwej roli i wartości,
to miejmy świadomość, jak taka postawa
kontrastuje z powszechnym pojmowaniem
znaczenia patentów w rozwoju technologicznym i społecznym.
Wyniki sondażu TIME’a są właśnie odzwierciedleniem tego powszechnego rozumowania. Byłoby zatem bardzo konstruktywne,
gdyby odpowiedzialni za kształtowanie systemu ochrony IP mieli pełną świadomość
tego powszechnego już w społeczeństwie
rozumienia prawdziwej roli patentów dla
rozwoju konkurencyjnej gospodarki.

Opracowanie Ewa Lisowska
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W stronę innowacyjności

Nowoczesne technologie
– nowe wyzwania dla MŚP
Rozmowa z profesor Jadwigą Sójką-Ledakowicz, dyrektorem Instytutu Włókiennictwa
– Z roku na rok w Polsce i na świecie
przybywa naukowców, specjalistów w dziedzinie przemysłu lekkiego, w tym włókienniczego. Czy ta właśnie nazwa „przemysł
lekki”, używana od dawna, nie powinna
pójść już „do lamusa”?
– Obecnie pojęcie „przemysłu lekkiego” nie jest
już powszechnie stosowane. Wcześniej obejmowało ono przemysł włókienniczy, odzieżowy
i skórzany. Dziś możemy mówić o przemyśle
włókienniczym, który jest istotnym sektorem krajowej gospodarki a nie czymś błahym, „lekkim”
w potocznym tego słowa rozumieniu. W 2012
roku udział całego przemysłu w PKB wynosił
21,8%, w tym sektora włókienniczego 5,1%.

długoletniej działalności odgrywał zawsze
znaczącą rolę w tworzeniu nowych technologii
włókienniczych i współpracował w tej dziedzinie z wieloma zakładami przemysłowymi.
Dzisiaj mamy znaną i uznaną pozycję naukową
w kraju i za granicą, nie ustajemy w poszukiwaniu nowych obszarów badań, współpracujemy z wieloma krajowymi i zagranicznymi
centrami naukowymi i uniwersytetami uczestnicząc w programach i projektach badawczych
o charakterze interdyscyplinarnym.

Przemysł włókienniczy miał trudny moment,
przeszedł na przełomie lat 80. – 90. przez
spowolnienie wynikające z restrukturyzacji
i prywatyzacji dużych zakładów włókienniczych. Obecnie w tym sektorze w zdecydowanej większości dominują zakłady o statusie
MŚP, które stawiają na wysoką jakość, specjalizację i innowacyjne rozwiązania. Działalność
B+R Instytutu Włókiennictwa ukierunkowana
na współpracę z tymi podmiotami gospodarczymi w istotny sposób wspiera proces wdrażania innowacji w tym sektorze. I wszystkim,
można powiedzieć, wyszło to na dobre, o czym
świadczą nasze i tej branży wyniki.
– Instytut Włókiennictwa jest od wielu lat
doskonale znaną i chyba najbardziej rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale i na arenie
międzynarodowej instytucją o interdyscyplinarnym proﬁlu działalności naukowobadawczej...
– Rzeczywiście Instytut Włókiennictwa (IW)
jest najstarszą w Polsce jednostką naukowobadawczą przemysłu włókienniczego. W swej
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– Jakie obecnie przyświecają Instytutowi priorytety, jaka jest jego strategia?
Czy na swoje nowatorskie badania może
liczyć na wsparcie, a tym samym doﬁnansowanie ze środków z Unii Europejskiej?
– Kierunki badań naszego Instytutu ewoluują.
W miejsce tradycyjnych wyrobów włókien-
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niczych wchodzą innowacyjne wyroby typu
high-tech: funkcjonalne materiały włókiennicze
– np. materiały barierowe chroniące człowieka
przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska,
kompozyty włókienno-polimerowe, smart textiles
do zastosowań specjalnych, medycznych i technicznych. Od lat naszym celem strategicznym
jest rozwój i dalsze wzmacnianie potencjału
naukowego jednostki, no i oczywiście, jak wspomniałam, działania zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R. Cel ten realizowany jest
poprzez m.in. udział w realizacji dużych, interdyscyplinarnych projektów badawczych i rozwojowych, krajowych i zagranicznych, w tym
współﬁnansowanych z funduszy UE w zakresie:
włókienniczej inżynierii materiałowej, biotechnologii przemysłowej, technologii polimerowych,
ochrony środowiska (w tym poprawy efektywności energetycznej technologii włókienniczych,
utylizacji i recyklingu odpadów włókienniczych,
technologii pro-ekologicznych uwzględniających
ochronę źródeł nieodnawialnych), wdrażaniu
nowych procedur i metod badawczych do zakresów badań w 6 laboratoriach IW akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.
W ostatnich kilku latach realizowaliśmy
projekty ﬁnansowane m.in. z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, a także w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
– Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
Były one realizowane w interdyscyplinarnych
konsorcjach naukowych, w których byliśmy
liderem lub partnerem, co jest wyznacznikiem
nowoczesnych badań naukowych i warunkiem niezbędnym w osiągnięciu założonych
celów. Rezultaty tych projektów są objęte
ochroną patentową (krajową, a także w trybie
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EPO i PCT) i są przedmiotem komercjalizacji.
Obecnie staramy się o pozyskanie funduszy
w ramach programu Horyzont 2020 składając
wnioski na projekty realizowane w konsorcjach
międzynarodowych.
– Jak więc określiłaby Pani pozycję IW
na rynku badań i usług dla podmiotów
gospodarczych?
– Jestem przekonana, nie bez podstaw,
że jest ona znacząca i istotna. Instytut od lat
ma ugruntowaną pozycję zarówno w zakresie
usług badawczych oferowanych dla przedsiębiorstw przez akredytowane laboratoria IW, jak
i przez wydzielony organizacyjne Zakład Certyﬁkacji TEXTIL-CERT akredytowany przez PCA.
Dotyczy to certyﬁkacji zgodności, certyﬁkacji
uprawniającej do oznaczania wyrobów znakami Bezpieczny dla niemowląt, Bezpieczny dla
dziecka, Przyjazny dla człowieka.
Jako jedyny w Polsce, Instytut Włókiennictwa jest przedstawicielem Stowarzyszenia

łów włókienniczych do ochrony człowieka przed
polami elektromagnetycznymi, elektrycznością
statyczną oraz promieniowaniem UV. Z kolei
nowe rozwiązania, w których zastosowaliśmy
m.in. nanoszenie cienkich powłok metalicznych
na substrat włókienniczy techniką rozpylania
magnetronowego w plazmie lub inkorporację
nowoopracowanych absorberów UV w strukturę
wyrobu włókienniczego, istotnie rozszerzają
zakres zastosowania wyrobów włókienniczych.
Należy wspomnieć również o nowoczesnym
łóżku opracowanym w ramach projektu
badawczego rozwojowego. Zmieniliśmy
tradycyjny materac na tkaninę nowej generacji, zaprojektowaliśmy też specjalny stelaż
do umocowania tej tkaniny. To zupełnie nowe
rozwiązanie technologiczne, które zapobiega
niepożądanym dolegliwościom obłożnie chorych pacjentów.
– W ostatnich latach IW został nagrodzony
ponad 30 medalami na międzynarodowych

– Ubiegłoroczna prestiżowa wystawa
wynalazcza w Brukseli (14-16 XI 2014)
wspierająca innowacje w różnych dziedzinach zakończyła się dla Instytutu kolejnym
sukcesem – Złotym Medalem. To wspaniały sukces!
– Tak, to prawda, nasz wynalazek: „Tkanina
barierowa chroniąca przed działaniem pól
elektromagnetycznych” został nagrodzony
na Brussels Innova złotym medalem z wyróżnieniem, ale zdobyliśmy także srebrny medal
za wynalazek: „Tekstroniczny, modułowy system pomiarowy”.
Prezentujemy swoje opracowania i technologie na wielu krajowych i międzynarodowych
wystawach i targach wynalazków m.in. IWIS
(Warszawa), Concours-Lepine (Paryż), International Exhibition of Inventions (Geneva), IENA
(Norymberga), KIWIE (Seul), które znajdują
uznanie wśród jurorów, ale wzbudzają duże
zainteresowanie odwiedzających.

Działalność Instytutu Włókiennictwa
ukierunkowana jest na współpracę z MŚP
Oeko-Tex® – prowadzi proces certyﬁkacji
i wykonuje badania wyrobów włókienniczych
na znak Oeko-Tex® Standard 100. Opracowywane przez nas nowoczesne technologie
i produkty wdrażane do praktyki przemysłowej
w różnych gałęziach gospodarki przyczyniają
się do wzrostu konkurencyjności tych zakładów, a także do zmniejszenia obciążenia środowiska ze strony technologii włókienniczych.
– W tym roku Instytut Włókiennictwa
obchodzi swoje siedemdziesięciolecie.
Gratulujemy. Spośród wielu technologii,
wynalazków, które macie na swym koncie,
na które szczególnie zwróciłaby Pani Profesor naszą uwagę?
– Wiele spośród nich uzyskało ochronę patentową w kraju i za granicą. Nie jest ich mało,
uzyskaliśmy ponad 350 patentów na wynalazki.
Wybór nie jest łatwy. Ale z pewnością wśród
tych szczególnych należy wymienić m.in. technologię przędzenia pneumatycznego – tzw. wiru
stacjonarnego (lata 70. ubiegłego stulecia) oraz
technologię nadawania właściwości elektroprzewodzących włóknom poliakrylonitrylowym (lata
80-90). Do obecnych osiągnięć możemy zaliczyć np. opracowanie nowej generacji materia-
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konkursach innowacyjności. Instytut zbiera
też liczne wyróżnienia, nagrody krajowe.
To buduje prestiż i z pewnością jest bodźcem do dalszych działań.

– Czy możemy jeszcze nawiązać do liczb?
Ilu dokonaliście zgłoszeń, ile uzyskaliście
np. patentów europejskich, ile macie
licencji?

– Cieszymy się, jeśli nasze rozwiązania są zauważane i doceniane. W ostatnich dwóch
latach zdobyliśmy 26 medali i 7 nagród
specjalnych, w tym 2 złote medale z wyróżnieniem. A w uznaniu działań promocyjnych
otrzymaliśmy 5 nagród i 26 Dyplomów Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także Złoty
Laur Innowacyjności w 2013 roku, który przyznano naszemu Instytutowi w Ogólnopolskim
Konkursie im. S. Staszica na najlepszy produkt
innowacyjny.

– Jak już wspomniałam IW posiada ponad
350 patentów. W latach 2012–2014 dokonaliśmy 26 zgłoszeń na wynalazki, w tym 4 zagraniczne (1 EPO i 3 PCT). W tym samym okresie
uzyskaliśmy 21 patentów (w tym 1 EPO).
Udzieliliśmy jednej licencji, jesteśmy w trakcie
negocjacji dwóch kolejnych.

Instytut posiada kategorię naukową A,
przyznaną przez MNiSzW decyzją
nr 334/KAT/2013 z dnia 24 października
2013 r. na podstawie kompleksowej oceny
jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej za lata 2009-2012.
Od wielu lat staramy się uczestniczyć w targach i wystawach wynalazków promując polską myśl techniczną.

– Instytut Włókiennictwa podobno opracował własny znak towarowy UV Stop.
O jakie rozwiązanie tu chodzi?
– Znak towarowy UV Stop® został opracowany
w ramach projektu POIG 01.03.01 -00-006/08
ENVIROTEX. Służy do oznaczania certyﬁkowanych włókienniczych materiałów barierowych
przed promieniowaniem UV w zakresie UVA,
UVB, UVC, emitowanym przez naturalne lub
sztuczne źródła UV. Certyﬁkowany wyrób,
to taki, który spełnia wymagania zawarte
w kryteriach technicznych KT-12/2013 Odzież
chroniąca przed promieniowaniem UV
i KT -13/2013 Rolety/osłony chroniące przed
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promieniowaniem UV (również opracowanych w tym projekcie). Znak ten jest wyróżnikiem jakości produktu na rynku
środków ochrony indywidualnej oraz produktów osłonowych stosowanych w wyposażeniu wnętrz (np. bibliotek,
muzeów, archiwów).
– Czy wśród patentów, które posiada Instytut, jest
może też patent... na sukces?
– Dziękuję za słowa uznania dla naszej pracy i nieustających
wysiłków, by sektor gospodarczy, na rzecz którego działamy,
był coraz bardziej nowoczesny, innowacyjny i konkurencyjny.
Ten imperatyw nowoczesności i innowacyjności jest stałym
wyzwaniem dla naszego Instytutu. Towarzyszy nam nie tylko
„czujność” i intensywność badawcza, bo inni też intensywnie
myślą i działają, co najlepiej widać na zagranicznych targach
i w konkursach, ale i przekonanie, że w tym nad czym pracujemy, co tworzymy, musimy być wśród najlepszych. To optymistyczne podejście, naszej świetnej kadrze naukowo-badawczej nie tylko „otwiera głowy”, ale skutkuje znakomitymi
pomysłami i działaniami Instytutu.
– Wśród licznych wyróżnień i nagród nie sposób
nie wspomnieć o osobistym laurze dla Pani. Europejski
Krzyż Zasługi Orderu Wynalazczości oraz nagroda Europejskiej Społeczności Kobiet Wynalazczyń i Innowatorek, to chyba dla naukowca największa satysfakcja,
uwieńczenie naukowo-badawczej pracy? Satysfakcja
motywująca do dalszych badań?
– Nagroda i specjalne wyróżnienie Europejskiej Społeczności
Kobiet Wynalazczyń Innowatorek EUWIIN przyznawana
jest kobietom, których praca przekracza granice ich krajów
i których działalność naukowa znalazła uznanie w kraju i zagranicą. Otrzymałam ją na European Women Inventors & Innovators Network Exhibition, Conference & Awards w Sztokholmie (listopad 2013). W ramach Targów Brussels INNOVA
dwukrotnie zostałam odznaczona w uznaniu zasług na polu
wynalazczości: Krzyżem Komandorskim „I’Ordre du Mérite de
l’Innovation Eureka” w 2011 roku oraz Krzyżem Kawalerskim
„I’Ordre du Mérite Européen de l’Innovation” w roku 2014.
– Czy kobieta – naukowiec, dyrektor Instytutu, „w przerwach” (jeśli takie się zdarzają?) pomiędzy naukowymi
badaniami, zarządzaniem sprawami Instytutu, znajduje
czas na relaks, na jakieś inne, oprócz nauki i pracy, pasje?
– Moją największą pasją z pewnością jest nauka, to, co robię, bo daje mi olbrzymią satysfakcję, o którą Pani pytała.
Ale moją pasją są też podróże, zwiedzanie świata, poznawanie innych kultur i zwyczajów naszego świata, a także jazda
na nartach, która mnie bardzo relaksuje. To najlepszy sposób
na „zresetowanie” głowy, potem są tego...naukowe efekty.
– Dziękując za rozmowę, życzę Instytutowi Włókiennictwa dalszych osiągnięć.
Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska
Zdj. IW
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Wspierając inteligentny rozwój

W pierwszej
kolejności – wspólne
projekty uczelni
i biznesu
Innowacyjne, przełomowe wynalazki,
powinny bez przeszkód trafiać do inwestorów
i stawać się powszechnie dostępnym dobrem,
podnoszącym jakość naszego życia, zdrowia,
środowiska, w którym żyjemy. Niestety, mimo
zapewnień naukowców, że ich wynalazek
to właściwa inwestycja, biznesowe korporacje
podchodzą do tego ostrożnie. Na szczęście
ten trend się zmienia. Coraz więcej projektów
jest komercjalizowanych, co sprzyja
konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki.
To z tego powodu fascynująca jest książka pod nieco dziwnym, zaciekawiającym
tytułem „Kot Einsteina. 128 opowieści o nauce” autorstwa Roberta Siewiorka.
Jej wydawca Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, stawiający sobie za główny cel gromadzenie, analizowanie i tworzenie informacji o sektorze badań i rozwoju polskiej nauki, będący jednocześnie propagatorem komercjalizacji
polskich projektów badawczych, przedstawił publikację w grudniu 2014 roku podczas
konferencji „Innowacyjnie, czyli jak”.
Wspólną ideą, zaprezentowanych w książce badań naukowych, było poszerzenie
wiedzy na ich temat po to, aby korzyści z nich płynące miały nie tylko wymiar teoretyczny, ale również praktyczny. Lektura książki to obiecująca wyprawa do niezwykle
interesującego świata nauki, która prowadzi czytelnika poprzez 128 opowieści na temat projektów badawczych, spośród których: 84 to projekty inżynieryjno-techniczne,
20 – przyrodnicze, 13 – medyczne, 10 – rolnicze i 1 – społeczny.
Autor już na wstępie podkreśla, iż wszystkie, zaprezentowane w książce, osiągnięcia
polskich naukowców, zrealizowane zostały w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Należy podkreślić, że wydatki na rozwój wynalazczości w Polsce, dzięki wsparciu Unii Europejskiej, stale rosną. Przykładowo w latach 2007-2013 właśnie w ramach
programu Innowacyjna Gospodarka, jednostki badawcze i naukowe, przedsiębiorcy,
instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje administracji publicznej otrzymały wsparcie w kwocie bliskiej 10 miliardów euro1.
Zgodnie z założeniami persektywy ﬁnansowej na lata 2014-2020 Unia Europejska
nadal wspierać będzie innowacyjne rozwiązania. Na przykład w ramach rozpoczętego
programu Inteligentny Rozwój, przeznaczono na ten cel kwotę ponad 10 mld euro2.
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Tym razem Unia postawiła jednak warunek, w pierwszej kolejności pieniądze otrzymają wspólne projekty biznesu i uczelni.
Jednym bowiem z najważniejszych
czynników warunkujących rozwój
wynalazczości jest ścisłe współdziałanie i umiejętność współpracy
i kooperacji środowisk naukowych i biznesowych. Prezentowana książka „Kot
Einstaina. 128 opowieści o nauce” jest
doskonałym przykładem na to, że zbliżenie
tych dwóch różnych światów przynosiłoby
sukcesy. W Polsce liczne projekty badawcze, współpracujących ze sobą zespołów
naukowców z różnych dziedzin nauki z dużym
powodzeniem przeprowadzone, spowodowały
(mimo nienajlepszych miejsc w rankingach
innowacyjności), że zaczynamy biec szybciej
za krajami – liderami nowoczesnych technologii i rozwiązań. Rosnąca liczba wynalazków,
których wdrożenie w życie okazać się może
rewolucyjnym przełomem w wielu kluczowych
dziedzinach, takich jak medycyna, obronność,
informatyka czy zarządzanie, jest dowodem
na to, jak wielkim potencjałem i możliwościami
innowacyjnego myślenia dysponują polscy naukowcy. Prezentacja 128 rodzimych projektów
jest szczególnym tego potwierdzeniem.
Przed wyruszeniem w niezwykłą wyprawę
do świata nauki, autor wyjaśnia czytelnikowi,
skąd wziął się tytuł książki „Kot Einsteina...”,
przytaczając tę zabawną anegdotę: „Któregoś
dnia poproszono Alberta Einsteina, aby wyjaśnił czym jest radio. Ujął rzecz tak: »Widzicie,
telegraf jest rodzajem bardzo, bardzo długiego
kota. Naciskacie jego ogon w Nowym Jorku,
a jego głowa miauczy w Los Angeles. Rozumiecie? I radio działa na tej samej zasadzie:
wysyłacie sygnały stąd, a odbierają je tam.
Jedyną różnicą jest to, że nie ma kota«”.3
Opowieści o naukowych przedsięwzięciach
opisane są „z perspektywy bardzo długiego
kota”, dzięki której widzimy, jak zjawiska na pozór ze sobą niezwiązane, potraﬁą połączyć
się i stworzyć nieznane dotąd więzi, wartości
i rozwiązania.
Z konieczności wybrałam tylko kilka historii,
opisujących projekty, które mogłyby przysłużyć
się tak polskiej gospodarce, jak i… ludzkości i sprawiając, że życie stanie się lepsze,
zdrowsze i bezpieczniejsze. Wszakże, to jak
wykorzystamy wiedzę, wynalazki, rozwiązania
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liwość wystąpienia awarii, określić wielkość
uszkodzenia i jego miejsce, lecz również
przewidzieć żywotność całej konstrukcji. Bowiem najczęściej powodem awarii nie są wady
widoczne dla ekspertów gołym okiem, lecz
ukryte mikrouszkodzenia konstrukcji, które
nie zostały wykryte we wczesnej fazie
ich powstawania.

wszelkiej „maści
innowatorów“, badaczy, naukowców, zależy nie tylko i – mimo wszystko–
nie przede wszystkim od nich…

Wścibskie fale Lamba
„Dziewięciopoziomowe, wzniesione pod koniec
lat 80-tych Centrum handlowe Sampoong,
jedno z najbardziej ekskluzywnych w Seulu.
Upalnego 29 czerwca 1995 roku w ciągu niespełna 20 sekund gmach zamienia się w 42 tysiące ton gruzu i poskręcanego żelastwa. Giną
502 osoby, wielu ocalałych zostaje kalekami.
Tragedia wstrząsa narodem (...)” 4. W tym
przypadku nasuwa się pytanie, jak można było
zapobiec takiemu nieszczęściu. Wydaje się,
że przestrzeganie standardów bezpieczeństwa
i trzymanie się norm konstrukcyjnych dałoby
stuprocentową gwarancję, że do tragedii
by nie doszło. Centrum Sampoong przeszło
drobiazgową kontrolę ekspertów i budynek
uznano za bezpieczny, jakie więc drzemało
zagrożenie? Otóż przyczyną zawalenia się tego
wielkiego gmachu były uszkodzenia niewidoczne gołym okiem.
W większości państw standardem jest diagnozowanie stanu technicznego obiektów oraz
maszyn, a także opracowywanie coraz bardziej niezawodnych i dokładniejszych metod
pomiarowych, które zapobiec mogą podobnym
tragediom. Naukowcy z Zakładu Mechaniki
Struktur Inteligentnych Instytutu Maszyn
Przepływowych PAN w Gdańsku opracowali
system, który potraﬁ nie tylko stwierdzić moż-

„Typowe systemy do monitrowania konstrukcji, czyli SHM (od ang. Structural
Health Monitoring spotyka się naczęściej
w samolotach, satelitach i obiektach
inżynierii lądowej. Czyli tam gdzie zły
stan konstrukcji może doprowadzić
do katastrofy. Uczeni z Gdańska
wykorzystują do tego tzw. fale
Lamba. To fale, które rozchodzą się
w ośrodku ograniczonym dwiema równoległymi powierzchniami – o ile odległość między
nimi nie przekracza kilku długości fali. Fale
Lamba należą do ultradźwięków. To czy jakiś
element konstrukcji jest uszkodzony, czy nie,
można stwierdzić na podstawie czasu, w jakim
fala przez niego przelatuje. Fale sprężyste
(infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki
i hiperdźwięki), do których zaliczają się między
innymi fale Lamba, doskonale sprawdzają
się w obiektach i maszynach zbudowanych
na bazie metali, niemetali i materiałów kompozytowych. Będzie więc nimi można badać
wartość najróżniejszych wyrobów przemysłu
metalowego, elektromaszynowego, chemicznego, paliwowego. No i rzecz jasna materiałów
budowlanych oraz samych budynków.” 5 Dzięki
temu wynalazkowi ludzie mogą poczuć się
bezpieczniej w biurach, centrach handlowych,
obiektach sportowych, a przede wszystkim
we własnych domach.

Prąd z zieleniny
W XXI wieku, w związku z wyczerpywaniem
się paliw kopalnianych, koniecznością stała
się ochrona środowiska oraz poszukiwanie
nowych źródeł energii odnawialnej. Rośliny
z całą pewnością staną się jednym z głównych
tego rodzaju źródeł. Polscy uczeni z Poznania
i Puław postanowili usystematyzować wiedzę
na temat roślin, najlepiej nadających się do produkcji biomasy i biopaliwa, aby ich uprawa
była najkorzystniejsza zarówno dla człowieka,
jak i dla środowiska. Projekt realizowany jest
przez Konsorcjum Naukowe „Agro-Centrum
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Innowacyjnych Technologii”, w którego skład
wchodzą: Politechnika Łódzka, Politechnika
Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a także Instytut Uprawy Nawożenia
oraz Gleboznawstwa w Puławach.
Naukowcy postawili sobie trzy główne zadania. Po pierwsze – stworzenie katalogu wzorców cech jakościowych tych odmian zbóż,
kukurydzy, buraków cukrowych, sorgo, mozgi
trzcinowatej i ślazowca pensylwańskiego,
z których można wyprodukowac biopaliwa
i biogaz. Po drugie – stworzenie katalogu
modelowych technologii uprawiania tych roślin, z uwzględnieniem warunków glebowych
i klimatycznych w miejscu uprawy. Po trzecie
– opracowanie programu komputerowego,
dzięki któremu można będzie wyznaczyć
najodpowiedniejszą w danym rejonie Polski
technologię produkowania roślin energetycznych, uwzględniającą czynniki, takie jak
rodzaj klimatu, gleby, warunki ekologiczne
i możliwości gospodarstwa.
Niewątpliwie uprawa roślin energetycznych
w Polsce to przedsięwzięcie przyszłościowe.
„Mamy około 1,8 mln hektarów nieużytków
i blisko 1,5 mln ha gruntów ornych, które leżą
odłogiem. Gdybyśmy pod uprawy roślin energetycznych wykorzystali tylko jedną czwartą tej
powierzchni, moglibyśmy wyprodukować ilość
biomasy odpowiadającą ok. 30 milionom ton
węgla (w 2013 roku polskie kopalnie wydobyły
76,5 mln ton węgla). Odbiorcą energii pochodzącej z przetwarzania roślin mogłoby stać
się rolnictwo, mieszkalnictwo i komunikacja.
Energia odnawialna z roślin – poza tym, że jest
ekologiczna – ma tę zaletę, że można ją pozyskiwać w miejscach, w pobliżu których nie ma
wielkich elektrowni czy gazociągów, o słabo
rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.” 6 Wyczerpywanie się zapasów paliw kopalnianych
jest wyraźnym sygnałem, że należy szukać
innych tańszych i lepiej dostępnych źródeł
energii, w celu zapewnienia ludzkości bezpieczeństwa energetycznego.

Boska magia
Od ponad 700 lat cieszymy się wynalazkiem,
jakim są okulary. Ulepszaniu kolejnych wersji
„soczewek” towarzyszyło też wynajdowanie
różnego rodzaju leków na choroby oczu. Jednym z ważniejszych polskich przedsięwzięć
jest projekt realizowany przez Instytut Farma-
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ceutyczny z Warszawy, który obejmuje prace
nad pięcioma lekami, mającymi zastosowanie
w różnych chorobach oczu. Pierwszym z leków jest Etabonian loteprednolu, stosowany
w leczeniu objawów sezonowego zapalenia
spojówek. Kolejne leki to Bimatoprost i Trawoprost – oba mają zastosowanie między innymi
w leczeniu przewlekłej jaskry. Olopatadyna
to lek przeciw alergicznemu zapaleniu spojówek. Piąty lek – Nepafenak to zawiesina
stosowana podczas operacji okulistycznych,
a także w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych spojówek i rogówki. „Mamy słabszy wzrok
niż nasi przodkowie, bo czytamy i korzystamy
z mediów elektronicznych na każdym kroku
i bez przerwy. Tym czasem, jak zaznaczają
lekarze, wzrok człowieka nie został stworzony
do czytania, zwłaszcza z bliska. Ewolucja
ukształtowała go nam tak, byśmy byli w stanie
sprawnie wypatrywać wrogów lub zwierzyny.” 7
Innowacje farmakologiczne są szczególnie
potrzebne naszym zmęczonym oczom.

Cenniejsze od jaj Fabergé
Dotychczas jaja Fabergé uznawane były
za jedne z najcenniejszych dzieł sztuki. Te
inkrustowane drogimi kamieniami „cudeńka” ze złota powstały między 1887 a 1917
rokiem w pracowniach złotniczych mistrza
Petera Carla Fabergé w Sankt Petersburgu.
Cenniejsze od jaj Fabergé wydają się być
jednak jaja, które stworzyli nasi polscy naukowcy w ramach projektu „Ovocura” (od
łac. ovo-jajo, cura-leczyć). „Polscy uczeni
odkryli, że jeśli do karmy dodać odpowiednie
substancje naturalne, jak preparaty huminowo-mineralne i algowe, to w znoszonych
przez kury jajkach można zwiększać poziom
substancji leczniczych. Jajka te, wzbogacone w wielonasycone kwasy tłuszczowe,
witaminy, pierwiastki i inne bioaktywne
substancje, stają się materiałem do podukcji
preparatów nutraceutycznych (nutraceutyki
to środki spożywcze naturalnego pochodzenia, które mają formę leku) i biomedycznych.” 8 Naukowcy skupili się nie tylko
na metodach koncentrowania stężenia
leczniczych składników w jajkach, ale również zajęli się technologiami ich wyizolowania. Co prawda w żadnym nawet najlepiej
„wzbogaconym” jajku, leczniczych substancji
nie będzie wystarczająco dużo, aby można
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było odrazu się wyleczyć po jednym posiłku,
tym niemniej tworzone są już tabletki i preparaty z wyizolowanych z jajek substancji
leczniczych. Mają one zastosowanie w chorobach układu krążenia, serca, osteoporozie.
Zawarta w jajku cystatyna zwalcza nowotwory, zaś yolkina pomocna jest w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
ale przede wszystkim ma zastosowanie
w przypadku chorób otępiennych, takich
jak Alzheimer, ponieważ powstrzymuje
obumieranie komórek nerwowych. „Dzięki
najnowocześniejszemu na świecie sprzętowi,
zakupionemu z funduszy unijnych, z białka
udało się też wyizolować w najbardziej czysty sposób (na świecie byli to dotychczas
w stanie zrobić tylko Polacy) wspomnianą
już wcześniej cystatynę, która hamuje rozwój
m.in. raka piersi, mięsaka i czerniaka”. 9
Należy podkreślić, iż Ovocura to przełomowy
projekt przeprowadzony na szeroką skalę.
Łącznie w pracach nad nim wzięło udział 230
naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego,
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
oraz z wielu innych ośrodków badawczych.
Projekt został zaprezentowany w kilkunastu
krajach.

Inteligentna zbroja
Miejsce wykuwanych młotem zbroi, niczym
od Hefajstosa, od dawna zajmują kamizelki
kuloodporne. Niestety zasłaniają one jedynie
korpus człowieka, pozostawiając resztę ciała
„na widoku” wroga, kimkolwiek on jest. Kevlar
to materiał, z którego produkuje się takie kamizelki. Jest ciężki i twardy, nie nadaje się więc
do osłony ruchomych części ciała, takich jak
głowa, szyja, ręce czy nogi.
Polscy naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Instytutu Technologii Bezpieczeństwa
oraz Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia pod kierownictwem prof. Marcina
Leonowicza, stworzyli kuloodporny, inteligentny pancerz pasywny, chroniący ruchome części ciała. To rodzaj lekkiej i elastycznej kamizelki, której konstrukcja pozwala na swobodę ruchu. Usztywnia się ona jedynie pod wpływem
uderzenia kuli lub noża, zachowuje się bowiem,
jak elastyczna, ale twarda guma. „Umożliwia
to specjalna ciecz koloidalna przypominająca
miód, która twardnieje pod wpływem szybkiego
mieszania lub uderzenia. To mieszanina krze-
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mionki (dodawanej m.in. do pasty do zębów)
i glikolu. – Kiedy poruszamy w takiej cieczy
powoli palcem, cząstki proszku krzemionki
mogą się swobodnie przemieszczać, dzięki
temu może dojść do mieszania – wyjaśnia prof.
Leonowicz. – Gdy zaczniesz mieszać szybko
lub w nią uderzysz, cząstki roztworu się ścinają,
zapierając się o siebie nawzajem i na moment
zamieniając ciecz w ciało stałe. Ale kiedy szybki ruch ustaje, substancja z powrotem nabiera
cech cieczy”.10
Zastosowanie pancerza stworzonego w technologii SmartArmour może być bardzo szerokie. Stanie się on niezbędnym wyposażeniem
nie tylko żołnierzy, czy policjantów, ale znajdzie
również zastosowanie w produkcji ochraniaczy
dla motocyklistów, sportowców. Pomyślano
również o możliwości produkcji plandek
i podwozi pojazdów wojskowych narażonych
na eksplozje oraz koców, którymi okrywa się
podejrzane pakunki i niewypały.

Kod dostępu
„Współczesny skomputeryzowany świat
przypomina niewidzialną pajęczynę, gdzie
każdego z nas łączy z innymi ludźmi, resztą
systemu, niezliczona liczba powiązań, z których
znaczenia zwykle nie zdajemy sobie sprawy.
Najbardziej skomplikowane zależności rozpięte
są nie między jednostkami, lecz organizacjami,
instytucjami, ﬁrmami. A ponieważ mają one
wpływ na sytuację bardzo wielu ludzi i dysponują arcyważnymi informacjami, zabezpieczenia, których używają do ochrony danych,
muszą być szczególnie skomplikowane i trudne
do pokonania.” 11
Wbudowane w sprzęt lub zamieszczone
w oprogramowaniu zabezpieczenia są poddawane ocenie wartości według ustandaryzowanych norm. Jedną z najlepszych norm
stosowanych w 26 krajach jest Common Criteria. Weryﬁkacją systemu, odnośnie spełniania
standardów CC, zajmują się niezależne laboratoria na całym świecie. W Polsce standard
CC nie został jeszcze wdrożony, a więc nasze
wyroby nie mogą uzyskiwać wysokich certyﬁkatów bezpieczeństwa.
Specjaliści z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach wyszli temu
problemowi na przeciw. Stworzyli system
standardów CCMODE, spełniający normy
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Common Criteria, a w niektórych aspektach,
dodatkowo je rozwijający, który pozwoli
ocenić czy zabezpieczenia w systemach
komputerowych są sprawne, pewne i wiarygodne. Teraz nasi polscy przedsiębiorcy
mogą sami projektować produkty i systemy
informatyczne posiadające zbezpieczenia,
nadające się do oceny i certyﬁkacji. Dzięki
tej wiedzy, wzorcom i gotowym narzędziom
będą mogli konkurować na rynku międzynarodowym w zakresie zaawansowanych
produktów bezpieczeństwa. System CCMODE będzie szczególnie przydatny w ocenie
bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, łączących wiele ﬁrm z różnych
miejsc na świecie, gdzie powstają podobne
produkty o podwyższonych wymogach
bezpieczeństwa.
Zabezpieczenia, na które jesteśmy skazani
w różnych dziedzinach życia powinny być
pewne i wiarygodne, przykładem może być
aplikacja do podpisu elektronicznego. Niewłaściwie zabezpieczona, może dostać się
w niepowołane ręce. A przecież tylko dobrze
chronionym produktom, aplikacjom i sytemom
powinniśmy powierzać strategiczne zasoby
informacji, zadania biznesowe, czy społeczne
bez obaw o nasze dobro i zdrowie.
Konkludując, według opinii ekspertów z McKinsey Global Istitute12 wkrótce czeka nas długo
oczekiwana fala wynalazków, które sprawią,
że światowa gospodarka, wciąż odczuwająca
skutki globalnego kryzysu, ruszy w szybkim
tempie do przodu. Niektóre z zapowiadanych
innowacji już istnieją, rewolucjonizując rynek,
jak chociażby mobilny internet, do którego, wg
wstępnych szacunków, będzie mieć dostęp
w najbliższych latach około 5 mld ludzi na całym świecie czyli ponad połowa mieszkańców
Ziemi. Innym przykładem jest technologia przechowywania danych w „chmurze”, czyniąca
świat cyfrowy szybszym, prostszym, a przede
wszystkim skuteczniejszym.13
Nad kolejnymi, przełomowymi dla światowej
gospodarki, innowacyjnymi wynalazkami trwają
intensywne badania. Inwestorzy nie tylko
w Polsce, ale w świecie obawiają się jednak,
że niektóre przełomowe technologie są bardzo ryzykowne i kosztowne. Tylko nieliczni
nie chcą czekać, ryzykują i …mają cały świat
w sieci swych interesów. Globalne korporacje
są na to przykładem.

Mimo obaw, świat biznesu powinien więc
z większą ufnością podchodzić do obiecujących innowacyjnych projektów, które szybciej
niż wydaje się dziś, mogą nabrać komercyjnego charakteru. Traktowanie wynalazków, jako
nieopłacalnego ryzyka, to nie tylko skazanie
ich na niebyt. Szeroka wyobraźnia i mniej egoistyczna postawa biznesu, w której dominuje
interes bieżących zysków, są istotne z punktu
widzenia świata nauki. Pomagałoby to wynalazcom, badaczom na podejmowanie kolejnych
wyzwań, zachęcało do ściślejszej współpracy
między nimi po to, by twórczo kształtować
postęp cywilizacyjny, reagować aktywnie,
odpowiedzialnie, szybko na towarzyszące
współczesności problemy i zagrożenia. A biznes, ogólnie mówiąc „swoje by wziął”. Lektura
„Kota Einsteina…” nie pozostawia co do tego
żadnych wątpliwości.
Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek

Źródło:
1. Robert Siewiorek, Kot Einsteina. 128 opowieści
o nauce, Ośrodek Przetwarzania Informacji –
Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014
2. Witold Gadomski, I świat znów ruszy z kopyta,
Gazeta Wyborcza, Nr 49/2015, s. 22
3. Radosław Omachel, Kto nie skacze, ten stoi
w miejscu, Newsweek, Nr 7/2015, s. 86
4. http://www.poig.2007-2013.gov.pl
5. http://www.poir.gov.pl/
6. http://www.opi.org.pl
7. http://www.mckinsey.com
1 http://www.poig.2007-2013.gov.pl
2 http://www.poir.gov.pl/
3 Robert Siewiorek, Kot Einsteina. 128 opowieści o na-

uce, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy
Instytut Badawczy, Warszawa 2014, s. 3.
4 Ibidem, s. 16.
5 Ibidem, s. 16.
6 Ibidem, s. 34.
7 Ibidem, s. 64.
8 Ibidem, s. 68.
9 Ibidem, s. 68.
10 Ibidem, s. 136.
11 Ibidem, s. 234.
12 Instytut prowadzący dogłębne analizy globalnych problemów gospodarczych, w swym podejściu łączący
teorię zarządzania z metodyką badań naukowych.
Z wyników prac tej jednostki korzystają zarówno
biznesmeni, jak i politycy pragnący poznać kierunki
rozwoju światowej gospodarki.
(źródło: http://www.mckinsey.com).
13 Witold Gadomski, I świat znów ruszy z kopyta, Gazeta
Wyborcza, Nr 49/2015, s. 22.
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Konferencja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, 2007−2013, w ramach projektu pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej
w innowacyjnej gospodarce”. POIG.05.02.00-00-004/10

Wystąpienie indywidualne: Wzornictwo jako inteligentna inwestycja: strategie dla rozwoju
polityki gospodarczej, środowiskowej i społecznej
PANEL 1

JAK KORZYSTAĆ Z WZORNICTWA W BIZNESIE, ABY ODNIEŚĆ SUKCES
Wystąpienie wprowadzające: Wartość wzornictwa
• Strategia biznesowa przedsiębiorstwa oparta na designie
• Zarządzanie wzornictwem w procesie powstawania nowego produktu
• Innowacyjny produkt narzędziem skutecznej konkurencji na rynku

PANEL 2

NARZĘDZIA DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W PROCESIE WDRAŻANIA WZORNICTWA DO FIRM
• Dostępne źródła ﬁnansowania wzornictwa przemysłowego
• Kursy i szkolenia dostępne dla przedsiębiorców w zakresie współpracy z projektantami
• Prawna ochrona wzornictwa
Wystąpienie indywidualne: System ochrony wzorów przemysłowych w Chinach i jego najnowsze
zmiany

WARSZTAT

TRIZ JAKO INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA,
SŁUŻĄCE DOSKONALENIU STRATEGII BIZNESOWYCH
I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Wystąpienie indywidualne: Czy innowacyjność + kreatywność = innowacje społeczne?
PANEL 3

DESIGN THINKING A TWORZENIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Wystąpienie wprowadzające: Innowacyjność poprzez Design Thinking
• Tworzenie nowych produktów i usług w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkowników
• Zdolność do kreowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie
• Współpraca przedsiębiorca – projektant w procesie myślenia projektowego
• Wystąpienie indywidualne: Ekonomiczny wkład wzornictwa w innowacyjność. Od MSP
do gospodarki narodowej
Wystąpienie indywidualne: Skuteczny marketing z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego
na przykładzie Korei

PANEL 4

WZORNICTWO MARKĄ NARODOWĄ
Wystąpienie wprowadzające: Wzornictwo jako marka narodowa. “Belgium is Design”
• Kreowanie wizerunku kraju oraz poszczególnych regionów poprzez promocję wzornictwa
• Wyzwania dla przedsiębiorców w rozwijaniu działalności biznesowej na rynkach międzynarodowych
• Wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzornictwo
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Wzornictwo
w strategii firmy

dr Alicja Adamczak, Prezes UPRP, otwiera
VIII Międzynarodową Konferencję

Od kilku lat w języku komunikacji w Polsce słowo „design” pojawia
się coraz częściej. Nie dzieje się to bez przyczyny, ponieważ
powstają nowe centra promujące wzornictwo, organizowanych
jest coraz więcej festiwali, wystaw, konferencji i warsztatów,
podczas których spektrum tematów powiązanych z designem
jest bardzo szerokie. A do świadomości społecznej, w tym też
decydentów gospodarczych i ludzi biznesu dociera prawda, która
w konkurencyjnym świecie już dawno została doceniona, że design
jest szczególnym warunkiem atrakcyjności towarów, jakości
produktów i wzrostu innowacyjności całych gospodarek.
Polskie osiągnięcia w tej dziedzinie także stale rosną,
o czym świadczą laury przyznawane polskim projektantom
na międzynarodowych i w krajowych konkursach wzorniczych.
Nasuwa się tu pytanie, czy potraﬁmy sukcesy naszych projektantów
przekuć w sukces gospodarczy?

T

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
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o niewątpliwie ogromnie budujące,
że debaty w naszym kraju na temat
miejsca wzornictwa w innowacyjnej gospodarce, a także jego wartości, stają się coraz
bardziej jednoznaczne. Pozytywne podejście
do designu i coraz mocniejsze pozycjonowanie
go jako czynnika wpływającego na konkurencyjność polskiej gospodarki uwidacznia
się z roku na rok. Do wzornictwa przekonują
się decydenci, w tym również władze lokalne,
a także media. Wydaje się, że przekonuje się
także całe społeczeństwo, które coraz chętniej zwraca uwagę i kupuje produkty „dobrze
zaprojektowane”, choć wciąż dalecy jesteśmy
od postawy wskazującej na patriotyzm gospodarczy. Z badań CBOS1 wynika, że tylko 0,4%
badanych rozumie patriotyzm jako postawę
konsumencką, tzn. dokonywanie wyboru
krajowych produktów. Przyjęcie takiej postawy
utrudnia zwłaszcza fakt dominacji na naszym
rynku zagranicznych marek, często wyróżniających się dobrym wzornictwem.

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

Zagraniczni przedsiębiorcy, dawno już bowiem
zrozumieli, że wzornictwo korzystnie wpływa
na wartość ich ﬁrmy. Świadczą o tym także
często przywoływane dane m.in. Design
Council z Wielkiej Brytanii2, które mówią,
że za każdy 1 funt zainwestowany w design,
ﬁrma może się spodziewać ponad 20 funtów
wzrostu przychodów, ponad 4 funtów wzrostu
zysku operacyjnego netto oraz zwrotu ponad
5 funtów wskutek zwiększenia eksportu.

K

orzyści płynące z zastosowania procesu wzorniczego przez przedsiębiorstwo
potwierdzają także dane Danish Design Centre3, z których wynika, że wartość dodana dla
duńskich ﬁrm, które projektowanie wzornicze
traktują jako kluczową część procesów rozwojowych i biznesowych, jest o 22% wyższa niż
w przypadku ﬁrm, które korzystają z wzornictwa tylko jako elementu stylizacji produktu.
Kwintesencję wzornictwa przemysłowego niezwykle trafnie ujął Thomas Maldonado (argen-
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tyński projektant, myśliciel) deﬁniując wzornictwo
przemysłowe jako działalność twórczą, której
celem jest określenie formalnych wartości
przedmiotów wytworzonych przez przemysł.
Do tych wartości formalnych zalicza się cechy
zewnętrzne produktów, ale przede wszystkim te strukturalne i funkcjonalne relacje,
które przekształcają produkt w spójną całość
z punktu widzenia wytwórcy i nabywcy.
Dzięki takiemu podejściu do projektowania,
zarówno Wielka Brytania, jak i Dania, podobnie
jak inne kraje, które stawiają na wzornictwo
jako jeden z zasadniczych czynników budowania innowacyjności poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całej narodowej gospodarki,
plasują się na szczycie w europejskim, jak
i w globalnym rankingu najbardziej innowacyjnych gospodarek.

W

ydaje się więc oczywiste, że przedsiębiorcy kreujący nowe produkty
i usługi, którzy chcą konkurować na rynkach
z rodzimymi i, przede wszystkim, zagranicznymi markami, powinni tworzyć je poprzez
wdrożenie całego procesu wzorniczego. Tylko
taka aplikacja wzornictwa, rozpoczynająca się
na etapie powstawania produktu, a kończąca
się na produkcie ﬁnalnym oraz jego wprowadzeniu na rynek jest najbardziej opłacalna – tak
dla przedsiębiorcy, jak i w efekcie również
konsumenta. Spełnieniu tych oczekiwań
i szansie Polski na wysokie miejsce w europejskich i światowych rankingach innowacyjności
sprzyja dynamicznie rozwijająca się współpraca przedsiębiorców i projektantów oraz towarzyszący jej klimat wielu inicjatyw centralnych
instytucji państwowych, ułatwiających m.in.
ﬁnansowanie w tym zakresie.

W

debatach nt. rozwoju wzornictwa, kreowania wizerunku ﬁrmy i zwiększania
wartości produktów niezwykle istotna jest jednak jeszcze jedna kwestia, dotycząca ochrony
własności intelektualnej. Każda bowiem ﬁrma,
która chce zaistnieć na rynku i perspektywicznie budować markę swoich produktów i usług,
równocześnie z procesem ich rozwoju musi
uruchamiać odpowiednio dobraną ścieżkę
ochrony prawnej czy to w kategorii wzorów
przemysłowych, znaków towarowych, czy też
wynalazków i wzorów użytkowych. Korzystny
efekt synergii różnych form ochrony pozwala
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z kolei nie tylko na odniesienie sukcesu przez
producenta, ale także na wyeliminowanie
czy też istotne ograniczenie nieuczciwych
praktyk ze strony konkurencji.

J

ak zatem chronić swe innowacyjne
produkty, procesy produkcyjne, tworzyć
ich markę, by wartość ﬁrmy rosła? Czym możemy przekonać przedsiębiorców do bliższej
współpracy z projektantami? Jakie narzędzia
są dla nich dostępne, aby mogli wprowadzać
proces wzorniczy do swoich ﬁrm? Czy wzornictwem możemy budować innowacyjną gospodarkę, a także markę „Polska” za granicą?

O

tych, a także wielu innych kwestiach
dotyczących współdziałania biznesu
i projektowania, rozmawialiśmy podczas kolejnej VIII edycji Międzynarodowej Konferencji
„Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, na temat „Wzornictwo w strategii ﬁrmy”.
Konferencja odbyła się w dniach 26-27 marca
br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
Wydarzenie to kierowane było w szczególności
do przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z projektantami oraz rozwojem działalności biznesowej w oparciu o zastosowanie
wzornictwa przemysłowego.

Janusz Piechociński, Wiceprezes
Rady Ministrów, Minister Gospodarki

Tegoroczna tematyka konferencji koncentrowała się przede wszystkim na upowszechnieniu
aplikacji wzornictwa przemysłowego do małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących
ﬁlar naszej gospodarki. Ważnym aspektem
były również inicjatywy na rzecz zacieśniania
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
projektantami i środowiskiem akademickim,
co ma znaczenie dla wzmocnienia konkurencyjności polskich ﬁrm na rynkach krajowym
i zagranicznych.

P

odczas uroczystego otwarcia konferencji
dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu
Patentowego RP, powitała licznych gości
m.in.: Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Janusza
Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, Cornelię Moussa, Dyrektor Departamentu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi w Światowej Organizacja
Własności Intelektualnej, Iwonę Wendel,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infra-

Mi-Young Han, Prezes Światowego
Stowarzyszenia Kobiet Wynalazczyń
i Przedsiębiorczyń
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struktury i Rozwoju, Mi-Young Han, Prezes
Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazczyń i Przedsiębiorczyń z Korei, Karola Półtoraka, Wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Bożenę Gargas,
Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego,
a także m.in. Ałłę Zharinovą, Prezes Ukraińskiego Urzędu Patentowego, Sophię Mujiri,
Wiceprezes Narodowego Urzędu Własności
Intelektualnej Gruzji i wielu, wielu innych.

W
Cornelia Moussa, Dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, WIPO,
Szwajcaria

Mirosław Jędrzejczak, Prezes Zarządu,
Grupa Tubądzin

Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu
GPW SA
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panelach dyskusyjnych zaproszeni
przedstawiciele administracji rządowej
oraz organizacji międzynarodowych, a także
polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie designu rozmawiali m.in. o zdolności do tworzenia
innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie,
roli design thinking w tworzeniu nowych produktów i usług oraz kreowaniu wizerunku kraju
poprzez rozwój i promocję polskiego wzornictwa przemysłowego.

w przedsiębiorstwach, jak i w całej krajowej
gospodarce. W związku z tym, jak również
z uwagi na społeczny wymiar konferencji,
w tym w szczególności mając na uwadze
upowszechnianie znaczenia wzornictwa w innowacyjnej gospodarce oraz kształtowania
nowoczesnego podejścia przedsiębiorców
do procesu produkcyjnego, uwzględniającego aspekty „design thinking”, zamierzamy
kontynuować organizację kolejnych edycji
konferencji.
Stąd, podczas uroczystego zamknięcia
tegorocznej VIII edycji konferencji, myśląc
już o jej organizacji w roku 2016, prezes UPRP
dr Alicja Adamczak zapowiedziała: W przyszłym roku planujemy podjąć tematykę wzornictwa w odniesieniu do innowacji społecznych. Realizowane według tej myśli projekty
pozwalają bowiem na szczególne podniesienie
jakości życia ogółu społeczeństwa, przyczyniając się również do usprawnienia codziennego
funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami
czy ograniczeniami.

Omawiano również różnorodność narzędzi
dostępnych dla przedsiębiorców, ułatwiających
proces wdrażania wzornictwa przemysłowego
do ﬁrm związanych, zarówno z ﬁnansowaniem
wzornictwa, jak i możliwością udziału w specjalistycznych szkoleniach, kierowanych głównie
do przedsiębiorców. W debatach niezwykle
istotna była także kwestia dotycząca ochrony
własności intelektualnej. Opinie były jednoznaczne: każda ﬁrma, która buduje swą markę
czy to na rynku krajowym, czy zagranicznym
musi uwzględnić w swojej strategii biznesowej
ochronę prawną.

onferencja zorganizowana z inicjatywy
Urzędu Patentowego RP przy współudziale Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej, Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz wsparciu szerokiego
grona Partnerów, odbywała się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej oraz honorowym patronatem Ministra
Gospodarki.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji,
promującym kreatywny i innowacyjny potencjał
polskich projektantów wzornictwa przemysłowego, była wystawa wybranych najlepiej
zaprojektowanych polskich produktów, wyróżnionych nagrodą must have, zorganizowaną
przy współpracy z Łódź Design Festival.

Konferencja współﬁnansowana była przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu
systemowego POIG.05.02.00.00-004/10
„Wsparcie efektywnego wykorzystania własności intelektualnej w innowacyjnej gospodarce”.

Do udziału w VIII edycji konferencji zaprosiliśmy ekspertów z kraju i zagranicy, przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni technicznych
i artystycznych, organizacji biznesowych
oraz projektantów, dzięki czemu, podobnie
jak w ubiegłych latach, wydarzenie to stanowiło szeroką platformę wymiany cennych
doświadczeń i dostarczyło olbrzymią dawkę
wiedzy, ważnych dla umacniania pozycji i znaczenia wzornictwa przemysłowego, zarówno
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Z wypowiedzi podczas konferencji
Janusz Piechociński
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
Kto się nie rozwija, ten ginie. Nie tylko na współczesnym rynku. Obok rynku lokalnego, narodowego, polskiego, już nie tylko europejski, ale globalny rynek wymaga nadążania za konkurencją.
A konkurencję można prześcignąć nie tylko w jakości produktu, ale i jego efektywności, jego
estetyce i racjonalności. Jest to także wychodzenie naprzeciw gustom klienta. W nowoczesnym
wzornictwie te wszystkie elementy mogą być fundamentem rozwoju ﬁrmy, potęgować wzrost liczby
miejsc pracy w obszarze przemysłów kultury, ale także stać się szczególną, dobrą wizytówką polskiej przestrzeni gospodarczej.
Dlatego warto korzystać z najlepszych wzorców, pamiętać o tym, że mamy świetne akademie
sztuk pięknych, mamy olbrzymie dokonania i sukcesy w zakresie projektowania i mamy ﬁrmy, które
są w stanie zainwestować potężne środki w twórców kultury, ludzi zaangażowanych w profesjonalny, nowoczesny, nie tylko przemysłowy design. Powodzenia!

Michał Stefanowski, Kierownik Katedry
Projektowania, ASP w Warszawie

Iwona Wendel
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wzornictwo przemysłowe w nowej perspektywie ﬁnansowej ma wielką szansę, aby być zaimplementowane do wszystkich projektów, które przedsiębiorcy będą chcieli realizować przy udziale
środków unijnych. Dla nas jest to niezwykle istotne, ponieważ wzornictwo przemysłowe samo
w sobie jest procesem badawczo-rozwojowym, a najbardziej zależy nam na tym, aby tego rodzaju
procesy były implementowane w polskiej gospodarce oraz, aby świetne pomysły były w polskiej
gospodarce komercjalizowane.
Dodatkową szansą dla naszego kraju jest to, że całkiem niedawno wzornictwo przemysłowe,
mieszczące się w kategorii tzw. przemysłów kreatywnych, zostało dopisane jako 19. Inteligentna
specjalizacja. Synergia tych działań pozwoli nam na osiągnięcie sukcesu. Mam nadzieję, że w latach 2020-2023 zobaczymy efekty realizacji tych projektów.

Alicja Adamczak, Prezes UPRP
i Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Michał Stefanowski
Kierownik Katedry Projektowania, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;
projektant w Biurze Projektowym INNO+NPD
Wzornictwo nie zbawi świata, ale może bardzo pomóc zarówno przedsiębiorcom, jak i użytkownikom oraz polskiej gospodarce. Ostatnich kilkanaście lat było bardzo dobre dla rozwoju polskiego
wzornictwa. Powstało wiele przykładów dobrej współpracy projektantów z producentami, wiele
dobrych produktów, a także wiele instytucji otoczenia biznesu, które są bardzo profesjonalnie
przygotowane i bardzo dobrze działają. Natomiast nie nastąpiła jeszcze zmiana systemowa
i zmiana ilościowa, jeśli chodzi o wprowadzenie wzornictwa na szczebel strategiczny, na szczebel
rozumienia wzornictwa, jako procesu w przedsiębiorstwie. Jednak dzięki temu, że czekają nas
ogromne fundusze pomocowe w najbliższej perspektywie budżetowej oraz dzięki temu, że udało
się stworzyć dodatkową 19. Krajową Inteligentną Specjalizację, w której to wpisane jest wzornictwo,
mamy ogromną szansę na systemową zmianę. Wówczas większość polskich przedsiębiorstw
będzie miało możliwość z tych funduszy na wzornictwo skorzystać. Oczywiście od nas – od strony
projektantów oraz instytucji otoczenia biznesu bardzo dużo zależy, a przede wszystkim to, czy potraﬁmy przekonać przedsiębiorców, którzy do tej pory nie są świadomi korzyści płynących z wprowadzenia wzornictwa jako procesu do przedsiębiorstwa.
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Laura Lee, Architekt i Profesor
w Carnegie Mellon University,
USA / Belgia
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Laura Lee
Architekt, profesor, Carnegie Mellon University USA
Jeśli kreatywność jest aktem generowania pomysłów, a innowacyjność jest aktem wdrożenia
tych pomysłów w celu zmiany społeczeństwa czy jego transformacji na lepsze, to design jest
podstawowym ogniwem łączącym kreatywność i innowacyjność, nadającym znaczenie i wartość
innowacyjności, co przekłada się na lepszą jakość życia. Dlatego też zarówno z punktu widzenia
biznesu, rządów i społeczeństw należy wykorzystać te idee i poprzez innowacyjność przekuć
je na wiele korzystnych rozwiązań, przynoszących efekty społeczno– gospodarcze i stymulujących
rozwój w dłuższej perspektywie.

Alexander Grots
Partner Touchideas, konsultant w dziedzinie innowacji

Alexander Grots, Partner w Touchideas,
Niemcy

Jako przedsiębiorcy powinniśmy myśleć o wielu sprawach „poza” naszą specjalizacją. Jest to myślenie równoległe. Zakładając ﬁrmę trzeba myśleć o wszystkim – o produkcie, dostawach, ﬁnansach, HR, strategii. Myślenie projektowe może być pomocą, także dla organizacji w przekształceniu pracowników w przedsiębiorców, gdyż jest to metoda myślenia równoległego. Chodzi
o łączenie globalnego spojrzenia i swojej specjalności, i w zrozumieniu zadań innych osób w organizacji, i wykorzystywania tego na własnym polu celem poprawy jakości własnej pracy. Myślenie
projektowe jest więc zarazem metodą i zestawem narzędzi, pozwalającym na szersze spojrzenie
i przełożenie ich na własną dziedzinę i specjalność, a także na uczynienie ich wartościowymi dla
własnej organizacji.

Eusebi Nomen
Profesor, ESADE Business School w Barcelonie

Eusebi Nomen, Profesor w ESADE Business
School, Barcelona, Hiszpania

Wkład designu w kontekście innowacyjności w gospodarkę różni się, kiedy przyjmiemy model
innowacyjności z punktu widzenia impulsu technologicznego, wówczas design jako element stylizacji ma marginalne znaczenie.
Jeśli jednak przyjmiemy systemowy punkt widzenia, gdzie uwzględnia się czynniki emocjonalne, społeczne i funkcjonalne produktu bądź usługi, design staje się kluczowym elementem,
istotnym gospodarczo i odgrywającym kluczową rolę już na początku procesu innowacji. Dlatego też mając do czynienia ze złożonym problemem, produktami wymagającymi uwzględnienia
kwestii emocjonalnych, funkcjonalnych lub społecznych, gdzie jest zapotrzebowanie na nowe
doznania, design integruje emocje z funkcjonalnością.

Piotr Chęciński
Dziennikarz, publicysta, TVP INFO, Telewizja Polska S.A.
Tegoroczna konferencja była wyjątkowa pod wieloma względami, ale to co było w niej najważniejsze,
to nasze wspólne poszukiwanie pewnego „formatu”, w jakim możemy eksportować polskie produkty
za granicą i „sprzedawać” polskie ﬁrmy. W ostatnich latach rząd podjął bardzo wiele wysiłków, żeby
promować nasze ﬁrmy i naszych przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych, Azji, czy w Afryce.
Musimy jednak znaleźć wspólny mianownik dla wielu produktów, usług i przedsiębiorców oraz sprawdzić, jak efektywniej administracja może pomóc biznesowi po to, aby na międzynarodowych rynkach
nie odstawać od naszych zachodnich sąsiadów w Europie, a być może w niektórych branżach
ich wyprzedzać. Mam nadzieję, a nawet szczerze w to wierzę, że nam się to uda.
Prowadzący drugi dzień konferencji
Piotr Chęciński, dziennikarz i publicysta
w TVP INFO
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Uczestnicy
VIII Międzynarodowej konferencji
Marek Adamczewski

Bożena Gargas

Profesor Marek Adamczewski zajmuje się projektowaniem produktu, design management i dydaktyką.
W swoim dorobku posiada blisko 300 wdrożonych
do produkcji projektów. Głównie są to kompleksowe
opracowania wzornicze (funkcja, struktura przedmiotu,
forma, opakowania, materiały informacyjne i reklamowe). Poza nielicznymi wyjątkami, wszystkie są wynikiem prac interdyscyplinarnych zespołów, zazwyczaj
kierowanych przez prof. Adamczewskiego. Od 2003 r. prowadzi pracownię
projektową maradDesign.
W 2006 r. otrzymał tytuł Designer Roku, przyznany multidyscyplinarnemu
zespołowi przez dyrektora Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Obecnie
jest kierownikiem Katedry i Pracowni Projektowania Produktu Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz wykładowcą studium podyplomowego
Design Management, prowadzonego wspólnie przez Instytut Wzornictwa
Przemysłowego i Szkołę Główną Handlową.
Jest również kuratorem i projektantem wielu wystaw oraz członkiem jury
konkursów wzorniczych.

Bai Jianfeng
Zastępca Dyrektora Generalnego Centrum Współpracy
ds. Badań Patentowych w Hubei w Urzędzie Własności
Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO). Pracował kolejno w Departamencie Badań Mechanicznych,
Sekcji Odwołań ds. Mechanicznych oraz Sekcji Odwołań ds. Wzorów Przemysłowych Komisji ds. Ponownego
Rozpatrywania Spraw SIPO, gdzie zdobył bogate doświadczenie w zakresie badań merytorycznych, ponownego rozpatrywania
spraw oraz unieważniania patentów, w tym szczególnie w zakresie badań
wzorów przemysłowych. W latach 2002-2003 pracował jako asesor w Sądzie Ludowym Średniej Instancji Nr 1 w Pekinie. Od kwietnia do września
2006 r. odbył szkolenie w Japońskim Instytucie Wynalazczości i Innowacyjności w ramach projektu WIPO jako wizytujący wykładowca oraz odbył szereg
zagranicznych wyjazdów badawczych i naukowych. Był członkiem Komitetu
ds. Wzorów Użytkowych oraz Wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Wzorów
Przemysłowych w Komitecie Naukowym SIPO. Pod koniec 2011 r., z chwilą
utworzenia bazy ekspertów SIPO, został wybrany jako zasłużony ekspert.

Piotr Chęciński
Piotr Chęciński – polski dziennikarz, publicysta, prezenter Telewizji Polskiej. Jest absolwentem Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i laureatem stypendium Departamentu
Stanu USA. Specjalny korespondent w Japonii i Wielkiej Brytanii. W TVP Info prowadzi autorski program
„Świat i Gospodarka”, który jest podsumowaniem najważniejszych wydarzeń politycznych i gospodarczych na świecie. W 2012
r. nominowany do nagrody Grand Press w kategorii najlepszy wywiad.
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Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu
Zagranicznego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania. Posiada dyplom ACCA
z rachunkowości i ﬁnansów. Ukończyła kurs maklerski
w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem
w ﬁrmach ﬁnansowych i produkcyjnych. Jest ekspertem ds. środków unijnych. Od grudnia 2012 r. jest prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
Sp. z o.o.

Ewa Gołębiowska
Współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego w Polsce regionalnego ośrodka promującego
dobry design wśród ﬁrm oraz w sektorze publicznym.
Zamek Cieszyn, sam będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności, wspiera innowacyjne
przedsięwzięcia w wielu dziedzinach życia, nie tylko
w biznesie.
Ewa Gołębiowska aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach
współpracy, takich jak SEE Platform, DME Award czy EIDD Design for All.
Tej ostatniej organizacji, działającej na rzecz poprawy jakości życia poprzez
wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich, przewodniczy od 2013 r.
Koordynuje i aktywnie uczestniczy w szeregu unijnych projektów związanych z wdrażaniem wzornictwa i nowych technologii, takich jak „Design Silesia” (2010-2013) czy „Śląski Klaster Designu” (2011 – do teraz).
Aktywna promotorka designu, autorka wielu artykułów i wykładów, prowadzi
również warsztaty i własnego bloga.

Alexander Grots
Alexander Grots jest niezależnym konsultantem
w dziedzinie innowacji i partnerem Touchideas.
Jest specjalistą w zakresie metodologii innowacji
„design thinking”. Pracę przy użyciu tej metody oraz
jej nauczanie rozpoczął w 2001 r., kiedy to dołączył
do renomowanej na arenie międzynarodowej ﬁrmy
IDEO w Palo Alto w Kaliforni. Po sześciu latach pracy
w IDEO założył własne studio projektowe gravity-europe. W IDEO oraz
gravity uczestniczył w wielu projektach z dziedziny innowacji dla klientów z sektora ﬁnansów, komunikacji, przemysłu oraz produktów konsumenckich. Jest założycielem HPI School of Design Thinking w Berlinie;
z jego inicjatywy uruchomiono kierunki o tematyce design thinking na kilku
uczelniach. Jest częstym gościem konferencji, podczas których prowadzi
wykłady na temat innowacji i design thinking.
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Mi-Young Han
Prezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazczyń i Przedsiębiorczyń założonego w Seulu. Dyrektor
Generalny koreańskiego Klubu Młodych Wynalazców,
wiceprezes Taeyang Metal Industrial Co., Ltd.
Działa na rzecz wspierania kobiet, społeczeństwa,
osób niepełnosprawnych i dzieci, dążąc do umożliwienia im czerpania korzyści z ich pomysłów poprzez
szereg projektów i programów edukacyjnych. Ponadto jako członek Rady
Prezydenta oraz pracownik Ministerstwa ds. Nauki, ICT i Planowania Przyszłości oraz Ministerstwa Równouprawnienia i Rodziny Republiki Korei miała wpływ na tworzenie polityki państwa w wielu obszarach.

Sergei Ikovenko
Doktor Sergei Ikovenko jest jednym z wiodących konsultantów w zakresie projektowania innowacyjnych
technologii. Przeprowadził ponad tysiąc kursów na temat innowacji oraz TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) dla tysięcy inżynierów pracujących
dla ﬁrm znajdujących się na liście Fortune 500 – m.in.
General Electric, Intel, Samsung, ABB, Procter & Gamble, Hyundai Motors, LG, Siemens oraz Mitsubishi. Posiada tytuł doktora
w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz inżynierii środowiska, a także tytuł
magistra w dziedzinie prawa patentowego. Jest autorem 104 patentów z różnych obszarów inżynierii. Prowadził wykłady na MIT, Uniwersytecie Harvarda,
Carnegie Mellon University, California Institute of Technology, Uniwersytecie
Stanforda, Vanderbilt University oraz na innych czołowych uczelniach na całym świecie. Jest przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia
TRIZ, wykładowcą na MIT w Stanach Zjednoczonych, Dyrektorem Innovation
Leadership Programs w GEN3 Partners w Bostonie, a także honorowym profesorem na Uniwersytecie Edynburskim w Wielkiej Brytanii.

Mirosław Jędrzejczyk
W 1995 r. ukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Do 2000 r. zatrudniony był
w Grupie Paradyż. W latach 2000-2011 związany był
z Grupą Cersanit, od 2005 r. do 2011 r. jako Prezes
Zarządu Cersanit S.A. (spółki dominującej Grupy),
a wcześniej m.in. jako Prezes Zarządu Cersanit III S.A.
Obecnie jest Prezesem Zarządu Grupy Tubądzin, jednego z czołowych polskich producentów płytek i dekoracji ceramicznych,
z którym związany jest od 2012 r.

Helena Karlberg
Helena Karlberg pracuje jako Kierownik Programu Design & Destination w SVID (Szwedzkiej Fundacji Wzornictwa Przemysłowego), gdzie zajmuje się opracowywaniem, rozwijaniem i wdrażaniem nowych projektów
z zakresu designu i innowacji na terenie całej Szwecji.
SVID promuje włączanie designu do projektów z zakresu innowacji i wdrażania zmian w Szwecji.
Przed nawiązaniem współpracy ze SVID, przez ponad sześć lat kierowała jednostką designu i innowacji w LTU Business na Politechnice w Luleå. Jako absolwentka dziennikarstwa w Szwecji i UCLA w Los Angeles, ma piętnastoletnie
doświadczenie w pracy dziennikarskiej i reporterskiej w serwisach informacyjnych oraz w marketingu. Oprócz kierowania Programem Design & Destination
w SVID, zajmuje się również badaniami nad innowacjami społecznymi na Politechnice w Luleå oraz opracowanym przez siebie zagadnieniem „place innovation”, obejmującym podnoszenie atrakcyjności miejsc poprzez design.
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Wojciech Kłapcia
Wojciech Kłapcia (ur. w 1980 r.) pochodzi z BielskaBiałej. Jest ekspertem do spraw technologii w branży
outdoor. Związany z branżą od kilkunastu lat. Prowadzi komercyjne szkolenia związane z takimi tematami
jak: technologie produkcji laminatów, produkcja odzieży puchowej, konstrukcyjne rozwiązania stosowane
w plecakach.
Prowadził wykłady i szkolenia otwarte na Uniwersytecie w Libercu (Republika Czeska), dla stowarzyszenia Polish Outdoor Group, czasopisma 4outdoor
oraz dla organizacji turystycznych i harcerskich. Jego artykuły publikowane
są na łamach portalu i magazynu 4outdoor Biznes, Magazynu Górskiego
oraz w branżowych materiałach wewnętrznych.
W młodości harcerz działający w outdoorowym środowisku, biegacz (maratony górskie, w tym bieg dookoła doliny Wisły 77 km). Na początku lat 90.
część swojego ekwipunku tworzył samodzielnie. Współpracował z Cieszyńskim Zamkiem, był kuratorem wystawy Extreme Design Galery.
Projektowane przez niego produkty są nominowane, wyróżniane i nagradzane
za design oraz rozwiązania technologiczne. Współpracuje w zakresie projektowania oraz rozwoju technologicznego produktu z markami: Crux, Lightwave,
Ortovox, Yeti, Pajak, Polarmond.
W wolnym czasie uprawia turystkę F&L, choć nie stroni też od kajaka, rowera, skałek czy snowboardu, a i Alpy nie są mu obce (najwyższym zdobytym
przez niego szczytem jest Mount Blanc).

Barbara Krzeska
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School
of Public Relations. W latach 2006-2008 pracowała
w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie, gdzie odpowiadała m.in. za marketing wydarzeń. Od 2008 r. związana z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie,
w którym zajmowała się działaniami promocyjnymi
Polska! Year oraz prowadziła Projekt Statutowy – wielodziedzinowy projekt
Instytutu obejmujący wszystkie priorytety geograﬁczne.
Obecnie kieruje projektem promocji polskiego designu za granicą i odpowiada za komunikację Instytutu Adama Mickiewicza.

Laura Lee
Profesor Laura Lee jest architektem oraz członkiem
Amerykańskiego Instytutu Architektów i Królewskiego Australijskiego Instytutu Architektów. Jest wykładowcą na Carnegie Mellon University w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w latach 2004-2008 pełniła
funkcję dziekana. Wykładała również na uczelniach
w Ameryce Północnej oraz w Antwerpii, Barcelonie,
Kopenhadze, Dublinie, Dausze, Gdańsku, Stambule, Rzymie i Zurychu.
Działa na rzecz edukacji, polityki, praktyki oraz badań w dziedzinie zintegrowanego projektowania. W swojej pracy skupia się głównie na rozwijaniu i wdrażaniu strategii zintegrowanego projektowania, a także programów współpracy pomiędzy uczelniami, rządem, przemysłem oraz
architektami. W 2010 r. pracowała w Adelaide w Australii jako „Thinker
in Residence”, w ramach projektu skupiającego grono ekspertów doradzających rządowi. Jest autorką „An Integrated Design Strategy for South
Australia – Building the Future.” Wykłada oraz pracuje na całym świecie
jako akredytator, doradca i konsultant dla wielu uczelni, ﬁrm, rządów i organizacji zawodowych. Jest zdobywczynią wielu grantów oraz laureatką
licznych nagród i tytułów.
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Cornelia Moussa

Bartosz Piotrowski

Cornelia Moussa od ponad dwudziestu lat piastuje
stanowiska kierownicze w ONZ, gdzie zajmuje się
zarządzaniem zasobami ludzkimi. Od sierpnia 2012 r.
pełni funkcję dyrektora ds. zasobów ludzkich w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Wcześniej przez ponad pięć lat była Dyrektorem
ds. Zasobów Ludzkich w Agendzie Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie
(UNRWA) w Ammanie. Zajmowała również wyższe stanowiska w Komisji
Gospodarczo-Społecznej ds. Azji Zachodniej (ESCWA) w Bejrucie, Międzynarodowym Centrum Handlu (ITC) w Genewie oraz Funduszu Ludnościowym Narodów Zjednoczonych (UNFPA) w Nowym Jorku. W ciągu swojej
kariery zawodowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zajmowała
się rozwojem polityki i planowaniem zatrudnienia, rozwojem i zarządzaniem
talentami, zarządzaniem usługami umownymi oraz wewnętrznym wymiarem
sprawiedliwości.
Pochodzi z Austrii, ukończyła studia MBA oraz posiada kwaliﬁkacje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa.

Eusebi Nomen
Prof. dr Nomen nawiązał współpracę z Barcelona Centre de Disseny (BCD), aby zrealizować € Design Project
Measuring Design Value. Założył oraz kierował Instytutem wartości niematerialnych i prawnych w ESADE Business School w Barcelonie oraz nadzorował kursy ESADE „Intangible Assets Valuation” oraz „Intangible Assets
and Business Policy”. Kierował m.in. projektem Mariscal
Studio (maskotka Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 r.). Od dziesięciu
lat jest delegatem technicznym w Stałym Komitecie oraz Komitecie Ekspertów ds. Znaków Handlowych, ds. patentów oraz ds. praw autorskich WIPO.
Jest autorem wielu książek i artykułów na temat wyceny wartości niematerialnych i prawnych; posiada bogate doświadczenie w dziedzinie negocjacji,
wyceny oraz wyceny sądowej wartości niematerialnych i prawnych.

Anna Olejniczuk-Merta
Prof. zw. dr hab., ekonomista. Badania naukowe koncentruje na problematyce roli innowacji i innowacji
społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki.
Jednocześnie poświęca uwagę konsumpcji jako czynnikowi wpływającemu na równoważenie rozwoju. Ponadto od lat prowadzi badania nad rolą ludzi młodych
w gospodarce i społeczeństwie. W 2011 r. odznaczona
Krzyżem Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2011-2014 była
członkiem Komitetu Polityki Naukowej.

Doktor sztuki; wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zatrudniony
w Pracowni Projektowania Produktu w Zakładzie Wzornictwa. Główny Projektant Wzornictwa w Dziale Badań
i Rozwoju PESA Bydgoszcz SA. Szef wewnętrznego
zespołu projektantów MR/PESA. Autor linii produktów,
m.in. tramwajów SWING, JAZZ, FOKSTROT, KRAKOWIAK, pociągów ELF, ACATUS 2, ACATUS +, LINK, 611M, 630M, lokomotywy
GAMA oraz licznych projektów dla rynku produktów konsumenckich.
Laureat nagród: DESIGNER ROKU 2006 i 2014, WZÓR ROKU 2013,
DOBRY WZÓR 2006 i 2013.
Wspólnie z Kamilą Kamińską prowadzi studio projektowe CIRCLE.

Małgorzata Płoska
Pomysłodawca oraz współzałożycielka Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur – organizacji, która łączy biznes z projektantami. Uważa,
że w powstawaniu innowacji najważniejsi są ludzie oraz
współpraca pomiędzy nimi. Wraz z Magdą Statucką –
Viceprezesem Stowarzyszenia napisały „Szybkowar
Dizajnu…” – projekt zrealizowany w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku oraz APDIZAJN z Elbląga, który
objął kompleksowym wsparciem wzorniczym przedsiębiorstwa z branż strategicznych dla Warmii i Mazur, co przyniosło pierwsze efekty wdrożeniowe
i wypracowaną metodę pobudzania współpracy biznes – projektant.
Ponadto, m.in. kuratorka I wystawy „Projekt człowiek – wystawa dizajnu
odpowiedzialnego”, której celem było pokazanie dizajnu przyjaznego człowiekowi i środowisku, autorka projektu „Etno WaMa – warsztaty designu
regionalnego”, w ramach którego wypracowano rekomendacje w zakresie
pamiątek regionalnych na rzecz regionu.

Bartłomiej Seraﬁński
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja
marketing strategiczny. Właściciel i partner zarządzającym w Touchideas, ekspert w dziedzinie budowania
marek i tworzenia innowacji.
Strateg marketingowy, założyciel ﬁrmy Touchideas zajmującej się budowaniem marek i kreowaniem nowych
produktów. Współtwórca ponad dwudziestu polskich
marek i kilkudziesięciu strategii marketingowych dla polskich i zagranicznych ﬁrm. Autor kampanii i projektów nagradzanych Eﬃe (m.in. Grand Prix),
Red Dot Design Award, Dobry Wzór, Złotym KTR oraz Innovation Award.
Ekspert w zakresie projektowania innowacji w metodyce Design Thinking.
Profesjonalny żeglarz regatowy, zdobywca Admirals’ Cup 97 w załodze jachtu
MK Cafe, Team USA.

Justyna Starostka
Michał Piernikowski
Dyrektor Łódź Design Festival. Entuzjasta działań miejskich i projektowania. Inicjator i współorganizator wielu
projektów związanych z przemysłami kreatywnymi, m.in.:
Festiwalu Reklamy Ad Days, konferencji Przemysły Kreatywne, Art_Inkubatora czy Fotofestiwalu. Współzałożyciel Łódź Art Center, członek zespołu realizującego w Łodzi działania popularyzujące szeroko rozumiany design.
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Doktor nauk ekonomicznych w obszarze nauk o zarządzaniu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym
Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Pracę doktorską o tematyce wdrażania
strategii opartej na designie w polskich i szwedzkich
przedsiębiorstwach obroniła na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego w listopadzie 2011 r. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania designem i innowacjami. Wdraża innowacyjne programy edukacyjne w obszarze design w biznesie,
service design oraz design thinking. Stypendystka Instytutu Szwedzkiego.
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Michał Stefanowski
Wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (w latach 2001-2010 Prezes), Członek
Zarządu Bureau of European Design Associations.
Prof. dr hab., Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.
Projektant produktów, małej architektury, opakowań,
systemów informacji i komunikacji wizualnej. Obecnie
w zespole projektowym INNO+NPD. Współautor m.in. projektów Miejskiego
Systemu Informacji w Warszawie, Systemu Informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Zamku Królewskiego w Warszawie oraz wnętrz i elementów wyposażenia siedziby AGORA S.A. Zwycięzca, wraz z INNO+NPD,
konkursu na opracowanie koncepcji identyﬁkacji wizualnej dla Narodowego
Banku Polskiego. Autor artykułów o wzornictwie, kurator wystaw, juror konkursów.

Associations). W grudniu 2013 r. przeszła na emeryturę jako urzędnik i założyła własną ﬁrmę WOODT. Doradza ﬁrmom zajmującym się wzornictwem
jako konsultant strategiczny.

Monika Wietrzyńska
Socjolog, specjalista ds. PR, od 2011 r. dyrektor wydarzenia arena DESIGN (organizator: Międzynarodowe
Targi Poznańskie), którego ideą jest łączenie środowiska projektantów ze światem biznesu. Prelegent podczas konferencji dotyczącej polskiej branży meblarskiej
na targach Maison&Objet w Paryżu w 2013 r. Opiekun
merytoryczny wystawy „Sukces dobrze zaprojektowany”, zorganizowanej z okazji II Powszechnej Wystawy Krajowej Konkurencyjna Polska 1989-2014, nad którą honorowy patronat objął Prezydent RP
Bronisław Komorowski. Koordynator i opiekun merytoryczny konkursu i wystawy ECO DESIGN, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Silvija Trpkovska
Pochodzi z Macedonii, od 2002 r. pracuje dla Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W latach 2002–2013 pracowała w Wydziale Współpracy
Międzynarodowej ds. Układu o Współpracy Patentowej (PCT), zajmując się wsparciem prawnym dotyczącym PCT. Obecnie zajmuje stanowisko starszego
koordynatora programu w Departamencie Krajów Rozwiniętych i w Okresie Transformacji (TDC), gdzie zajmuje się promowaniem
i ochroną własności intelektualnej w państwach europejskich, ze szczególnym naciskiem na analizę potrzeb państw w okresie transformacji w zakresie
programów współpracy dotyczących modernizacji ich systemów własności
intelektualnej oraz promocji korzystania z praw własności intelektualnej.
Zanim dołączyła do WIPO przez siedem lat pracowała w Urzędzie Własności Przemysłowej Macedonii. Z wykształcenia prawnik, uzyskała dyplom
LLM w zakresie prawa własności intelektualnej. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu własnością przemysłową oraz rozwojem polityki
własności intelektualnej na krajowym oraz międzynarodowym szczeblu.

Izabela Wójtowicz
Dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo od 1998 r. związana z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości (do 2000 r. działającą jako
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw), gdzie zajmowała się przygotowywaniem i wdrażaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Była odpowiedzialna za programy ﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Phare
oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Aktualnie zaangażowana w realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (wsparcie
w obszarze B+R, wzornictwa, wdrażanie innowacji), a także przygotowanie
nowych instrumentów wsparcia w ramach programów operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Ingrid Vandenhoudt
Ingrid Vandenhoudt w 1976 r. ukończyła socjologię
na Uniwersytecie Antwerpskim, gdzie przeszła również
szkolenie dla doradców pedagogicznych. W 1985 r. rozpoczęła pracę dla rządu Regionu Flamandzkiego,
gdzie w różnych wydziałach zajmowała się promocją
działalności MSP we Flandrii. W 2001 r. przeniosła się
do Wydziału Promocji Wzornictwa, w którym miała
okazję wykorzystać swoje doświadczenie w pracy z metodami szkoleniowymi. Zorganizowała szereg warsztatów z zakresu Design Management dla
menedżerów ﬁrm produkcyjnych. Od 2004 r. była zaangażowana w działalność wielu organizacji międzynarodowych oraz brała udział w szeregu
europejskich projektów: Composites-on-tour 1 i 2, SEEdesign project 1 i 2
(Sharing Experience on Design Support – Projekt Interreg III C), Design Your
Proﬁt (Polska), DME Award, BIO 19 (Biennale Wzornictwa Przemysłowego
w Ljubljanie). Biorąc w nich udział, stała się aktywnym członkiem międzynarodowego środowiska designu – menedżerów, projektantów oraz osób
zajmujących się polityką i promocją. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektowaniem oraz projektowania strategicznego, społecznego
i usług czy też design thinking zarówno w pracy w sektorze publicznym, jak
i prywatnym. Najchętniej zajmuje się organizowaniem, poszukiwaniem partnerów i nawiązywaniem kontaktów biznesowych. Od 2012 r. do 2014 r. była
czynnym członkiem zarządu organizacji BEDA (Bureau of European Design
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Anna Wróblewska
Szef zespołu konsultingowego Concordia Design.
Jako konsultant Design Management uczestniczy
w budowaniu strategii ﬁrm i zmian strukturalnych pod
kątem zarządzania wzornictwem i tworzenia innowacji.
Od 10 lat zajmuje się budowaniem strategii ﬁrm, strategii marek, rozwojem i wdrażaniem nowych produktów
i usług w oparciu o metodologię design thinking, a także design driven innovation oraz narzędzi coachingowych m.in. w branży
wyposażenia wnętrz, fashion, FMCG, IT. Wśród jej klientów są m.in. VOX,
ENEA, Kronopol, Międzychód, Sagra, Sitag, ALVO Medical, Tatrzański Park
Narodowy, Ministerstwo Środowiska.
Produkty stworzone pod jej kierownictwem otrzymują prestiżowe nagrody
w Polsce i za granicą będąc jednocześnie hitami sprzedażowymi. Przykładowo, kolekcja mebli „Young Users by Vox” została uhonorowana nagrodą „Dobry Wzór” Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jako najlepszy nowy produkt
w Polsce w 2011 r. Za stworzoną przez Annę Wróblewską strategię rozwoju,
ﬁrma Meble Vox została wyróżniona w konkursie Design Management Europe
Award 2009 jako jedyna ﬁrma z Europy Środkowo-Wschodniej.
Autorka i kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Design Management (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie). Konsultant w największym w Polsce projekcie dla Firm Rodzinnych.
Coach ICF; członek jury prestiżowych konkursów z zarządzania designem.
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Jak korzystać z wzornictwa
w biznesie, aby odnieść sukces
prof. Marek Adamczewski
Kierownik Katedry i Pracowni Projektowania Produktu ASP w Gdańsku
Wykładowca studium podyplomowego Design Management
( prowadzonego przez SGH i IWP)
Wchodzimy w kolejny okres rozwoju polskiej gospodarki
– z punktu widzenia wzornictwa przemysłowego okres,
jakiego jeszcze nie było.
Jedna z dziewiętnastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), która będzie (wygląda na to, że hojnie) dotowana przez Unię Europejską nosi nazwę Inteligentne Technologie Kreacyjne, a w niej jednym
z trzech obszarów jest Wzornictwo.
A więc po raz pierwszy wdrożenie projektu wzorniczego dotyczącego produktu, czy usługi może
być celem działania, a nie jedynie kosztem jakiegoś „ważniejszego” przedsięwzięcia, na przykład
inwestycyjnego.
Wydaje się więc, że największa przeszkoda we wdrażaniu nowych, innowacyjnych przedsięwzięć
w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) – czyli brak pieniędzy na badania, eksperymenty,
a w konsekwencji nowe, z natury rzeczy ryzykowne, wdrożenia właśnie jest usuwana.
Czy to wystarczy, aby znacząco, kilkakrotnie większa liczba producentów niż dotychczas zdecydowała
się na innowacyjne działania? Obawiam się, że nie. Codzienna praktyka pokazuje, że są jeszcze co najmniej dwie poważne przeszkody we wdrażaniu nowych rozwiązań.
Pierwsza z nich to brak umiejętności organizowania zespołów wdrożeniowych kierowanych później
przez „product managera”, zwanego niegdyś kierownikiem projektu.
Praca współczesnego designera w żadnym wypadku nie polega wyłącznie (i osobno) na tworzeniu wizerunku produktu w zaciszu studia projektowego. Konieczne jest jego stałe uczestnictwo na wszystkich
etapach procesu wdrażania. Od decyzji, co będziemy wytwarzać, poprzez specyﬁkację nowego projektu, kreację, badania, prototypowanie aż do nadzoru nad pierwszą serią produkcyjną. Taki zespół musi
się składać z technologów, konstruktorów, ekonomistów, czasem potrzebny jest socjolog czy psycholog.
Bez ich wiedzy projektant jest właściwie bezradny, „strzela w ciemno”, a szansa na sukces rynkowy
innowacji jest niewielka. Rzeczywiście pewniejsza jest wtedy produkcja sprawdzonego już przez kogoś
wzoru.
Jednak jeżeli już potraﬁmy zorganizować taki zespół, pojawia się kolejna przeszkoda – brak wiedzy na temat metod pracy, działania zmierzającego do skutecznego, a więc dającego mierzalny zysk wdrożenia innowacyjnego produktu. Wszak innowacja jest przeciwieństwem rutyny, oczekujemy od wszystkich uczestników procesu, aby pracowali, podejmowali decyzje inne niż dotychczas. A jednocześnie krok po kroku,
zgodnie z harmonogramem i zaplanowanym budżetem zmierzali do określonego na początku celu. Niełatwe zadanie. Na szczęście współczesne narzędzia metodyczne, ciągle rozwijane i udoskonalane, ułatwiają
jego realizację. Trzeba je tylko poznać, uwierzyć w konieczność ich użycia, nauczyć się stosować.
Dobrym przykładem, próbą pokonania tych przeszkód jest program Wzornictwo – Biznes – Zysk
realizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Zainteresowanie warsztatami, na których
uczestnicy poznają tajniki metodycznej pracy w interdyscyplinarnych zespołach jest kilkakrotnie większe
niż założone wskaźniki. To dobry znak. Osobiście uważam, że nie ma lepszego sposobu przekazywania wiedzy metodycznej, jak właśnie warsztaty prowadzone przez doświadczonych, skutecznych
projektantów, których umiejętności zostały wielokrotnie zweryﬁkowane zrealizowanymi już wdrożeniami
innowacyjnych produktów czy usług.

Nr 1/2015

Marek Adamczewski, Kierownik Katedry
Projektowania Produktu, ASP w Gdańsku
(z mikrofonem)

Helena Karlberg, Kierownik Programu
Design&Destination w Szwedzkiej Fundacji
Wzornictwa Przemysłowego, Szwecja

Patrycja Zielińska, Wiceprezes Zarządu
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (po środku)
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Marka narodowa
– wartość złożona
Ewa Gołębiowska
Dyrektorka Zamku Cieszyn
Nasze firmy „kryją się” pod zagranicznymi nazwami
Tytuł panelu Wzornictwo marką narodową, to jednocześnie wyzwanie
i realna, coraz większa szansa stojąca przed Polską. Mimo że przekonanie o wyjątkowej roli designu w polskiej gospodarce formułowane
jest – przyznajmy – z pewną arogancją przez środowiska projektantów
i innowacyjnych ﬁrm, warto je poddać wnikliwej analizie.

krajem, zrobią one więcej dla budowania marki Polski niż kolejne kampanie promocyjne. Bo marka jest OBIETNICĄ, jaką trzeba DOTRZYMAĆ!
Podkreślał to Philip Kotler, ekonomista amerykański, uznawany za guru
marketingu, autor najlepszego podręcznika na świecie „Marketing”.
I nie sposób z nim się nie zgodzić.

Panel, zorganizowany podczas tegorocznej konferencji Urzędu Patentowego, był okazją do gorącej dyskusji, z której wnioski mogą posłużyć
tworzeniu strategii zarządzania złożoną wartością, jaką jest narodowa
marka. W wieloletnim oczekiwaniu na strategię nie mogę jednak oprzeć
się wrażeniu, że na razie para idzie w gwizdek, tzn. w niekończące się
dyskusje nad projektami znaków kolejnej kampanii promującej Polskę.
A przecież samymi logami nie da się stworzyć nawet marki butów…

A jaka strategia może być skuteczna w kraju ludzi wciąż niezbyt chętnych do strategicznego wspólnego działania? Czy jesteśmy mentalnie
i organizacyjnie gotowi, by RAZEM stworzyć tzw. efekt kraju pochodzenia? Co zrobić, żeby przedsiębiorcy (i klienci!) uwierzyli, że napis „Made
in Poland” nie stanowi już ryzyka?

W budowaniu narodowej marki potrzebne jest wielostronne, szeroko
rozumiane współdziałanie pomiędzy sektorami gospodarki i kultury:
z jednej strony eksport markowych produktów, ale i „produktów” naszej
kultury, jeśli dodać do tego opinie i zadowolenie cudzoziemców, inwestorów, importerów, turystów zagranicznych z różnych kontaktów z naszym

Badania pokazują, że szybko rośnie duma samych Polaków z Polski
i faktu bycia Polakiem, widoczna jest również zmiana postrzegania Polski
i Polaków w świecie. Niestety, wydaje się, że nasze ﬁrmy jeszcze tego
potencjału nie dostrzegły i wciąż kryją się za angielskimi lub włoskimi
nazwami. Stereotypowo myślą, że Polska i to, co polskie wciąż źle się
kojarzy, więc jest przeszkodą w budowaniu pozycji na rynku. Obawiam
się, że mimo rosnącej świadomości (i jakości polskich produktów), sami
wciąż wpychamy się na niższe półki, chcąc konkurować głównie ceną.
To strategia prowadząca donikąd – niska cena nie tylko komunikuje
jakość, bywa niszcząca dla ﬁrmy.
Na tegorocznej konferencji padło stwierdzenie, że tworzenie marki
nie jest łatwe, wymaga bowiem pieniędzy i czasu. Przykład międzynarodowego sukcesu Pesy wskazuje jednak, że najważniejsze jest dobre
zarządzanie.
Nie ma marki bez zarządzania marką – ta banalna wydawałoby się prawda dotyczy najmniejszych nawet ﬁrm, ale i państwa też. Tu ujawnia się
sprzężenie zwrotne.
Jak dotąd w Polsce jedynie IAM ma – i realizuje strategię promocji Polski
przez kulturę. IAM odkrył wartość promocji polskiego designu i w nią
świadomie inwestuje. Jednak za tym działaniem, a właściwie równolegle
do niego, powinna iść strategia gospodarcza, nie budująca na eventach (nawet jeśli trwają rok) opinii o naszym kraju, jego gospodarce,
ale na trwałej obecności jakościowych polskich produktów za granicą.
W ten sposób wzmacniamy pozytywny odbiór Polski i możemy zbudować wizerunek atrakcyjnego, innowacyjnego kraju.
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Biznesowy wymiar designu
Bożena Gargas
Prezes IWP
Wzornictwo-Biznes-Zysk to wyjątkowy projekt,
który pokazuje biznesowy wymiar dobrego designu
Projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk, realizowany przez IWP, skierowany do przedsiębiorców, projektantów wzornictwa oraz menedżerów ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez przekazanie wiedzy na temat skutecznego
wdrażania procesów wzorniczych.
W ramach projektu cyklicznie odbywają się dwa typy bezpłatnych warsztatów:
z „Jak skutecznie wdrażać nowe produkty. Interdyscyplinarna współpraca w projekcie wzorniczym”,
z „Jak zarobić na wzornictwie. Efektywne zarządzanie procesem wzorniczym”.
Pierwszy skierowany jest do kadry technicznej i ekonomicznej, m.in. technologów,
konstruktorów, projektantów, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych.
Drugi przeznaczony jest dla kadry zarządzającej w ﬁrmach, osób biorących udział
we wprowadzaniu nowego produktu na rynek, projektantów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych.
Warsztaty prowadzone są przez przedstawicieli czołowych polskich studiów projektów, które mają na koncie co najmniej kilkadziesiąt wdrożeń produktów będących
bezsprzecznym sukcesem rynkowym. Na zajęciach symulowana jest m.in. praca
interdyscyplinarnego zespołu projektowego: uczestnicy przechodzą przez wszystkie
etapy procesu rozwoju nowego produktu (od idei do wdrożenia na rynek) oraz zapoznają się z problematyką towarzyszącą budowaniu zespołu projektowego. Prowadzący poruszają też aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne związane z procesem
wzorniczym.
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z całym procesem wzorniczym opartym
na przykładach wdrożeń, zakończonych sukcesem rynkowym. Warsztatom towarzyszy wystawa (ekspozycja studiów przypadków) i katalog.
WBZ, to także bezpłatne seminaria – wykłady oraz panele dyskusyjne. Pierwsze
odbyło się pod hasłem: „Przemieszczajmy się: trendy w projektowaniu komfortu podróży”. Wśród gości znaleźli się m.in. pracujący dla marki Solaris projektant Jens Timmich, prezes NextBike Polska Tomasz Wojtkiewicz oraz Łukasz Puchalski, dyrektor
warszawskiego ZTM ds. inwestycji.
WBZ, to również platforma internetowa www.projekt-wbz.com.pl – miejsce, w którym
internauta nie tylko znajdzie bieżące informacje o projekcie, ale również skorzystać
może z wizytownika (miejsca, gdzie producent znajdzie odpowiedniego projektanta,
a projektant producenta dla swoich projektów), dowie się, w jaki sposób wykonać brief
– podstawowy dokument wymagany przy współpracy producent-projektant, uzyska
informacje o dotacjach oraz zobaczy przykłady polskich produktów, które odniosły
sukces rynkowy, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu wzornictwa.
Projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk współﬁnansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Bożena Gargas, Prezes Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego

Na widowni Alaa Balkhy, założycielka ﬁrmy
Fyunka, USA / Arabia Saudyjska

Ewa Gołębiowska, Dyrektorka Zamku
Cieszyn
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Czy przedsiębiorczość
+
kreatywność
=
innowacje społeczne?
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
Anna Olejniczuk-Merta, profesor zwyczajny,
Katedra Marketingu, Akademia Leona
Koźmińskiego w Warszawie

W połowie XX wieku J. Schumpeter dostrzegł w innowacjach czynnik rozwoju gospodarczego. Był to początek rozkwitu ery innowacji technologicznych, dających nowe
możliwości, wymiary i charakter przeobrażeniom gospodarczym i także społecznym.
Szybki ich rozwój sprawił, że już w latach 80-tych ubiegłego wieku innowacje przestały
być tylko szansą na rozwój, a stały się koniecznym czynnikiem dla osiągnięcia rozwoju
ﬁrm, a w ślad za tym również gospodarki. Wówczas Ch. Freeman określił tę sytuację
następująco: nie wprowadzać innowacji, to znaczy umierać. Ten okres trwał do przełomu
XX i XXI wieku jako II etap rozwoju przez innowacje i był związany z ich intensyﬁkacją.

Podczas konferencji gościliśmy
kilkudziesięcioosobowe grono słuchaczy
z całego świata. Na zdjęciu pierwsza z lewej
Bernice Dapaah, Executive Director, Ghana
Bamboo Bikes

Obecnie mamy już III etap rozwoju innowacji, którego wyróżnikiem jest pojawienie się
innowacji społecznych. Innowacje te są czynnikiem kreującym i upowszechniającym
zmiany, których efekty nie tylko przyspieszają rozwój, ale z założenia służą podnoszeniu
jakości życia społeczeństwa. Parafrazując Freemana i oceniając rolę innowacji społecznych we współczesnym rozwoju, można powiedzieć: nie wprowadzać innowacji społecznych to znaczy umierać.
Dlaczego stają się one tak ważne? W czym wyraża się ich istota i znaczenie?

Istota i znaczenie innowacji społecznych
Wskazany ewolucyjny rozwój innowacji pokazuje iż dominacja rozwoju innowacji o charakterze technologicznym, którego głównym źródłem jest tzw. technology push, kończy
się. W obecnych realiach społeczno-gospodarczych rośnie znaczenie takich innowacji,
w realizacji których uczestniczą liczni interesariusze, również spoza sfery biznesu. Innowacje te określane są mianem innowacji społecznych. Są one społeczne w swoich
celach i środkach, bowiem ich celem jest podnoszenie jakości życia społeczeństwa,
a realizacja odbywa się z udziałem społeczeństwa.
Lepiej niż inne innowacje służą spełnianiu wyzwań społecznych, ze względu na swój cel
oraz inne atrybuty, takie jak:
z
Publiczność podczas obrad panelowych
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oparcie ich kreowania na nowej ﬁlozoﬁi rozwoju, uznającej czynniki „miękkie” (kapitał
ludzki, społeczny i intelektualny) jako wiodące czynniki prorozwojowe;
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z

powiązanie z kształtowaniem postaw i zachowania prospołecznego, podnoszeniem poziomu aktywności, wiedzy i świadomości oraz zaufania społeczeństwa;

z

szeroki zasięg, obejmujący wszystkie sfery aktywności
przedsiębiorstw i społeczeństwa, tj.: sferę produkcji, wymiany
i konsumpcji. Społeczeństwo staje się coraz bardziej wpływowym czynnikiem zmian innowacyjnych we wszystkich trzech
sferach, zwłaszcza w tej ostatniej;

z

powstawanie w procesach kształtowania tych innowacji nowych relacji międzyludzkich oraz trwałe i szeroko upowszechniane efekty zmian innowacyjnych, dostępne i podnoszące
jakość życia licznym adresatom tych innowacji, pozostają
w harmonii ze zrównoważonym rozwojem społecznogospodarczym1.

W tym wyraża się ich istota i sens realizacji innowacji
społecznych.
Natomiast znaczenie innowacji społecznych wiąże się z tym,
że kreują one różnorodne ulepszenia na stałe, które wszędzie
podnoszą jakość życia społeczeństwa (w domu, pracy, otoczeniu
społecznym i przyrodniczym) i również korzystnie wpisują się
w kształtowanie zrównoważonego rozwoju, pozostając z nim
w harmonii.

3. Glokalizacja – to dwa dopełniające się zasięgi innowacji społecznych: globalny i lokalny.
4. Współodpowiedzialność interesariuszy za realizowane
innowacje.
5. Pozostałe: systemy sieciowe zamiast zhierarchizowanych,
demokratyzację uczestniczącą, globalizację nowoczesną.
Spełnienie tych warunków oznacza, że przedsiębiorczość
i kreatywność są tak samo niezbędne, jak i niewystarczające
dla rozwoju innowacji społecznych, bowiem nie wszystkie
zmiany innowacyjne, kreowane w procesach innowacji społecznych osiągną efekt, dadzą się włożyć” w stare, dotychczasowe struktury działania. Potrzebne są systemowe zmiany
jakościowe. Zatem innowacje społeczne to coś więcej niż
przedsiębiorczość + kreatywność.
Obecny, III etap rozwoju innowacji wymaga rozszerzenia dotychczasowego postrzegania innowacji i koncentracji uwagi
nie tylko na efektach innowacyjnych, kosztach i zyskach
z innowacji, ale również, a może nawet przede wszystkim,
na ich celach, które wyrażają „szycie na miarę” efektów zmian
innowacyjnych, a tym samym racjonalne podejście do poprawy
jakości życia społeczeństwa.

Powyższe treści i oceny dają podstawę do wnioskowania, że zarówno powstawanie, jak i rozwój innowacji społecznych są odzwierciedleniem rosnącej złożoności społeczno-gospodarczej
rzeczywistości, zakresu i dynamiki jej potrzeb oraz zachodzących
zmian. Wskazują na różnorodność i hybrydowość zachodzących
zjawisk i ich immanentnych cech, które potwierdzają poniższe,
przykładowo podane słowa kluczowe, charakteryzujące procesy
innowacji społecznych: idee, koncepcje, strategie i działania;
podnoszenie jakości życia społeczeństwa, nowe relacje społeczne, biznes, społeczeństwo obywatelskie, wyzwania społeczne,
nowe wartości, w tym jakość życia, trwałe zmiany, zaufanie,
zaangażowanie.

Warunki rozwoju i dyfuzji innowacji
społecznych
Aby innowacje społeczne rozwijały się i spełniały oczekiwania im
stawiane, niezbędne jest zapewnienie warunków sprzyjających
ich kreowaniu i upowszechnianiu. Warunki te są dosyć liczne.
Można je ująć w kilka grup. Prezentuje to rysunek obok.
1. Aktywność społeczna obejmuje: kapitał ludzki, społeczny i intelektualny, a ich fundamenty tkwią w: sytuacji demograﬁcznej
kraju, edukacji, przedsiębiorczości i kreatywności, zaufaniu,
umiejętności współdziałania, w tym w oddolnych inicjatywach
działania.
2. Różnorodność, odnosząca się do form własności i sposobów
wykorzystywania ich, skali i efektów działań innowacyjnych.
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1

A. Olejniczuk-Merta, Innowacje społeczne wobec społecznych i gospodarczych wyzwań Polski, referat na konferencję p.t. Rola innowacji społecznych we współczesnym
rozwoju społeczno-gospodarczym, odbywającej się w Ministerstwie Gospodarki
w dniu 25.X.2013 r.
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Współpraca nauki
z gospodarką
na przykładzie PE-P
Bartosz Piotrowski, Główny Projektant
w PESA Bydgoszcz S.A. i Michał
Piernikowski, Dyrektor Łódź Design Festival
(pierwszy z lewej)

prof. Katarzyna Laskowska, prof. zw. UAP
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Sergei Ikovenko, Prezes Miedzynarodowego
Stowarzyszenia TRIZ, Profesor w Instytucie
Technologicznym w Massachusetts, USA

Izabela Wójtowicz, Dyrektor
Departamentu Wsparcia Działalności
Badawczo-Rozwojowej, PARP
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Koncepcja Programu Edukacyjno-Projektowego (PE-P) powstała jako alternatywna forma
kształcenia przyszłych projektantów, uzupełniająca proces edukacyjny o elementy praktycznej
współpracy z przemysłem. PE-P od 15 lat realizowany jest na Wydziale Architektury i Wzornictwa
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ( wcześniej Akademia Sztuk Pięknych).
Program został zainicjowany w 2001 roku i od tego momentu funkcjonuje nieprzerwanie, przyciągając kolejnych studentów i partnerów biznesowych. Lata doświadczeń doprowadziły do współpracy rozszerzonej o projekty rynkowe i komercjalizację wyników badań. Możliwość przejścia przez
proces rozwoju nowego produktu, praca w zespole interdyscyplinarnym, stały dostęp do knowhow, kontakt z biznesem powodują, że PE-P jest niezwykle atrakcyjnym doświadczeniem zarówno
dla studentów UAP jak i dla przedsiębiorców. Poszerzanie praktyki projektowej, rozwijanie umiejętności kreacyjnych w obwarowanym konkretnymi ograniczeniami środowisku technologicznym
i rynkowym, nabywanie kompetencji społecznych w pracy z przedsiębiorstwami, staże, pierwsze
zatrudnienie – to dalsze aspekty powodujące, że kolejne grupy studentów wybierają trudną pracę
w ramach programu PE-P.
W pierwszych latach realizacji programu współpraca opierała się wyłącznie na kooperacji z branżą
meblarską, by w kolejnych poszerzyć obszary badawczo-projektowe, w tym o produkty i elementy
wyposażenia wnętrz.
Podejmowane obszary projektowe w ramach PE-P, to systemy mebli do przestrzeni publicznych
i prywatnych, stanowiska komputerowe, systemy mebli dziecięcych, sztaplowane siedziska konferencyjne, miejsce pracy architekta, systemy mebli młodzieżowych, kuchnia minimum do wnętrz
publicznych, kuchnia uniwersalna, meble apteczne, siedzisko biurowe, jadalnia, systemy frontów
meblowych, siedziska systemowe do przestrzeni publicznych, terminale internetowe wraz z projektem interfejsu, wyposażenie łazienek i kuchni.
Uczestnictwo w programie producenci postrzegają jako działanie pozytywnie wpływające na wizerunek oraz rozpoznawalność marki, promocję poprzez pracę z uczelnią. Współpraca daje
możliwość pozyskania badań, nowych wzorów rynkowych, nowego podejścia do projektowania,
umożliwia nawiązanie kontaktów z zespołem młodych projektantów i naukowców. Gros partnerów
ocenia wspólną pracę jako kolejny rozwojowy etap w podejściu do projektowania, stymulujący
kreatywność w rozwiązywaniu trudnych problemów pojawiających się w trakcie procesu.
Wysoce satysfakcjonujące jest, że założenia i zasady, jakimi kieruje się PE-P, są tożsame z założeniami i wymaganiami, jakie stawiają przed ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami
strategiczne programy badawcze dla gospodarki oraz Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Z pewnością pozytywne doświadczenia we współpracy z naszą jednostką badawczą – UAP, dobre
sprawdzone praktyki realizowane w ramach PE-P przyczynią się do udziału naszych partnerów
w projektach KIS.
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PE-P w cyfrach,
w latach 2001-2015:
• 79 kooperacje
• 49 ﬁrm i instytucji
• 5-6 ﬁrm współpracujących
•
•
•
•
•

w skali roku
161 studentów
305 projektów
78 prototypów
17 wdrożeń
90% absolwentów pracuje
w zawodzie

Dzięki programowi PE-P doszło już do siedemnastu udanych wdrożeń projektów
do produkcji. Kilka szczególnie docenianych
i nagradzanych, wypracowane wspólnie
z przedsiębiorstwami Noti, Marmorin i Defra,
prezentowane były wielokrotnie na międzynarodowych targach branżowych.
Ostatni przykład to wystawa PRODUCTDESIGNFROMPOLAND’ na tegorocznej edycji
targów ISH we Frankfurcie ( organizatorzy
Messe Frankfurt i portal exspace.pl | beyond
fair design). Wystawa ‘Form and Function
(Award-winning) PRODUCTDESIGNFROMPOLAND”, to niezwykle ważne wydarzenie
dla Polski. Pierwszy raz produkty najlepszych
polskich projektantów zostały zaprezentowane
tak szeroko na biznesowej imprezie wystawienniczej w Europie. Wybór eksponatów konsultowany był z Zuzanną Skalską, analitykiem
trendów ds. dizajnu, innowacji i biznesu. Wśród
projektów – produktów wybrane zostały efekty
kilku edycji PE-P autorstwa Joanny Lisieckiej
– obecnie pracownika Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Marii-Magdaleny Ciślak
i Wioletty Kazukiewicz – studentek PE-P.
Na zeszłorocznych targach ICFF w Nowym
Jorku pod hasłem „Polskie wzornictwo
w Nowym Jorku” swoje najnowsze projekty
zaprezentowała ﬁrma Defra. Dwie nowatorskie
kolekcje zaprojektowane w ramach 13. edycji
PE-P: OP-ARTY (proj. Olga Mężyńska i Milena Wójcik) i INTRO (proj. Maria-Magdalena
Cieślak i Wioletta Kazukiewicz), promujące
nową linię mebli łazienkowych DefraConcept,
dedykowaną wymagającym odbiorcom współczesnego designu.
Wymierne efekty każdej edycji PE-P, to powstałe podczas procesu badawczo-projektowego: projekty koncepty, projekty postaci,
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prototypy oraz same produkty – wdrożenia
do produkcji wybranych projektów.
W lutym 2015 roku zakończyliśmy realizację
14. edycji PE-P, która zaowocowała 49 projektami postaci wypracowanymi w odpowiedzi
na zaobserwowane problemy dnia codziennego realnych użytkowników. Szkice prezentacyjne, moodboardy i mapy myśli obrazują
zróżnicowane idee, odnoszące się do aquaformy ( zlewozmywak) oraz ergonomicznego
rozplanowania kuchni. Wartym podkreślenia
jest mnogość podejścia do problemu, pomimo jednakowych, jasno określonych założeń
początkowych wyznaczonych przez brief
projektowy.
Najważniejsze etapy procesu badawczo-projektowego zilustrowane szkicami, wizualizacjami oraz zdjęciami przeprowadzą nas przez
14. edycję PE-P zrealizowaną z partnerami:
Grupa Szynaka, moelke kuchnie, Marmorin,
Schattdecor, Pﬂeiderer, Forbo, MELIŃSKI
MINUTH, Bosch.
Projekt i redakcja katalogu 14. PE-P, to kolejny
projekt realizowany w ramach naszej Pracowni
autorstwa zespołu: studentek Magdaleny
Marchwickiej, Oliwii Tatary oraz Joanny Lisieckiej – asystentki w Pracowni Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem, którą
wspólnie prowadzimy.

Barbara Krzeska, Kierownik Wydziału
Komunikacji, Menadżer Projektu Design
w Instytucie Adama Mickiewicza

Od lewej: Barłomiej Seraﬁński,
Małgorzata Płoska, Justyna Starostka,
Stanisław Adamczak, Tomasz Smus

OP-ARTY (proj. Olga Mężyńska i Milena
Wójcik), DEFRA

INTRO (proj. Maria-Magdalena Cieślak
i Wioletta Kazukiewicz), DEFRA

Bai Jianfeng, Zastępca Dyrektora
Generalnego w Centrum Współpracy
ds. Badań Patentowych, SIPO, Chiny
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V I I I M I Ę DZ Y N A RO D O WA KO N FER E N C JA

Etapy procesu badawczo-projektowego
w ramach 14. edycji PE-P
Magdalena Marchwicka, Oliwia Tatara, Joanna Lisiecka.
BRIEF I SZKOLENIA:
Pierwszym etapem pracy nad projektem były szkolenia, organizowane w siedzibach ﬁrm partnerów. Zapoznanie się z zadaniami produkcji i najnowszymi technologiami było koniecznym warunkiem do rozpoczęcia analizy tematu pod kątem rozwiązań technicznych oraz proﬁlu zainteresowań danej ﬁrmy. Kooperacja z wieloma specjalistami pozwoliła zrozumieć studentom, że poszczególne etapy prac wymagają odmiennych środków przekazu, a odpowiedni poziom komunikacji zapewnia płynność realizacji zadań. Studenci otrzymali brief projektowy, będący zbiorem założeń
projektowych, wg. potrzeb zleceniodawcy i odbiorcy produktu ﬁnalnego.
BADANIA I ANALIZA:
Prawidłowe rozpoznanie problemu jest kluczem do zrozumienia potrzeb konsumenta – dlatego też najważniejszym etapem prac nad projektem
były badania. Projektanci stanęli przed wyzwaniem, które wymagało od nich dogłębnego zastanowienia się nad codziennymi czynnościami,
nawykami i przyzwyczajeniami w kuchni. Studenci skupiali się na obserwacji i rozmowie z osobami pracującymi z skrajnie różnych przestrzeniach
– tych dobrze zorganizowanych i tych wymagających licznych zmian. Bezpośrednie spotkanie z użytkownikami ukazało nie tylko błędy organizacyjne przestrzeni, ale również zwróciło uwagę na brak wiedzy z zakresu ergonomii. Z drugiej strony zaskakujące i nietypowe rozwiązania organizacji strefy gotowania samych użytkowników, zostały przebadane i rozwinięte w procesie pracy nad projektami koncepcyjnymi. Zaobserwowane
problemy, stały się podłożem do dalszych działań projektowych. Przeprowadzone badania pozwoliły w efekcie na wysnucie wniosków i postawienie solidnych założeń, niezbędnych w realizacji projektów. Działalność Badawczo-Rozwojowa to systematycznie prowadzone prace twórcze, które
w sposób znaczący zwiększyły zasób wiedzy naszego zespołu, w tym wiedzy o człowieku, relacjach społecznych, kulturze i umożliwiły znalezienie
nowych zastosowań.
PROJEKTY KONCEPCYJNE:
Niezwykle istotnym elementem tworzenia koncepcji był etap burzy mózgów. W trakcie tworzenia omawiano wyniki badań, wybrane problemy,
wstępne szkice i idee. To właśnie ta faza umożliwiła studentom uwolnienie swojej kreacji i zaproponowanie nowych rozwiązań problemu. Wspólne
wartościowanie powstałych wizji, propozycji materiałowych czy moodboard’ów, a następnie przedstawienie swoich przemyśleń w grupie, było
niezwykle rozwijające dla młodych projektantów. Z wielu propozycji wyselekcjonowane zostały te o największym potencjale, inicjując prace nad
projektem postaci.
PROJEKTY POSTACI:
Rozwój projektów odbywał się w stałej konsultacji z partnerami. Studenci, podzieleni na grupy projektowe, mieli okazję przedstawić prace
na etapie wstępnych makiet, pierwszych prób ergonomicznych i rysunków rozwojowych. Specjaliści zwrócili uwagę na ważne aspekty użytkowe
i produkcyjne oraz szanse dla rozwoju projektów przygotowywanych do zbliżającej się głównej prezentacji. Młodzi projektanci zrozumieli, że aby
przekonać parterów do zasadności swych pomysłów, konieczne jest solidne przygotowanie i rzeczowe przedstawienie projektów, w tym dopracowanie kształtu, określenie wymiarów i wyglądu produktu oraz prezentacja na wysokim poziomie komunikacji.
OBRADY JURY:
Punktem kulminacyjnym prac poszczególnych grup, były obrady jury, które odbyły się w siedzibie ﬁrmy Schattdecor w Tarnowie Podgórnym.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ﬁrm partnerskich oraz pracownicy UAP. Wszystkie etapy projektowe zostały przedstawione w prezentacjach projektów, podsumowując działania z ostatnich miesięcy. Taka sytuacja była dla studentów – przyszłych projektantów – doskonałą lekcją,
przygotowującą ich do umiejętnego komunikowania zamysłu projektowego. Spośród zaprezentowanych czterdziestu dziewięciu projektów, jury
wybrało do dalszej realizacji trzy projekty aranżacji kuchni oraz jedną propozycję aquaformy.
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I N N O WA C YJ N O Ś Ć I K R E AT Y W N O Ś Ć W G O S P O DA R C E
DOKUMENTACJA PROJEKTU:
By dopełnić obowiązków i rozwinąć swoją wiedzę studenci zajęli się również szczegółową
dokumentacją techniczną. Modele 3 D jakie wykonali studenci oraz rendery ułatwiające komunikacje stały się podstawą do dalszych prac projektowych. Uszczegółowienie i określenie
całego rzędu parametrów zamknięto w dokumentacji technicznej projektów będącej podstawą
do rozpoczęcia prac prototypowych i wdrożeniowych. Wiedza wyciągnięta na tym etapie
w szczególności poszerzyła horyzonty młodych twórców uzmysławiając im szereg zadań
idących za każdym projektem.
MODELE I PROTOTYPY:
Wdrożenie projektu w życie jest procesem niezwykle złożonym i czasochłonnym. Przyszli projektanci musieli przeznaczyć wiele godzin na dalsze konsultacje technologiczne, dopracowanie
zestawień tak, by projekt spełniał wszystkie początkowe założenia. Konsultacje z technologami
uzmysłowiły dodatkowo czterem grupom jak wiele procesów projekt musi przejść by doszło
do realizacji prototypu poglądowego. Uczestnictwo na tym etapie procesu tworzenia było
kolejną okazją do zdobywania doświadczenia w relacji z przemysłem. Zwieńczeniem współpracy studentów z partnerami są wdrożone zestawienia projektów, które zaprezentowaliśmy
na wystawie DOM polski_by PE-P, podczas targów arena DESIGN 2015 w Poznaniu.

Silvija Trpkovska, Starszy Specjalista
w Departamencie dla Krajów
Rozwiniętych i w Transformacji,
WIPO, Szwajcaria

Podczas jednego z paneli, od lewej:
Wojciech Kłapcia, Michał Stefanowski,
Marek Adamczewski, Anna Wróblewska,
Helena Karlberg, Marcin Kowalski

aquaform BATEA, projekt Zoﬁa Żadan, MARMORIN

KOMUNIKACJA WIZUALNA I PROMOCJA:
Etap ten polegał w głównej mierze na promocji projektów. W tym celu, zespół przygotował
materiały graﬁczne: katalog, storyboardy, sesję zdjęciową, zaproszenie, informacje prasowe
i promocyjne czy prezentacje procesu projektowego. Dla większości młodych projektantów
była to pierwsza okazja do zdobycia doświadczenia w zakresie promocji własnej pracy
i do kontaktów z potencjalnymi klientami. Wyniki każdej edycji PE-P spotykają się z dużym
zainteresowaniem mediów branżowych.
W kolejnych miesiącach studenci zaangażowani są w promocję produktów na konferencjach
i wystawach. Twórcy najlepszych projektów dostają się na praktyki lub staże w ﬁrmach partnerskich PE-P. To poważny pierwszy krok w zawodzie projektanta.
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu • kontakt pep@uap.edu.pl
pep.uap.edu.pl • facebook.com/pracownia.PEP

Wystawa polskich produktów
wyróżnionych nagrodą must have
zorganizowana we współpracy
z Łódź Design Festiwal

Zdj. z konferencji R. Graﬀ
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Po co konkursy designu

NIECHBY „ŚWIAT” NAS ZAUWAŻAŁ...

A’design Award to stosunkowo „młody” konkurs związany z designem,
odbywający się zaledwie od 2010 roku (dla porównania Red Dot Award
od 1955r., iF Award od 1953 r.). Konkurs organizowany jest we Włoszech przez
studio projektowe OMC Design Studios SRL, a patronują mu między innymi
BEDA (The Bureau of European Design Associations), Politecnico di Milano,
Dezeen czy DesignBoom.

I

mponująca liczba zgłoszeń sprawiła,
że przyciągnał moją uwagę. Niskie
koszty zgłoszenia sprawiają, że jest
on dostępny także dla tych, dla których
koszty udziału w innych konkursach
mogą być barierą. Amatorzy i studenci
mogą liczyć też na obniżenie, a nawet
całkowite zniesienie i tak niskich już opłat
związanych z udziałem w konkursie dzięki istnieniu Stypendium Konkursowego
oraz Programu Ambasador Designu.

Z

głoszone projekty nagradzane
są aż w 105 kategoriach: architektura, meble, wnętrza, oświetlenie,
zabawki, motoryzacja, elektronika, moda,
opakowania, graﬁka, biżuteria, inerfejs,
strony internetowe, jachty itd. Ocenia
się je m.in. pod kątem funkcjonalności,
innowacyjności, technologii i ergonomii.
Wszyscy laureaci A’design Award dostają
bezpłatną powierzchnię wystawową
w MOOD Museum of Design w Como
na północ od Mediolanu we Włoszech.
W maju 2013, podczas targów About
Design odbyła się w Gdańsku wystawa
projektów nagrodzonych w A‘Design
Award.

P

olska w konkursie została nagrodzona dotychczas 7 razy, niby nienajgorzej ale... Pierwszą nagrodzoną była
Marta Bartkowiak, która w 2010 r. otrzymała Iron Award za fotel „Sitting Construc-
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tion Furniture”, którego prototyp wykonała
ﬁrma Noti. Aż trzykrotnie (2011, 2012,
2013) nagradzany był Albert Salamon
zdobywając dwie Golden Award i jedną
Silver Award za swoje apikacje: „Dominus
Plus Clock”, „Genuse Watchfaces” oraz
„Ttmm (after time) Watchface”. W 2013 r.
Piotr Płoski za swój projekt wnętrz butiku
„Risky Shop Boutique & Showroom”
otrzymał Silver Award, oraz Bronze Award
za “Risky trailer” (rodzaj mobilnego sklepu
– przyczepy). Silver Award zdobyła w tym
samym roku także Marta MalinowskaGębska, która zaprojektowała umywalkę
Mia dla szwedzkiej ﬁrmy Marmite. Ostatni
rok przyniósł nam najwyższą Platinum
Award zdobytą przez biuro projektowe
Ingarden & Ewý Architects za Małopolski
Ogród Sztuki w Krakowie.

W

2014 r. Golden Award otrzymał także inny Polak – Michał
Maciej Bartosik, architekt z Wałbrzycha,
absolwent Politechniki Krakowskiej,
mieszkający obecnie w Toronto, za lampę
Tensegrity Space Frame Lights w kategorii A”Lighting Products and Projects”.
Szkoda, że zgłoszona została jako projekt
kanadyjski a nie polski, no ale przecież
Oskar Zięta zgłaszał taborety Plopp
jako ﬁrma szwajcarska, a i tak są teraz
naszymi sztandarowymi produktami
pokazywanymi w świecie (taboret Plopp
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i książka „Mapy“ Wydawnictwa Dwie
Siostry, to dwa produkty polskiego designu najczęściej widywane przeze mnie
w innych krajach).

O

d 2013 roku konkurs wzbogaciła nowa ciekawa pozycja
– specjalny pokonkursowy ranking zwany „design business insights”.
Można go obejrzeć na stronie:
http://www.worlddesignrankings.com/

R

anking tworzony jest na podstawie
zgłoszonych projektów i w pewien
sposób odzwierciedla kierunki rozwoju
wzornictwa w danym kraju, ukazując
słabe i mocne strony, a także potencjalne
nowe dziedziny rozwoju. Wskazuje, jakie
sektory w danym kraju są konkurencyjne
i odnoszą sukcesy, a jakie nie. W zestawieniu widać, które kraje są najlepsze
pod względem wzornictwa przemysłowego, a które na przykład przodują
w architekturze, graﬁce czy przemyśle
samochodowym. Widoczne są też dziedziny, w których dany kraj jest nieobecny.
I to by się zgadzało. Polska chwalona
za programistów trzy ze swoich ośmiu
nagród otrzymała w kategorii „Interfave
and Interaction Design“. Meble, oświetlenie i architektura, to też nasze mocne
dziedziny, choć aż ciśnie się na usta pytanie, dlaczego tylko jeden polski mebel
został nagrodzony, skoro jesteśmy taką
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potegą meblarską? Czy nie zgłoszono
więcej, czy też zgłoszono, ale nie zostały
wyróżnione?

K

raje, które zostały wyróżnione
w konkursie minimum 9 razy
badane są również pod względem drzemiącego w nich potencjału, dziedzin
projektowania, w których dane państwo
ma szanse odnieść sukces. Wszystkie
te dane te mogą skłaniać do przemyśleń, w które dziedziny kraj i jego
rząd powinny inwestować, a w które
niekoniecznie. Polska magicznej liczby

Konkurs

którego już sﬁnansowanie prototypu
bywa problemem, opłaty konkursowe
stanowią barierę? Może, gdyby nie było
tej bariery, a w ramach promocji polskiej
gospodarki ﬁnansowalibyśmy udział
wyselekcjonowanych najlepszych polskich projektów w takich konkursach,
zmotywowałoby to naszych projektantów i producentów do efektywniejszej
współpracy i wzrosłaby ilość zgłoszeń
z Polski?

A jak wypada Polska na tle innych krajów
Europy Środkowej? Średnio. Wyprzedza
nas Rosja, Ukraina, Litwa, Rumunia
i Czechy. W tym roku dołączyła do rankingu też Białoruś. Zeszłoroczna wystawa
„Anatomia Europy. Ukraina Rosja, Białoruś” prezentowana w Łodzi i Poznaniu
była zatem jak najbardziej uzasadniona.

S

prawdziłam też rankingi
iF Award – Polska w ogóle w nich
nie istnieje. Ani w kategorii creative, ani
w kategorii company, ani nawet university. Philips, Samsung, Panasonic, Apple,

A’design

Możemy naturalnie prezentować się
jako kraj indywidualnie, samodzielnie

Red dot

IF

Good Design Award

liczba zgłoszeń w 2014 r

40 000 w 105 kategoriach

11 911
(product design i comminication design)

3249 w 17 kategoriach

liczba krajów

180

53
(product design)
49
(communication design)

48

liczba laureatów

940

1994
(łącznie w obu kategoriach)
w tym:
169 Best of the Best
13 Grand prix
1689 Red Dot
123 Honourable Mention

1220

1258

koszty zgłoszenia

375 €
późne zgłoszenia

260-390 €

200-450 €

ok. 75 €
+ ok 1150 € w przypadku
zakwaliﬁkowania

opłaty dodatkowe w przypadku
wygranej

darmowe

3315-6000 €

1600-2700 €

ok. 1110 €

9 w konkursie jeszcze nie przekroczyła,
więc takich prognoz dla naszego kraju
jeszcze nie ma.

P

rzeglądam rankingi z 3 kolejnych
lat. Czołówka właściwie się
nie zmienia: USA, Turcja, Hong Kong,
Włochy, Wielka Brytania, Japonia, Brazylia, Chiny, Niemcy, Korea. Trochę mnie
dziwi Grecja. Tak wysoko uplasowana
Turcja potwierdza, że dobry kierunek
obrał IAM organizując wiele wydarzeń,
w tym wystawy designu, w ramach roku
polskiego w Turcji 2014, z okazji 600.
rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami. Zaskakuje mnie niska pozycja Finlandii? Może
Finowie się nie zgłaszają? Czyżby ﬁński
design miał już tak wyrobioną markę,
że nie muszą potwierdzać klasy udziałem
w konkursach?
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BMW takie ﬁrmy to nie nasza „kategoria
wagowa”. Nie jesteśmy tą ligą nie ma
co udawać – produkcji na taką skalę
u nas nie ma... Ale skoro jesteśmy czwartym importerem mebli w świecie? Jeśli
jako kraj chcemy, aby produkty „made
in Poland” zaczęły kojarzyć się z dobrym
wzorem i jakością, jeśli chcemy, aby
świat zauważył polską markę musimy się
najpierw dobrze zaprezentować i utrwalić
ten dobry wizerunek. Jednym ze sposobów na budowanie takiego wizerunku
jest udzial w międzynarodowych konkursach, w których wygrana daje jednak
pewien prestiż i potwierdza jakość.

Z

roku na rok liczba zgłoszeń z Polski w różnych konkursach rośnie.
Powoli, ale rośnie. Może nie mamy
nadal wystarczajacej ilości dobrych
projektów? A może dla projektanta, dla

3601

tworząc własne wystawy, ale jednak
to wyróżnienie na tle innych daje prestiż,
potwierdza wyjątkowość. Nie od razu
Kraków zbudowano. Finlandia nie zawsze
byla postrzegana jako kraj słynący z designu. My też możemy zasłynąć. Młodych
kreatywnych mamy i design na coraz
lepszym poziomie.
Gabriela Rzepecka

Źródła:
http://www.designboom.com/design/world-designrankings-2012/
http://www.designboom.com/design/world-designrankings-2013-01-06-2014/
http://www.designboom.com/design/world-designrankings-2014-01-01-2015/
http://www.worlddesignrankings.com/
http://www.ifdesign.de/ranking_tabellen_e
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Braliśmy udział

Arena DESIGN 2015
Zgodnie z szacunkami organizatorów, arenę DESIGN 2015 w lutym br. oraz
odbywające się w tym samym czasie targi Meble Polska i Home Decor obejrzało
ok. 20 tys. zwiedzających. Poznań był dla nich znakomitą okazją po poznania
najnowszych trendów, zapoznania się z ofertą firm z branży meblarskiej, wymiany
doświadczeń oraz ważnym miejscem dyskusji o stanie i kierunkach rozwoju
polskiego wzornictwa.

S

iódma już edycja areny DESIGN była miejscem, w którym mogli
spotkać się producenci oraz projektanci, dając możliwości prezentacji najnowszych kolekcji mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
zapoznania się z najnowszymi trendami i nowinkami oraz nawiązywania
kontaktów biznesowych i znalezienia partnerów, w atrakcyjnej przestrzeni
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji areny DESIGN były nowe
materiały oraz ich znaczenie w procesie projektowania („Materials. New
era”). Temat ten przewijał się w wystąpieniach i wykładach, prezentacji
produktów i w ofercie producentów oraz zaprezentowanych wystawach.
Podział przestrzeni na różne strefy ułatwiało poruszanie się po stoiskach oraz korzystanie z bogatego programu zapewnionego przez
organizatorów.

C

entralnym miejscem spotkań i wymiany poglądów stała się
przestrzeń będąca wspólną inicjatywą Grupy VOX, Concordia
Design oraz School of Form tj. Human Touch Group. Przez Human
Touch Group należy rozumieć podmioty, które łączą wspólne wartości,
zgodnie z którymi to klient, użytkownik, student, uczeń, nauczyciel
czy projektant są partnerami w działaniu, motywując do rozwoju i zmian.

Cała przestrzeń została zaaranżowana w oparciu o zasoby podmiotów
wchodzących w skład grupy. Lekkie, jakby ażurowe altany zostały
zaprojektowane przez studio model:ina – architektów działających w Inkubatorze w Concordia Design. Meble zostały dostarczone przez Meble
VOX, materiały do budowy przez Drzwi i Podłogi VOX oraz Proﬁle VOX.
FoodLab – pierwsza w Polsce mobilna stacja kulinarna zaprojektowana
przez Studio Rygalik, na co dzień znajdująca się w restauracji Concordia
Taste, zajmowała centralne miejsce całej przestrzeni. Taka koncepcja zaaranżowania przestrzeni była zaproszeniem do wypicia ﬁliżanki kawy lub
herbaty, spróbowania specjalnie opracowanego na tą okoliczność menu
a także rozmowy, dyskusji, spotkań z projektantami i przedstawicielami
podmiotów wchodzących w skład Human Touch Group.

P

odczas areny DESIGN na licznych wystawach przedstawiono
m.in. nowości oświetleniowe polskich i zagranicznych ﬁrm, znanych z innowacyjnych rozwiązań i doskonałego wzornictwa (wystawa
„VIVA LIGHT”). Bardzo ciekawie prezentowała się ekspozycja mebli
wszystkich polskich projektantów współpracujących z marką Noti obchodzącą swój jubileusz („10 lat Noti – wystawa jubileuszowa”). Meble
Noti są pokazywane i nagradzane na wystawach designu w Polsce
i za granicą (zdobyły m.in. dwukrotnie Red Dot Awards).
Uwzględniono również pierwsze osiągnięcia młodych projektantów,
będących jeszcze na początku swojej drogi zawodowej. Wystawa „DOM
polski_by PE-P”, obejmująca prezentację m.in. trzech wnętrz współczesnego domu lub mieszkania, jest efektem pracy 14. edycji Programu
Edukacyjno-Projektowego. PE-P jest alternatywną formą kształcenia
projektowego realizowaną od 2001 r. Ma przygotować studentów m.in.
do współpracy z przedsiębiorstwami i zapoznać ich z poszczególnymi
etapami tworzenia nowych produktów oraz rolą projektanta w tym
procesie.

J

ednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących arenie DESIGN jest przyznanie nagród w konkursie TOP DESIGN award
będących potwierdzeniem wyróżniającej się jakości wzorniczej produktów oraz promocją dobrego wzornictwa. W tegorocznej edycji konkursu
nagrodzono 10 produktów w następujących kategoriach: „kuchnia”,
„łazienka Wellness”, „biuro”, „przestrzeń publiczna”, „media i sprzęt elek-
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troniczny”, „motoryzacja i transport publiczny”, „wyposażenie wnętrz”,
„moda i akcesoria”, a także „nauka, medycyna, przemysł” oraz „półprodukty, materiały, komponenty”.

W

szystkie nagrodzone przez jury produkty są przykładami bardzo
udanych inwestycji we wzornictwo, w których dobry i ciekawy
projekt był podstawą. Jednym z kryteriów wyłaniania laureatów było
uwzględnienie ciekawej formy, ale także innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie rozwiązań technicznych, jak również zastosowanych
materiałów.
TOP DESIGN award 2015
Kategoria: KUCHNIA
Piekarnik Franke myMenu CS my912 M XS DCT 60+ /
Producent: Franke Polska, Raszyn
Projektant: Projektant estetyczny – Carlo Colombo;
koncepcja myMenu opatentowana przez Laurę Nicolini

P

odczas tegorocznej areny DESIGN rozstrzygnięto również I edycję
konkursu PORTA BY ME na innowacyjne rozwiązanie zamykające/dzielące pomieszczenie. Zwycięzcą konkursu zorganizowanego
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i ﬁrmę PORTA KMI Poland
został Grzegorz Klimek z projektem „MAGNEPORTA”, który nagrodzono
za innowacyjne podejście do dzielenia przestrzeni. Nagrodę zdobył także
projekt udoskonalenia istniejącego na rynku systemu drzwi przesuwnych. Jury – pozytywnie oceniając zastosowanie w drzwiach mat grzewczych, co dodatkowo pozwala pełnić im funkcję grzejnika lub suszarki
– przyznało również wyróżnienie za projekt „HANGER WARM”, którego
autorem był Ariel Wywrot.

Kategoria: ŁAZIENKA WELLNESS
Koncept 10° / Producent: RAVAK POLSKA,
Grodzisk Mazowiecki
Projektant: Kryštof Nosál
Kategoria: BIURO
lightUP / Producent: Proﬁm, Turek
Projektant: ITO DESIGN
Kategoria: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
NU / Producent: Proﬁm, Turek
Projektant: Paul Brooks

N

Kategoria: MEDIA I SPRZĘT ELEKTRONICZNY
Motion Sensor / Producent: Fibar Group, Poznań
Projektant: Maciej Fiedler, Łukasz Gdyk
Kategoria: MOTORYZACJA I TRANSPORT PUBLICZNY
autobus Solaris Urbino / Producent: Solaris Bus & Coach,
Owińska
Projektant: Biuro Badań i Rozwoju ﬁrmy Solaris
Bus&Coach

ie ulega wątpliwości, że Arena DESIGN w ciągu siedmiu lat stała
się ważną platformą dyskusji o kierunkach rozwoju i stanie polskiego designu, której towarzyszą ciekawe wystawy i inicjatywy. Połączenie tej inicjatywy z największymi w Polsce targami branży meblarskiej
jest niezwykle udaną „kombinacją”, tym bardziej, że obecnie meblarstwo,
to istotna gałąź polskiej gospodarki, w której odnosimy również wiele
sukcesów na rynkach międzynarodowych dzięki m.in. wzornictwu.
Dorota Grodzka
(Zdjęcia: Międzynarodowe Targi Poznańskie)

Kategoria: NAUKA, MEDYCYNA, PRZEMYSŁ
Drukarka 3D Zortrax M200® / Producent: Zortrax, Olsztyn
Projektant: Rafał Tomasiak, Marcin Olchanowski
Kategoria: PÓŁPRODUKTY, MATERIAŁY, KOMPONENTY
Orzech Columbia / Producent: Schattdecor,
Tarnowo Podgórne
Projektant: Dział rozwoju wzornictwa i design
Schattdecor AG
Kategoria: WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
drzwi PRIZMA / Producent: PORTA KMI POLAND,
Bolszewo
Projektant: Maciej Cylkowski
Kategoria: MODA I AKCESORIA
Nożyczki Renomed – The Black / The Grey / Producent:
Renomed, Poznań
Projektant: Donata Rucińska
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10 lat Zamku Cieszyn

Budowanie
na entuzjazmie
10 lat temu, w niewielkim, 35-tysięcznym Cieszynie, na pograniczu
polsko-czeskim, rozpoczął swoją misję Zamek Cieszyn. Powstało nietypowe
centrum przedsiębiorczości, promujące wzornictwo i ułatwiające do niego
dostęp, ale również chroniące i popularyzujące rzemiosło.

U

rodzinowe spotkanie było
okazją, by pokazać na wystawach i porozmawiać o projektowych „podróżach”, w jakie wyruszył
Zamek. Bo podróżując, najlepiej
poznaje się samego siebie. Urodzinowym wydarzeniom towarzyszyło
więc otwarcie wystawy „Dizajn
tuStela”, co po cieszyńsku oznacza
„stąd”. Zaproszono do niej projektantów i ﬁrmy związane ze Śląskiem
Cieszyńskim.
– Chcieliśmy sprawdzić, czy ten
region ma jakieś specyﬁczne „projektowe DNA” – mówili Marcin Moń-

ka i Alicja Woźnikowska-Woźniak,
kuratorzy wystawy.
– Potencjał projektowy na Śląsku
Cieszyńskim jest obecny od co najmniej 100 lat, tylko wtedy nazywał
się dobrą robotą, co nie zmieniło
się zresztą do dziś – uzupełniła Ewa
Gołębiowska, dyrektor Zamku.
tym, że projektowanie na Śląsku wiąże się bardzo często
z badaniem tożsamości podkreśliła
projektantka Zoﬁa Oslislo-Piekarska
podczas rozmowy na temat zmian,
jakie dizajn wywołuje w regionie.
Z kolei Michał Stefanowski, pro-

O

Prof. prof. Ksawery Piwocki i Michał Stefanowski przygotowali niespodziankę – projekt
jubileuszowej monety na 10-lecie Zamku, który wręczyli dyr. Ewie Gołębiowskiej
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jektant przemysłowy i wykładowca
na ASP Warszawa, wskazywał,
że siła dizajnu polega na projektowaniu zmian społecznych.
– Czy ma sens produkowanie kolejnych rzeczy? – pytał retorycznie zebranych. Z kolei uczestnicy dyskusji
na temat „Siła w usługach!” nie mieli
wątpliwości, że projektowanie usług
to nie kolejna moda, ale konieczność. – Projektowanie usług uczy
pokory, bo nawet najgenialniejszy
pomysł w konfrontacji z użytkownikami, może okazać się porażką.
Trzeba szybko reagować na zmiany,
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wany przez kwartalnik „2+3D” przegląd prac dyplomowych absolwentów kierunków projektowych z Polski,
Czech, Słowacji i Węgier.
i, którzy zapragnęli lepiej poznać miasto, wyruszyli na spacer z Irmą Koziną szlakiem cieszyńskiej
architektury modernistycznej. Chętni mogli wybrać
się na wycieczkę po Zaolziu razem z Jarosławem jot
Drużyckim.
Wśród urodzinowych wydarzeń nie zabrakło też warsztatów. Studio Rygalik pokazało, co może wyniknąć
z połączenia projektowania, druku 3D i… jedzenia.
atomiast młodzi graﬁcy mieli szansę spotkać się
z legendą projektowania, pochodzącym ze Śląska Cieszyńskiego – Karolem Śliwką. Mistrz opowiadał
o swojej miłości, którą jest graﬁka użytkowa oraz o czasach, w których tworzył, projektując wszystkie znaki
ręcznie, a także o tym, jak musiał stać w kolejkach

C

N

Legenda projektowania – Karol Śliwka

jakie zachodzą dookoła – stwierdziła projektantka Justyna Kucharczyk. – A jaki jest zysk z dobrze zaprojektowanych usług? Satysfakcja użytkownika, a to opłaca
się ﬁrmom – ocenił Rafał Kołodziej, zajmujący się projektowaniem strategii i usług. Zyskują również instytucje
publiczne – a przykłady można było zobaczyć na jednej
z wystaw – „Projektowanie… do usług!”.
olejny blok spotkań, rozmów, prezentacji, z okazji urodzin Zamku Cieszyn, dotyczył rzemiosła,
a właściwie prób odczytywania go na nowo. Stąd szereg zamkowych przedsięwzięć, w których współpracowali rzemieślnicy i projektanci. Efekty można zobaczyć
na wystawie „Dizajn u źródeł”.
– Tradycja jest czymś, w czym wyrastamy, czymś,
co jest w nas. Projektowanie zaś, to proces nastawiony na przyszłość. To dwa różne światy. Dobrze, że się
spotykają w Zamku Cieszyn – mówiła Krystyna ŁuczakSurówka, historyk sztuki i dizajnu, uczestnicząca w rozmowie „Siła tradycji”.
10. urodzinom Zamku towarzyszyła także, już po raz
dziesiąty, wystawa „Graduation Projects”. To zainicjo-

K

po papier i przybory do rysowania. – Wszystko można
pokonać, jeśli się chce – puentował swoją opowieść.
ączenie pokoleń, środowisk, różnych idei, to cele,
jakie Zamek realizuje od dekady. Budowanie
na entuzjazmie i dobrych przykładach stawiamy sobie
jako nasze zadanie, to jest naszą rolą, naszą misją.
Od 10 lat Zamek inspiruje, daje wiedzę i narzędzia,
a także odwagę do podejmowania wyzwań i wprowadzania zmian. Nie mamy gotowych recept i odpowiedzi
na wiele pytań. Ale jedno jest pewne: projektujemy
możliwości! – podkreślała Ewa Gołębiowska, dyrektor
Zamku Cieszyn, inicjatorka jego powołania, dobry, niezwykle kreatywny „duch” Zamku.

Ł

(BM)

Rozmowy z okazji 10. lecia
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A K A D E M I A W I E DZ Y I P

Wspólność praw patentowych
Agnieszka Sztoldman
Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW
W prawie polskim podstawą prawną wspólności praw patentowych jest art. 72 p.w.p.1.
Stosownie do brzmienia tego przepisu współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych
współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu
naruszenia patentu. W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych
każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej
części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2, o ile umowa o wspólności patentu nie stanowi inaczej, stosuje
się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. Regulację
w zakresie wspólności patentu stosuje się odpowiednio do wspólności prawa do patentu2.

Powstanie wspólności praw
patentowych
Wspólność praw do patentu i patentu może
powstać na podstawie różnych zdarzeń prawnych. Do źródeł wspólności praw patentowych
w prawie polskim należą: (i) wspólne zgłoszenie, (ii) zawarcie umowy, (iii) decyzja Urzędu
Patentowego RP, (iv) dziedziczenie lub wykonanie zapisu testamentowego, (v) wspólność
majątkowa małżeńska, (vi) podział majątku
spółki, (vi) stosunek pracy – tzw. wynalazki
„mieszane“, do których uprawnieni są pracodawca i pracownik.
W przypadku wspólności patentu i prawa do patentu kluczowym zagadnieniem jest ustalenie
wielkości udziału, przysługującego współuprawnionemu. Na podstawie art. 197 k.c. w zw.
z art. 72 ust. 3 p.w.p. domniemywa się, że udziały
współuprawnionych we wspólnym patencie
lub prawie do patentu są równe. Domniemanie
to jest wzruszalne. W odniesieniu do wspólności
pierwotnej kryterium decydującym o wielkości
udziałów we wspólnym prawie są wkłady twórcze
poszczególnych współtwórców. Ocena wielkości
poszczególnych wkładów twórczych, wydaje
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się nie budzić wątpliwości, gdy wkład poszczególnych współtwórców jest zbliżony. Praktyczne
problemy wydają się pojawiać w sytuacji, w której
wielkość wkładów twórczych wniesionych przez
poszczególnych współtwórców jest zróżnicowana. W doktrynie polskiej wyróżniono m.in.
następujące koncepcje współtwórcy wynalazku:
(i) osoba, która twórczo przyczynia się do dokonania rozwiązania będącego przedmiotem
wynalazku, (ii) osoba, której wkład ma wyraz
w opisie patentowym wynalazku, (iii) osoba, która
przyczyniła się do powstania tego elementu, który
decyduje o nieoczywistości wynalazku, (iv) osoba,
która bezpośrednio brała udział w pracy nad
rozwiązaniem tego zagadnienia, które jest przedmiotem zgłoszenia do UPRP.

Zarząd wspólnym wynalazkiem
Przyjmuje się, że do zarządu wspólnym wynalazkiem stosuje się konstrukcję czynności
zarządu rzeczą wspólną. Oznacza to stosowanie do zarządu wspólnym wynalazkiem dychotomicznego podziału przepisów k.c. o współwłasności rzeczy na: (i) czynności zwykłego
zarządu, które wymagają zgody większości
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współuprawnionych oraz (ii) czynności przekraczające zwykły zarząd, które wymagają zgody
wszystkich współuprawnionych.
Do czynności zwykłego zarządu zaliczyć należy tzw. czynności bieżącego administrowania
wynalazkiem: (i) wnoszenie opłat za ochronę
patentową, (ii) pobieranie opłat licencyjnych,
(iii) zgłoszenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego, (iv) wnioski o wpis
do rejestru patentowego oraz ogłoszenie
w Wiadomościach Urzędu Patentowego.
Czynności przekraczające zwykły zarząd
to takie, które wpływają na prawną pozycję
współuprawnionych w relacjach zewnętrznych
lub wpływają na możliwość wspólnego prawa
wyłącznego, czyli np.: (i) przeniesienie prawa
patentowego, (ii) zrzeczenie się prawa patentowego, (iii) ograniczenie zakresu przedmiotowego ochrony lub podział zgłoszenia. Zgłoszenie patentu, w moim przekonaniu, stanowi
czynność zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem,
że w przypadku, gdy początkowo współuprawnieni porozumieli się co do utrzymania wynalazku w tajemnicy, to takie zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej stanowi czynność
przekraczającą zwykły zarząd.

Nr 1/2015

A K A D E M I A W I E DZ Y I P
Korzystanie we własnym zakresie
Korzystanie z wynalazku we własnym zakresie
obejmuje każdą formę gospodarczej eksploatacji, która umożliwia czerpanie korzyści
majątkowych z wynalazku. Kryterium, czy dane
korzystanie jest we własnym zakresie, stanowi
ocena, czy uprawnienie do eksploatacji wynalazku powstaje na rzecz osoby trzeciej. Z tego
też względu zawarcie przez współuprawnionego z osobą trzecią umowy o wytwarzanie
dóbr według wynalazku mieści się w zakresie
korzystania z wynalazku we własnym zakresie,
skoro taka umowa nie tworzy na rzecz osoby
trzeciej uprawnienia do eksploatacji patentu.
Dlatego też można argumentować, że korzystanie we własnym zakresie nie jest ograniczone do korzystania z wynalazku we własnym
przedsiębiorstwie, działalności zawodowej lub
gospodarczej.

Udzielenie licencji
Kwestia udzielenia licencji nie jest przedmiotem regulacji prawa własności przemysłowej.
Udzielenie licencji stanowi czynność zarządu
z uwagi na fakt, że wpływa na korzystanie
z wynalazku przez współuprawnionych oraz
na ich pozycję prawną wobec osób trzecich.
Wydaje się, że udzielenie licencji stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Udzielenie
licencji kreuje na rzecz osoby trzeciej prawo
do gospodarczej eksploatacji patentu. Wpływa
ono zatem na sytuację prawną i faktyczną
wszystkich współuprawnionych.
Brak zgody wszystkich współuprawnionych
na udzielenie licencji stanowi o wadliwości
takiej czynności prawnej. W takim przypadku
współuprawniony, który nie udzielił zgody
na licencję, może wystąpić przeciwko licencjobiorcy z roszczeniem z tytułu naruszenia. Licencjobiorca może natomiast dochodzić roszczeń wobec pozostałych współuprawnionych
z tytułu odpowiedzialności za wady prawne.
Przyjąć trzeba, w moim przekonaniu, że udzielenie licencji na korzystanie z udziału, nie jest
możliwe. Skutkiem udzielenia licencji na korzystanie z udziału jest bowiem faktyczne
upoważnienie do korzystania z patentu jako
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całości. W konsekwencji udzielenie licencji
na korzystanie z udziału prowadziłoby do niedopuszczalnego obejścia wymogu zgody
wszystkich współuprawnionych.

Rozporządzenie udziałem
we wspólnym prawie
W odróżnieniu od art. 162 ust. 5 p.w.p., w regulacji dotyczącej wspólności praw patentowych,
zawartej w art. 72 p.w.p., nie określono reguły
rozporządzenia udziałem we wspólnym prawie.
Dominuje jednak w literaturze pogląd, że w wyniku odpowiedniego stosowania przepisów
k.c. o współwłasności rzeczy w częściach
ułamkowych, każdy współuprawniony może
rozporządzać swoim udziałem, tj. bez zgody
pozostałych współuprawnionych. Prawo polskie nie przewiduje de lege lata ograniczenia
dopuszczalności rozporządzenia udziałem lub
jego częścią na rzecz konkurenta na rynku.
Skutkiem rozporządzenia udziałem na rzecz
osoby trzeciej jest zwiększenie liczby podmiotów we wspólności, co przekłada się
na zmianę większości potrzebnej do podjęcia
czynności zwykłego zarządu.
Zawarcie przez współuprawnionych umowy
o zachowanie poufności nie wpływa na dopuszczalność rozporządzenia udziałem.
W takim razie rozporządzenie udziałem
we wspólnym prawie patentowym może powodować odpowiedzialność kontraktową z tytułu
nienależytego wykonania zobowiązania.

Metoda podziału korzyści między
współuprawnionymi
Stosownie do reguły przyjętej w prawie polskim, korzyści wynikające ze wspólnego wynalazku dzielą się między współuprawnionych.
Reguła podziału korzyści między współuprawnionymi stanowi normę kompensacji oraz
stanowi przejaw rzeczywistego charakteru
wspólności.
Podział korzyści obejmuje te uzyskane w wyniku korzystania we własnym zakresie oraz
korzyści uzyskane z produkcyjnego lub handlowego stosowania wynalazku. Do stosowania
obowiązku podziału korzyści nie ma znaczenia

okoliczność, czy współuprawniony, na rzecz
którego następuje kompensacja, rzeczywiście
korzystał z wynalazku – samodzielnie lub
na podstawie licencji – czy też nie.
Wyodrębnić można trzy metody podziału korzyści, nakładów i wydatków między współuprawnionymi: (i) metoda podziału korzyści z art. 72
ust. 2 p.w.p., (ii) metoda podziału pożytków
i innych przychodów z art. 207 k.c., (iii) metoda
słusznego wynagrodzenia, która pełni funkcję
korygującą skutki stosowania dwóch pozostałych metod ze względu na udział poszczególnych podmiotów w odniesieniu do korzyści.

Ochrona wspólnego prawa
patentowego przed naruszeniami
Każdy współuprawniony może samodzielnie dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia
wspólnego patentu bez zgody pozostałych
współuprawnionych. Zasadę tę należy rozumieć w ten sposób, że każdy współuprawniony
może dochodzić roszczeń samodzielnie.
Ze względu na to, że naruszenie patentu stanowi wkroczenie w sferę wyłączności każdego
uczestnika wspólności, współuprawniony, który
dochodzi ochrony wspólnego prawa, działa
również na rzecz pozostałych.
Dochodzone przez współuprawnionego
roszczenie z tytułu naruszenia wspólnego
patentu nie ogranicza się do proporcji udziału
we wspólnym prawie, ale dotyczy całości
szkody. Co więcej, na podstawie dyspozycji
normy art. 207 k.c. w zw. z art. 72 ust. 3
p.w.p. zasądzone odszkodowanie podlega
podziałowi pomiędzy wszystkich współuprawnionych, w stosunku do posiadanych udziałów
we wspólnym patencie.
Oprócz roszczenia z tytułu naruszenia wspólnego prawa do kategorii czynności zachowawczych należą: (i) występowanie o zabezpieczenie roszczeń oraz dowodów, (ii) czynności
w postępowaniu ze sprzeciwu i z wniosku
o unieważnienie, wnoszenie opłat za ochronę
patentową (niebezpieczeństwo ujawnienia wynalazku), (iv) czynności zmierzające do zachowania wynalazku w tajemnicy, (v) czynności
związane z udzieleniem licencji przymusowej,
(vi) wnoszenie opłat za ochronę patentową.

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

• 57

A K A D E M I A W I E DZ Y I P
Ustanie wspólnego prawa patentowego
Ustanie wspólnego prawa patentowego może nastąpić
poprzez: (i) zniesienie wspólności albo (ii) na podstawie innych zdarzeń prawnych. W przypadku zniesienia
wspólności praw patentowych przyjmuje się odpowiednie
stosowanie przepisów k.p.c., dotyczących postępowania
działowego.
Uprawnienie do zniesienia wspólności przysługuje każdemu współuprawnionemu. Uprawnienie to może zostać
wyłączone na okres nie dłuższy niż 5 lat, przy czym ograniczenie to może zostać odnowione.
W wyniku zniesienia wspólności prawa: (i) ustaje wspólność, nie prawo wyłączne, (ii) ustają szczególne uprawnienia i obowiązki, wynikające ze wspólności, (iii) współuprawnieni odpowiadają za zobowiązania, które zaciągnęli
wspólnie, także po ustaniu wspólności.
Z kolei do innych zdarzeń prawnych powodujących ustanie
wspólności należą: (i) wygaśnięcie, (ii) sprzedaż wspólnego prawa osobie trzeciej przez współuprawnionych,
(iii) nabycie udziałów we wspólnym prawie przez jednego
ze współuprawnionych, (iv) zrzeczenie się wspólnego
prawa, (v) unieważnienie wspólnego prawa.
Odnosząc się do unieważnienia wspólnego patentu, wspomnieć trzeba, że współuprawniony może samodzielnie
żądać unieważnienia patentu, przy czym współuprawniony
może sprzeciwić się żądaniu unieważnienia przez pozostałych współuprawnionych na podstawie mechanizmu
ingerencji sądu w stosunki między współuprawnionymi.
Trzeba też pamiętać, że żądanie unieważnienia patentu
jest kierowane do wszystkich współuprawnionych, niezależnie od okoliczności, iż z żądaniami z tytułu naruszenia
wspólnego patentu wystąpił tylko jeden współuprawniony
spośród kliku, na zasadzie art. 72 ust. 1 p.w.p.
W sposób szczególny można wyodrębnić ustanie wspólności prawa do patentu na podstawie czynności dyspozytywnych współzgłaszających w toku postępowania przed
UPRP: (i) wydzielenie wynalazków zawartych w zgłoszeniu
oraz (ii) ograniczenie podmiotowego zakresu zgłoszenia.

1 Warto odnotować, że art. 72 p.w.p. stosuje się odpowiednio
do wspólności innych praw własności przemysłowej o charakterze
produkcyjnym – zob. art. 100 ust. 1, art. 118 ust. 1 oraz art. 200,
art. 201, art. 209 ust. 1, art. 221 ust. 1 p.w.p.
2 Szerzej A. Sztoldman, Wykonywanie patentu przez współuprawnionych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 3/2014, s. 21-28; A. Sztoldman, Wspólność patentowa a udzielenie licencji, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, nr 1/2014, s. 71-87.
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Rejestracja kształtu
funkcjonalnego jako znaku
towarowego w świetle
najnowszego orzecznictwa

dr Lavinia Brancusi
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Oznaczenie polegające na formie przestrzennej produktu
spotyka się często z trudnościami przy rejestracji jako
znak towarowy, przede wszystkim z powodu wątpliwości
związanych z posiadaniem charakteru odróżniającego.
Nawet w przypadku, gdy dany kształt odbiega
od standardowych form stosowanych zwykle w obrocie
– co przemawia za uznaniem, że konsumenci mogą
go łatwiej zapamiętać i kojarzyć go z określonym źródłem
pochodzenia towarów – to i tak droga do rejestracji może
się okazać zamknięta, ze względu na szereg przeszkód
bezwzględnych, zawartych zarówno w przepisach unijnych,
jak i w przepisach ustawy polskiej.

K

onkretnie chodzi tu o zakaz rejestracji oznaczenia składającego się
wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, kształtu uwarunkowanego naturą towaru, kształtu zwiększającego
znacznie wartość towaru, a także o zakaz oznaczeń tzw. opisowych, które
służą w obrocie do oznaczania pewnych właściwości towarów, takich, jak
rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograﬁczne,
czas produkcji1. W tym ostatnim przypadku wątpliwości dotyczą głównie
kwestii, czy oznaczenie przestrzenne jest na tyle generyczne lub typowe
dla danej kategorii towarów, że bezpośrednio i odruchowo budzi w umyśle
odbiorcy skojarzenie z ich rodzajem lub przeznaczeniem. Wymienione zakazy
stanowią także podstawę prawną do unieważnienia rejestracji udzielonej
z ich naruszeniem.

P

raktyka orzecznicza miała dotychczas okazję wypracować pewne zasady analizy oznaczeń przestrzennych, szczególnie pod kątem wystąpienia jednej lub kilku z powyższych przeszkód bezwzględnych. Na szczeblu
najwyższych instancji unijnych zapadły słynne już rozstrzygnięcia w sprawie
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trójgłowicowej golarki Philips, klocka Lego, głośnika w kształcie ołówka Bang Olufsen, krzesełka dziecięcego norweskiej
ﬁrmy Stokke2. Wszystkie te orzeczenia doprowadziły stopniowo do rozszerzającej interpretacji zakresu ww. przeszkód,
a zatem do wyłączenia albo znacznego utrudnienia możliwości rejestracji form przestrzennych.

W

ostatnim czasie na wokandzie Sądu Unii Europejskiej znalazł się przypadek kostki Rubika (tj.
zabawki rotacyjnej w postaci sześcianu o strukturze 3x3x3),
która w 1999 r. została zarejestrowana jako znak trójwymiarowy towarowy dla produktów: układanki trójwymiarowe3.
Sprawa jest interesująca, ponieważ ważność rejestracji została utrzymana zarówno na każdym szczeblu instancyjnym
toczącego się przed OHIM postępowania o unieważnienie,
jak i na etapie skargi odwoławczej przed Sądem UE, pomimo, że na pierwszy rzut oka zarzuty wysunięte przez stronę
przeciwną były sformułowane w duchu dotychczasowych
zasad wypracowanych w orzecznictwie unijnym, które skutecznie pozbawiły wymienione poprzednio kształty produktów możliwości ochrony jako znak towarowy.

Potrzeba zastąpienia
opłat od urządzeń
kopiujących nowym
modelem wynagradzania
za zwielokrotnianie
dla użytku prywatnego
dr hab. Rafał Sikorski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

R

ozstrzygnięcie Sądu podkreśla znaczenie przedstawienia
graﬁcznego oznaczenia zawartego w dokumentacji zgłoszeniowej dla oceny rodzaju oznaczenia oraz jego charakterystycznych cech w kontekście analizy bezwzględnych przeszkód rejestracji. W tym stanie faktycznym wizerunek sześcianu składającego
się z dziewięciu kwadratów rozdzielonych czarnymi kreskami, które
mogłyby być postrzegane graﬁcznie jako wywołujące nietypowe
wrażenie tzw. „czarnej klatki”, stanowił główny argument za odrzuceniem wszelkich zarzutów związanych z niezdolnością spornego
kształtu do rejestracji jako znak towarowy.

O

rzeczenie Sądu zostało już zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości UE, co pozostawia niezwykle ciekawy znak
zapytania odnośnie tego, czy Trybunał utrzyma dotychczasowy
kierunek, zawężający znacznie możliwości rejestracji dla kształtów
przestrzennych.

1

2

3

Por. art. 7 ust. 1 pkt e tiret pierwsze, drugie, trzecie jak również art. 7 ust. 1
pkt c Rozporządzenia z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009 r., s. 1) dalej jako rozporządzenia
nr 207/2009, jak również art. 131 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 polskiej
ustawy – Prawo własności przemysłowej (ustawa z 30.06.2000 r., tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), dalej jako PWP.
Zob. w tej kolejności wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS)
z 18.06.2002 r w sprawie C-299/99 Philips przeciwko Remington; wyrok TS
z 14.09.2010 r. w sprawie C-48/09 P Lego Juris v OHIM — Mega Brands;
wyrok Sądu UE z 06.10.2011 r. w sprawie T-508/08 Bang & Olufsen przeciwko
OHIM; wyrok TS z 18.09.2014 r. w sprawie C-205/13 Hauck GmbH & Co KG
przeciwko Stokke A/S i inni.
Zob. wyrok Sądu z 25.11.2014 r. w sprawie T-450/09, Simba Toys v. OHIM
& Seven Towns.
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W prawie autorskim kwestia zakresu dozwolonego
użytku prywatnego oraz sposobów rekompensowania
uprawnionym strat związanych ze zwielokrotnianiem
przedmiotów chronionych w ramach tego użytku,
budzi wiele kontrowersji. Dominujący dzisiaj
model rekompensowania strat ponoszonych przez
uprawnionych został wypracowany w Niemczech
w latach 60-tych XX wieku, wraz z pojawieniem się
na rynku magnetofonów pozwalających na tworzenie
wysokiej jakości – jak na tamte czasy – kopii dóbr
chronionych w prawie autorskim. Wypracowany wtedy
model zakłada pobieranie opłat od producentów lub
importerów urządzeń umożliwiających zwielokrotnianie
dóbr chronionych oraz od producentów i importerów
tzw. czystych nośników. Przyjmuje się, że ostatecznie
płatnikiem opłat są tak czy inaczej beneﬁcjenci
dozwolonego użytku prywatnego, gdyż to na nich
przerzucają je producenci i importerzy.

N

iemiecki model zapewniania uprawnionym godziwej rekompensaty przyjęto również w Polsce, a także w większości państw Unii
Europejskiej.
Funkcjonujący obecnie system rekompensowania strat związanych ze zwielokrotnianiem w granicach wyznaczanych przez postanowienia o dozwolonym
użytku prywatnym budzi jednak szereg wątpliwości. Model ten coraz mniej
przystaje do realiów komercjalizacji dóbr chronionych w prawie autorskim
w XXI wieku.
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P

o pierwsze, wiele wątpliwości budzi
kwestia uwzględniania rzeczywistej straty, wynikającej ze zwielokrotniania
w ramach użytku prywatnego. Wydaje się,
że w obecnym modelu przyjmuje się założenie, iż w zasadzie każda kopia powoduje
stratę u uprawnionych. Po drugie, wątpliwe
jest założenie, że opłaty powinny być nakładane na każde urządzenie, które umożliwia
zwielokrotnianie.
Takie podejście często jest zupełnie oderwane do sposobu, w jaki dane urządzenie jest
wykorzystywane przez użytkowników do korzystania z dóbr chronionych w prawie autorskim. Przede wszystkim w wielu przypadkach
zwielokrotnianie nie generuje żadnych strat dla
uprawnionych. Ma to miejsce gdy zwielokrotnianie następuje po to, by zwiększyć jedynie
komfort nabywcy egzemplarza lub kopii cyfrowej, np. po to by umożliwić późniejsze odtworzenie utworu w terminie bardziej dogodnym
dla użytkownika, czy po to, by umożliwić odbiór
na innym urządzeniu; nie dochodzi przecież
wówczas do poszerzenia grona odbiorców
dobra chronionego.
zęsto zresztą, szczególnie w przypadku
udostępniania dóbr chronionych w sieci,
z treści umów licencyjnych zawieranych z użytkownikami wynika zgoda na zwielokrotnianie
na innych urządzeniach oraz to, że wynagrodzenie obejmuje takie postaci korzystania, jak przeniesienie na inne urządzenia mobilne. Podobnie
w przypadku wielu materiałów umieszczanych
w sieci mamy do czynienia ze zgodą, wyrażaną
wyraźnie bądź w sposób dorozumiany, na korzystanie, które jest nieodpłatne. W przypadku
tzw. wolnych licencji, coraz bardziej popularnych
w przypadku dzieł naukowych, zgoda taka
wykracza zresztą poza samo zwielokrotnianie.
Podsumowując: w wielu wypadkach zwielokrotnianie w granicach użytku prywatnego nie prowadzi do straty.
stotnym obecnie problemem jest również
dążenie do rozciągnięcia opłat na każde urządzenie, które potencjalnie pozwala
na zwielokrotnianie. Przykładem są tu chociażby smartfony czy tablety, o których tak
wiele mówi się ostatnio w kontekście opłat
od urządzeń i nośników. Oczywiście, urządzenia te umożliwiają zwielokrotnianie. Problem
jednak w tym, że dość istotnie różnią się one
od magnetofonów i magnetowidów, dla których
model opłat został wymyślony. Przede wszyst-

C

I
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kim umożliwiają one korzystanie z przedmiotów
chronionych w prawie autorskim, jednakże
czynią to inaczej niż tradycyjne urządzenia
kopiujące. Korzystanie z dóbr chronionych odbywa się tu za pośrednictwem różnego rodzaju
serwisów streamingowych. Do zwielokrotniania
w ramach prywatnego użytku w ogóle w takich
przypadkach nie dochodzi. Z kolei, jeśli rzeczywiście wykorzystywane są one do ściągania,
to często takie ściąganie odbywa się na podstawie umów licencyjnych, przewidujących
już stosowne wynagrodzenie, bądź dotyczy
materiałów udostępnianych nieodpłatnie.

K

onsekwencją nałożenia opłat na producentów i importerów takich urządzeń byłby nieakceptowalny stan, w którym
użytkownicy płaciliby podwójnie – raz przy
nabyciu urządzenia, a drugi w związku z uzyskaniem dostępu do treści. Takie rozwiązanie
jest nie do zaakceptowania, przede wszystkim
w świetle postanowień dyrektywy 2001/29,
w której preambule wyraźnie wskazuje się
na konieczność wyważenia interesów uprawnionych oraz użytkowników. Trudno nie oprzeć
się wrażeniu, że zwolennicy nakładania opłat
na kolejne urządzenia nie uwzględniają obecnie
wykorzystywanych modeli biznesowych towarzyszących udostępnianiu dóbr chronionych.

M

ając na uwadze fakt, że dotychczas
funkcjonujący model nie przystaje
już do wymogów XXI wieku, warto zastanowić
się nad alternatywnymi modelami rekompensowania strat ponoszonych przez uprawnionych
w związku ze zwielokrotnianiem w ramach
użytku prywatnego. W niektórych państwach,
np. w Irlandii czy w Zjednoczonym Królestwie,
w ogóle nie przewidziano systemu wynagradzania za zwielokrotnianie w ramach użytku
prywatnego. Wynika to ze stosunkowo wąskiego wyznaczenia granic dozwolonego użytku
prywatnego w tych państwach. Z kolei w części państw rekompensowanie strat uprawnionych dokonywane jest w formie transferów
z budżetu państwa. Takie rozwiązania przyjęto
na przykład w Hiszpanii.

W

arto rozważyć możliwość zmiany
obecnego modelu poprzez wprowadzenie powszechnej opłaty zastępującej
dotychczasowy model. Opłata powiązana
by tu była z faktycznym beneﬁcjentem użytku
prywatnego. Pozwalałoby to na odejście
od modelu opłat „podążających za urządzeniem oraz nośnikiem”.
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Taki model jest lepszy niż dotychczasowy
i to co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze,
pobór powszechnej opłaty mógłby być mniej
kosztowny, zwłaszcza gdyby uiszczana ona była
wraz z opłatą za korzystanie z radia czy telewizji,
tj. jako część tzw. opłaty audiowizualnej. Po drugie, opłata ta nie byłaby powiązana ze sprzętem
lub czystymi nośnikami; pojawienie się nowych
urządzeń oraz nośników nie prowadziłoby więc
do sporów o to czy od nowych urządzeń powinny być pobierane opłaty oraz co do wysokości
takich opłat. Opłata powszechna byłaby bowiem
opłatą całkowicie neutralną technologicznie.
Po trzecie, w obecnym modelu nadal dochodzi
do sytuacji gdy część podmiotów działających
na rynku wnosi opłaty, a część nie. Pobór opłat
nie zawsze jest skuteczny, co zakłóca warunki
konkurencji. Po czwarte, powszechność opłaty
spowoduje, że w celu uzyskania podobnej ilości
środków, co te uzyskiwane obecnie, opłata
ta będzie niewielka; będzie mogła wynosić
od kilku do kilkunastu złotych rocznie. Po piąte,
nowy system należycie uwzględni interesy
wszystkich zainteresowanych grup. Z punktu
widzenia użytkowników, korzyści polegają
tu na niskich opłatach.

P

owszechna dostępność urządzeń
kopiujących uzasadnia uznanie, iż w zasadzie każdy podmiot potencjalnie może korzystać z dóbr chronionych w prawie autorskim.
Zauważmy, że także dzisiejszy model uzasadniany jest w ten sposób, iż dostęp do urządzeń
potencjalnie otwiera możliwość kopiowania
w ramach użytku osobistego. Szczegółowe
rozwiązania mogłyby zresztą przewidywać,
że konkretna osoba ﬁzyczna, chcąc uniknąć
obowiązku uiszczania opłaty ogólnej, wykaże,
że nie dysponuje żadnymi urządzeniami umożliwiającymi kopiowanie.

N

owy model zabezpiecza należycie
interesy uprawnionych, a ogólna
kwota jaka będzie do podziału pomiędzy nich
nie zmieni się. Wreszcie nowy model jest także
korzystny z punktu widzenia przedsiębiorców.
Nie musieliby oni już obawiać się, że nie będą
w stanie przenieść opłat na nabywców sprzętu
czy nośników, co – szczególnie na konkurencyjnych rynkach – nie zawsze jest obecnie
możliwe. Nie musieliby oni również obawiać się
nierównych warunków konkurencji w związku
z sytuacją, w której niektórzy producenci lub
importerzy unikają płacenia opłat od sprzętu
czy nośników.

Nr 1/2015

Co wynalazca wiedzieć powinien

DODATKOWE PRAWO OCHRONNE
(DPO, SPC, DŚO) CZ. I
Alicja Tadeusiak
ekspert UPRP
Art. 751

Na warunkach określonych w przepisach o ustanowieniu w Unii Europejskiej
dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz
produktów ochrony roślin udzielane są w Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowe
prawa ochronne.

Dodatkowe prawo ochronne dla produktów
leczniczych oraz produktów ochrony roślin
jest odrębnym od patentu tytułem ochronnym. Dodatkowe prawo ochronne zapewnia
dodatkową ochronę prawną konkretnych
produktów wytworzonych według opatentowanego wynalazku po wygaśnięciu ochrony
patentowej.
Procedurę udzielania dodatkowego prawa ochronnego regulują rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
NR 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego
dla produktów leczniczych (Dz. Urz. UE Nr L
152 z dn. 16 czerwca 2009 r.) oraz rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1610/96 z 23.07.1996 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa
ochronnego dla produktów ochrony roślin
(Dz. Urz. WE Nr L 198, 08/08.1996 r.) zwane
dalej rozporządzenie.
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej rozporządzenia
nr 469/2009 i 1610/96 są elementem wewnętrznego porządku prawnego i stosuje się
je bezpośrednio.
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Wymogi formalne
Dodatkowe prawo może być udzielone, jeśli
w państwie członkowskim, w którym złożony
zostaje wniosek o udzielenie DPO, w dniu
złożenia wniosku:
a) produkt jest chroniony patentem podstawowym pozostającym w mocy;
b) zostało wydane w Polsce ważne zezwolenie na obrót produktem leczniczym
zgodnie z dyrektywą nr 2001/83/WE lub
odpowiednio dyrektywą 2001/82/WE,
lub wydane zostało, zgodnie z art. 4 dyrektywy 91/414/EWG (Dz. U. WE Nr L 230
z 19.08.1991 r. str. 1, z późn. zm.) lub
odpowiednimi przepisami prawa krajowego, ważne zezwolenie na wprowadzenie
produktu do obrotu jako środka ochrony
roślin;
c) produkt nie był uprzednio przedmiotem
DPO;
d) zezwolenie, o którym mowa w pkt b) jest
pierwszym zezwoleniem na obrót danym
produktem jako produktem leczniczym lub
produktem ochrony roślin.

W odniesieniu do produktów leczniczych
przez patent podstawowy rozumie się patent,
którym jest chroniony produkt jako taki, sposób otrzymywania produktu lub zastosowanie
produktu, i który jest wskazany przez uprawnionego do patentu do celów procedury
wydania DPO.
W odniesieniu do produktów ochrony
roślin przez patent podstawowy rozumie się
patent, który chroni produkt jako taki, preparat lub proces otrzymywania produktu lub
stosowania produktu i który wskazany jest
przez swojego posiadacza dla celów procedury dla uzyskania dodatkowego świadectwa
ochronnego.
Rozporządzenia rozróżniają pojęcia „produkt”
i „produkt leczniczy” lub „środek ochrony
roślin”. Zawsze trzeba pamiętać, że „produkt”
jest to substancja aktywna lub kombinacja
składników aktywnych produktu leczniczego
lub środka ochrony roślin. Natomiast produkt
leczniczy oznacza każdą substancję lub
mieszaninę substancji przeznaczonych do zapobiegania chorobom lub leczenia chorób
podawaną ludziom lub zwierzętom zaś
środek ochrony roślin, to substancje czynne
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i preparaty zawierające jedną lub kilka substancji czynnych, oferowane w formie, w jakiej
są dostarczane użytkownikowi.
Upraszczając, produkt to substancja aktywna a produkt leczniczy czy środek ochrony
roślin, to substancja aktywna i substancje
pomocnicze.
Wymogi formalne, jakie powinien spełniać
wniosek o DPO zawarte są również w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn.
29 lipca 2003 r., w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz. U.
Nr 141, poz. 1361).
Dla produktów leczniczych wniosek o wydanie DPO powinien zawierać m.in. kopię
zezwolenia na obrót produktem leczniczym
lub środkiem ochrony roślin w Polsce oraz
jeżeli pozwolenie to nie jest pierwszym zezwoleniem na obrót na terytorium Wspólnoty
Europejskiej, kopię powiadomienia o wydaniu
zezwolenia opublikowanego we właściwej publikacji urzędowej. Wymóg ten związany jest
z faktem, że wnioskodawca dostarcza kopię
pozwolenia udzielonego w Polsce, natomiast
nie ma obowiązku dostarczania kopii pierwszego zezwolenia, jeżeli takie miało miejsce
poza Polską.
Do kopii pozwolenia na obrót produktem
leczniczym w Polsce powinna być dołączona
Karta Charakterystyki Produktu.
Charakterystyka produktu leczniczego jest
pojęciem określonym w ustawie z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn.
zm.), a jej elementy składowe są określone
w art. 11 ust. 1 tej ustawy. Obejmuje ona
m.in. nazwę produktu leczniczego, skład
jakościowy i ilościowy, postać farmaceutyczną, dane kliniczne obejmujące wskazania
do stosowania, dawkowanie i sposób podawania, przeciwwskazania, a także dane farmaceutyczne obejmujące wykaz składników
pomocniczych. Elementy składowe charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego
określa art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Prawa
farmaceutycznego.
Dla środka ochrony roślin wniosek powinien zawierać kopię zezwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu w Polsce oraz
spis cech charakterystycznych produktu,
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wymienionych w części A.I (pkt 1-7) lub
B.I (pkt 1-7) załącznika II do dyrektywy
91/414/EWG lub we właściwym prawie krajowym Państwa Członkowskiego, w którym
złożony został wniosek.
W odniesieniu do środków ochrony roślin,
wniosek powinien zawierać kopię powiadomienia o wydaniu zezwolenia, opublikowanego we właściwej publikacji urzędowej lub
w przypadku braku takiego powiadomienia
jakikolwiek inny dokument potwierdzający
wydanie zezwolenia, datę jego wydania oraz
tożsamość tak dopuszczonego na rynek
produktu.
Zezwolenia na obrót produktem leczniczym mogą być wydawane w trybie
procedury krajowej, wzajemnego uznania
oraz procedury zcentralizowanej.
Decyzja Komisji Europejskiej o udzieleniu
wspólnotowego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu staje się skuteczna w Polsce
z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej
na mocy traktatu akcesyjnego tj. 1.05.2004 r.
(por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości -TSUE
w sprawie C-66/09 Kirin Amen). Rejestracja
w Polsce jest automatyczna, nie wymaga
oddzielnej procedury. Lek nie wymaga więc
odrębnego pozwolenia na wprowadzenie
na rynek w Polsce. Dokumenty dostarczone
do Urzędu powinny być jednak sporządzone
w języku polskim.
Informacje o produktach zarejestrowanych w procedurze zcentralizowanej dostępne są na stronie:
http://www.ema.europa.eu/ema/
Składający wniosek o DPO nie musi być
równocześnie właścicielem pozwolenia
na dopuszczenia do obrotu, co wynika
pośrednio z orzeczenia TSUE w sprawie
C-181/95 (Biogen).
Wniosek o udzielenie DPO powinien w tytule
określać, na jaki produkt czyli substancję
aktywną określoną zgodnie z INN (nazwa
międzynarodowa) wnioskodawca pragnie
uzyskać DPO.
Termin na zgłoszenie wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
wynosi 6 miesięcy od daty wydania
zezwolenia na wprowadzenie produktu
na rynek. W przypadku, gdy pozwolenie
zostało wydane przed udzieleniem patentu,
wniosek ten można składać w ciągu 6 mie-
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sięcy od daty wydania decyzji o udzieleniu
patentu. Za datę udzielenia patentu rozumie
się datę decyzji ostatecznej wydanej przez
UPRP natomiast za datę udzielenia patentu
europejskiego uważa się datę jej ogłoszenia
w Biuletynie EPO.
Informacje o zgłoszonych wnioskach
o udzielenie DPO oraz o udzielonych dodatkowych prawach ochronnych publikowane
są w Wiadomościach Urzędu Patentowego
oraz dostępne są w Register Plus na stronie
internetowej Urzędu.

DPO do jednego patentu
podstawowego
Jeżeli patent podstawowy chroni różne
produkty (np. różne pochodne substancji
aktywnych), to mogą być udzielone oddzielne
prawa ochronne. Odpowiedź na pytanie, jakie
pochodne mogą być przedmiotem kolejnego
dodatkowego prawa ochronnego, zależy
od tego czy stanowią one nowe substancje
aktywne, tzn. mają inne właściwości terapeutyczne niż produkt, który został dopuszczony
do obrotu.
W tym względzie patent chroniący kilka
odrębnych „produktów” może zasadniczo
pozwolić na uzyskanie kilku SPC powiązanych z każdym z tych odrębnych produktów,
o ile każdy z nich jest jako taki „chroniony”
przez ten „patent podstawowy” w rozumieniu
art. 3 lit. a) rozporządzenia nr 469/2009, …
i zawarty w produkcie leczniczym, dla którego
wydano zezwolenie na obrót ( pkt 30 uzasadnienia wyroku TSUE w sprawie C-484/12
Georgetown)
Odmienna jest sytuacja, gdy zastrzeżenia
patentu podstawowego dotyczą kompozycji
zawierającej nowy związek leczniczy oraz
drugi związek, który od dawna jest znany
i stosowany jako lek a wprowadzony na rynek nowy produkt leczniczy obejmują taką
kompozycję. W takim przypadku nowe DPO
nie może być udzielone. Trybunał uznał,
że aby patent chronił „jako taki” składnik
aktywny, ten składnik musi stanowić główny
element wynalazczy (istotę wynalazku) chroniony przez patent.
Artykuł 3 lit. a) i c) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009
z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodat-
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kowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych należy
interpretować w ten sposób, że w przypadku, gdy patent podstawowy
zawiera zastrzeżenie dotyczące produktu zawierającego składnik aktywny, który jako jedyny stanowi główny element wynalazczy, w odniesieniu do którego uprawniony z tego patentu już uzyskał dodatkowe
świadectwo ochronne, … to przepis ten stoi na przeszkodzie uzyskaniu
przez tego uprawnionego drugiego dodatkowego świadectwa ochronnego dotyczącego wspomnianej mieszaniny (wyrok TSUE w sprawie
C-577/13 Actavis)

Patent podstawowy dotyczący sposobu
wytwarzania
W przypadku, gdy patent podstawowy dotyczy nowego sposobu
wytwarzania nie oznacza to automatycznie, że wytworzony produkt
jest nowy i może być jako taki, przedmiotem dodatkowego prawa
ochronnego. Ewentualna decyzja Urzędu udzielająca DPO do patentu
dotyczącego nowego sposobu wytwarzania powinna uwzględniać ten
warunek.
W przypadku patentu podstawowego dotyczącego procesu otrzymania produktu art. 3 lit. a) rozporządzenia nr 469/2009 sprzeciwia
się wydaniu dodatkowego świadectwa ochronnego w odniesieniu
do innego produktu niż produkt, który jest określony w treści zastrzeżeń do tego patentu jako produkt będący rezultatem danego

procesu otrzymania. (wyrok TSUE w sprawie C-630/10 University
of Queensland).

Patent podstawowy dotyczy nowego zastosowania
Patentem podstawowym zgodnie z rozporządzeniem może być również patent na nowe zastosowanie medyczne. Podobnie jak w przypadku patentu na sposób wytwarzania znanego produktu, ewentualna
decyzja Urzędu udzielająca DPO powinna uwzględniać to nowe
zastosowanie.
... jeżeli patent chroni nowe zastosowanie terapeutyczne znanego
składnika aktywnego, …, wówczas wprowadzenie na rynek nowego
produktu leczniczego komercjalizującego nowe zastosowanie terapeutyczne tego samego składnika aktywnego, który jest chroniony przez
nowy patent, może uprawnić jego właściciela do uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego, którego zakres ochrony w każdym
razie nie może objąć składnika aktywnego jako takiego, lecz jedynie
nowe użycie owego produktu (pkt 25 uzasadnienia wyroku TSUE
w sprawie C-130/11 Neurim ).
Wnioskodawca jest uprawniony do wielu patentów dotyczących
jednego produktu
Jeżeli uprawniony jest właścicielem wielu patentów dotyczących tego
samego produktu np. na substancję czynną, potem na nową postać
farmaceutyczną i z kolei na jej nowe zastosowanie, to może uzyskać
tylko jedno dodatkowe świadectwo ochronne na taki produkt (Wyrok
TSUE w sprawie C-181/95 Biogen).

Obliczanie okresu trwania dodatkowej ochrony
produktu
Długość przyznawanej ochrony równa się okresowi, jaki upłynął
między datą zgłoszenia o patent podstawowy w Polsce, a datą wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej bądź też w państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w zależności od tego, która data jest wcześniejsza), pomniejszony o 5 lat.
Przykład
Zgłoszenie
wynalazku

Pierwsze
pozwolenie
na rynek

Wygaśnięcie
patentu

Wygaśnięcie

2.11.1982

10.01.1989

2.11.2002

10.01.2004

DPO

Różnica między datą pierwszego pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu i datą zgłoszenia wynalazku wynosi:
x = 6 lat + 2 miesiące + 8 dni
Czas trwania x – 5 lat = 1 rok + 2 miesiące + 8 dni
Czas trwania DPO od 2.11.2002 r. do 10.01.2004 r.
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ILE CZASU TRWA PROCEDURA REJESTRACYJNA
ZNAKÓW TOWAROWYCH
Tomasz Dobrosz
ekspert UPRP
„Jak długo będę czekał na rozpatrzenie podania o udzielenie prawa
ochronnego?” To pytanie często pada ze strony zgłaszających.
Jednakże, wbrew pozorom, odpowiedź nie jest oczywista. Czas potrzebny
na przeprowadzenie pełnej procedury rejestracyjnej jest wypadkową wielu
czynników, które mają realny wpływ na jej długość.

Z

unormowań zawartych w ustawie
Prawo własności przemysłowej
można jedynie, w dużym przybliżeniu, obliczyć, jaki mógłby to być minimalny okres,
przy założeniu, iż w trakcie postępowania
nie pojawią się inne aspekty mające wpływ
na jego przebieg. Zgodnie z art. 124 i 125
p.w.p. pierwszeństwo do uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy przysługuje
w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach
określonych w umowach międzynarodowych, odpowiednio, według daty:
z pierwszego prawidłowego zgłoszenia
znaku towarowego,
z wystawienia towaru oznaczonego
tym znakiem w Polsce lub za granicą,
na wystawie międzynarodowej oﬁcjalnej
lub oﬁcjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie
w Urzędzie Patentowym RP zostanie
dokonane w okresie 6 miesięcy od tej
daty.

J

ak więc widać z przytoczonych
przepisów, Urząd Patentowy dopiero
po upływie co najmniej pół roku, ze względu na możliwość pojawienia wcześniejszych, konﬂiktowych oznaczeń, może przystąpić do merytorycznego procedowania
zgłoszenia. Jednakże, ze względu na to,
jak wynika z doświadczenia, że zgłaszający wielokrotnie dopiero w ostatniej chwili
dokonują aplikacji oznaczeń z powołaniem
się na fakt posiadanego przez nich wcześniejszego pierwszeństwa, zaś Urząd
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Patentowy przy sprawdzaniu przesłanek
rejestracyjnych znaków zobowiązany jest
skonfrontować je z danymi zawartymi
w bazie nie tylko krajowej, ale także tymi
prowadzonymi przez Światową Organizację
Własności Intelektualnej (WIPO) i Urząd
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(OHIM), zawierającymi odpowiednio tzw.
znaki międzynarodowe i wspólnotowe,
okres ten należy wydłużyć przynajmniej
o miesiąc.

Z

wiązane jest to z faktem, iż wspomniane organy, tak jak i nasz rodzimy, zanim uznają wcześniejsze pierwszeństwo do zgłoszenia znaku towarowego, niż
wynikałoby z samego wpływu podania,
muszą sprawdzić zasadność powoływanej
okoliczności. Dopiero po ostatecznym
rozpatrzeniu tej kwestii i zamieszczeniu
odpowiedniej informacji we właściwych
bazach, można jednoznacznie stwierdzić,
z jaką datą konkretnemu znakowi przysługuje pierwszeństwo. W opinii Urzędu takie
podejście do sprawy jest o tyle zasadne,
iż kwestia ustalenia daty przysługującego
pierwszeństwa, ma fundamentalne znaczenie dla podjętych działań i sposobu
zakończenia postępowania – zdarza
się, iż to prymat nawet jednego dnia
wpływa na udzielenie bądź nie – prawa
ochronnego.

P

owyższe rozważania dotyczą
jednakże wyłącznie tzw. spraw
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wzorcowych, w których nie było potrzeby
prowadzenia korespondencji ze zgłaszającym. Wielokrotnie zdarza się jednak, iż wyjaśnienia wymaga jakiś aspekt zgłoszenia
np. kwestie formalne, wykaz towarów i/lub
usług czy też Urząd stwierdzi brak ustawowych warunków do uzyskania prawa
ochronnego na znak towarowy. W takim
wypadku organ wszczyna czasochłonną
procedurę wyjaśniającą, która w zależności
od stopnia skomplikowania sprawy może
wydłużyć postępowanie zgłoszeniowe
od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

W

ostatnich latach, dzięki wytężonej pracy ekspertów rozpatrujących podania o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe, zdecydowanie
został skrócony czas tych postępowań.
O ile jeszcze w roku 2010, eksperci przystępowali do badań zgłoszeń sprzed około
trzech lat, o tyle aktualnie zaczynają pracę
przy sprawach sprzed około ośmiu miesięcy. A więc udało się skrócić czas procedury rejestracyjnej dla „wzorcowych zgłoszeń”
do w zasadzie minimum.
Aby jednak unaocznić ogrom pracy ekspertów należy w tym miejscu przywołać
trochę statystyki. W roku 2014 Departament Badań Znaków Towarowych zakończył 15 740 postępowań, z czego 16 068
dotyczyło spraw krajowych, zaś 2 672 było
wnioskami o uznanie na terytorium Polski
rejestracji międzynarodowej.
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M

ówiąc o ilości załatwionych spraw nie można także zapominać o ich jakości. A stan
ten najlepiej obrazuje ilość odwołań od wydanych
rozstrzygnięć, w szczególności tych negatywnych. I tak, w roku 2014 w departamencie zostało
wydanych 1940 merytorycznych decyzji odmownych, a od tego rodzaju rozstrzygnięć w roku tym
wpłynęło 307 wniosków o ponowne rozpatrzenie
sprawy i 49 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od decyzji drugo– instancyjnych. W procentowym przeliczeniu wynika,
iż w 2014 r. statystycznie odwołanie wniosło niecałe 16% zgłaszających, zaś ﬁnał sądowy znalazło
zaledwie około 2,5% spraw.
Niewątpliwie na skuteczność Urzędu w przekonywaniu stron do swych argumentów, o ile tak
to można nazwać, wpływa zdobywane przez
ekspertów doświadczenie oraz stale podnoszony
poziom wiedzy.

P

raca eksperta nie ogranicza się jednak wyłącznie do badania podań, ale także wykonują oni szereg innych istotnych zadań. M.in. analizują i opiniują orzeczenia Sądu UE, biorą udział
w przygotowywaniu stanowisk do prowadzonych
w Trybunale Sprawiedliwości UE postępowań
prejudycjalnych, aktywnie uczestniczą w konferencjach IP oraz prowadzą wykłady i szkolenia dla
zainteresowanych tematyką własności przemysłowej, na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym, w tym i dla rzeczników patentowych oraz
zasiadają w kolegiach orzekających do spraw
spornych.
Jak widać z tej przykładowej listy aktywności
ekspertów, znaczna część ich pracy nie jest
bezpośrednio związana z rozpatrywaniem podań
o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe,
choć z pewnością wpływa na posiadane doświadczenia i jakość ich pracy w szerokim tego słowa
rozumieniu.

D

latego też za duży sukces należy uznać,
iż pomimo dodatkowych obowiązków,
na przestrzeni ostatnich lat udało się ekspertom
Departamentu Badań Znaków Towarowych doprowadzić do stanu, że w sytuacji, gdy sprawa nie budzi wątpliwości prawo ochronne może być udzielone już nawet po 7 miesiącach od daty zgłoszenia, co jest minimalnym okresem, uwzględniając
przepisy o prawie stron do skorzystania z sześciomiesięcznego pierwszeństwa do zgłoszenia. Trzeba podkreślić, że nadal szybkość rozpatrywania
zgłoszeń i jakość wydawanych decyzji pozostaną
i w roku 2015 naszymi priorytetami.
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Zakres ochrony znaków towarowych

Znak towarowy
„w chmurze”
Filip Radziwiłł
ekspert UPRP

Rozwój nowoczesnych technologii związanych
z przesyłaniem danych sprawia, że dostęp
do potrzebnych narzędzi elektronicznych
stał się nieograniczony zarówno czasowo,
jak i terytorialnie. Niezależnie od miejsca,
strefy czasowej czy pory dnia, mając jedynie
dostęp do Internetu – co przestało już być
ekstrawagancją – można w prosty sposób
dotrzeć do potrzebnych danych. Co więcej
są one w pełni edytowalne, a efekty pracy
są widoczne natychmiast na wszystkich
urządzeniach na świecie, którym te dane
są udostępnione.

Magia? Nie, „chmura” (Cloud computing )
Największą zaletą takiego modelu przetwarzania danych jest świadczenie
usługi użytkownikowi poprzez dostarczenie mu oprogramowania bez konieczności zakupu licencji czy instalowania i administrowania oprogramowaniem
na swoim komputerze. Konsument płaci a dostawca umożliwia użytkowanie
aplikacji (np. arkusza kalkulacyjnego), kiedy tylko klient ma na to ochotę, a cały
ciężar usług IT (dane, moc obliczeniowa, oprogramowanie) leży po stronie
usługodawcy.

„Chmura” a znaki towarowe
Wprowadzenie na rynek nowej usługi od razu pociąga za sobą obowiązek zadbania przez przedsiębiorcę o swoją własność intelektualną. Prawa autorskie,
ewentualne prawa do wynalazku, a przede wszystkim znaki towarowe, to kwe-
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stie, o które należy zadbać w sposób szczególny, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi naruszeniami.
Zarejestrowanie znaku towarowego dla usług w „chmurze” wydaje się być stosunkowo proste. Wystarczy, aby zgłoszony znak
był dystynktywny i nie powodował ryzyka wprowadzenia w błąd
co do źródła pochodzenia towaru czy usługi czyli nie był podobny do innych znaków towarowych w tej branży, a wnioskowany
zakres ochrony wyraźnie wskazywał, o jaki rodzaj usług chodzi.
Wydaje się, że w przypadku usług cloud computing nie należy
ograniczać się jedynie do usług związanych z udostępnianiem
czy rozwijaniem oprogramowania komputerowego. Mimo tego,
że programów z „chmury” nie zapisuje się na dysku urządzenia,
to zakresem ochrony znaku towarowego warto byłoby objąć
również programy komputerowe jako towar. Wartym rozważenia
wydaje się postulat branży informatycznej o rozszerzenie Międzynarodowej Klasyﬁkacji Towarów i Usług (klasyﬁkacja nicejska)1
o usługi „cloud computing”. Pozwoliłoby to zgłaszającym precyzyjniej określać zakres
wnioskowanej ochrony.
Rejestracja znaku towarowego dla usług „w chmurze”
nie stanowi większego
problemu, jednak inaczej
przedstawia się kwestia
używania takiego znaku, a w szczególności
udowodnienie rzeczywistego używania w przypadku ewentualnego zarzutu o nieużywanie w postępowaniu o wygaszenie.
Rzeczywiste używanie znaku towarowego musi być „poważne”. Zgodnie
z uznanym orzecznictwem oraz piśmiennictwem
musi być trwałe oraz intensywne. Znakiem towarowym należy
posługiwać się w stosunku do wszystkich towarów i usług wskazanych w wykazie i robić to w sposób publiczny – na zewnątrz
przedsiębiorstwa. Przy ocenie rzeczywistego używania znaku
towarowego, organ orzekający bierze pod uwagę wiele aspektów,
a każda taka sprawa, co oczywiste, ma charakter indywidualny.
Szczególną uwagę, w przypadku znaków towarowych używanych dla usług „w chmurze”, należy jednak zwrócić na zasięg
terytorialny wymaganej eksploatacji znaku. Przepisy Ustawy prawo własności przemysłowej (PWP)2 nie wskazują na obowiązek
używania znaku w kraju gdzie został zarejestrowany. Obowiązek
taki wynika jednak z Dyrektywy 2008/953 i jest wyrazem zasady
terytorialności ochrony znaku towarowego.
Jak już wspomniano istotą usługi cloud computing jest to,
że użytkownik może pracować w każdym miejscu i o każdej
porze. Ścisłe stosowanie zasady terytorialności doprowadziłoby
do sytuacji, w której jako poważny dowód używania znaku można
uznać jedynie klientów logujących się z terenu kraju rejestracji
znaku, co znacznie odbiega od istoty usługi.
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Ustawa PWP dopuszcza jednak pewne wyjątki. Art. 169 ust. 4
wprowadza szczególne uregulowania dla towarów przeznaczonych wyłącznie do celów eksportu. Rzeczywiste używanie ma
miejsce, jeżeli znak towarowy zostaje umieszczony na towarach
w kraju rejestracji, podczas gdy towary są przedmiotem obrotu
w innym państwie. Czy zatem analogicznie w sytuacji, kiedy
użytkownik korzysta z aplikacji np. w podróży służbowej za granicą, dochodzi do eksportu usługi i można to uznać za rzeczywiste używanie znaku? Wydaje się, że nie. Po pierwsze ustawa
nie wspomina o eksporcie usług, choć logika podpowiada,
że towary i usługi należy w tym przypadku traktować jednakowo.
Ponadto wspomniany przepis używa sformułowania „wyłącznie”
a w przypadku usług świadczonych za pośrednictwem „chmury”
nie można zastosować takiego ograniczenia.
Biorąc pod uwagę charakter obowiązku rzeczywistego
używania znaku towarowego można stwierdzić, że nie ma
znaczenia, gdzie jest „chmura”, ale istotne jest,
gdzie są jej użytkownicy.
Warto również zwrócić uwagę
na sposoby przedstawiania
dowodów rzeczywistego
używania znaków towarowych. Dla usług tego
typu bardzo ciężko
jest zebrać adekwatny i przekonywujący
materiał dowodowy.
Dlatego wydaje się,
że na wypadek ewentualnego zarzutu o nieużywanie
znaku, materiały należy zbierać
na bieżąco. Dowody takie, jak statystyki Google, screenshoty, printshoty
czy wykazy logowań do usługi, są stosunkowo
łatwe do gromadzenia w czasie rzeczywistym, natomiast wyjątkowo trudne do odtworzenia po kilku latach. Najbardziej intuicyjne
oraz najprostsze do zebrania i przedstawienia dowody w postaci
dokumentów sprzedaży usług mogą okazać się niewystarczające
do udowodnienia rzeczywistego używania i z pewnością nie oddadzą istoty usługi.
Zgodnie z art. 169 PWP należy rozpocząć rzeczywiste używanie
znaku towarowego dla towarów objętych prawem ochronnym
w ciągu 5 lat od rejestracji. Po tym okresie uprawniony narażony
jest na zarzut nieużywania znaku towarowego, co doprowadzić
może do jego wygaśnięcia. Ciężar dowodu w tego typu sprawach leży po stronie uprawnionego.
Rys. Gabriela Rzepecka
1
2
3

Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyﬁkacji towarów i usług dla
celów rejestracji znaków z 15.06.1957 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 63, poz. 583.
Ustawa z 30 czerwca 2000 r., tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. Dz. Urz.
UE L 2009.164.45.
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Jaka kontrola towarów w tranzycie

Tranzyt towarów naruszających
prawa własności intelektualnej
Anna Dachowska
asesor
Zjawiskiem dominującym, szczególnie widocznym w ostatnich latach, jest
znaczny wzrost ilości podrabianych towarów na rynku unijnym. Zwiększona
liczba produktów, opatrzonych bezprawnym znakiem towarowym, pojawia się
w obrocie handlowym. Unia Europejska chcąc zaradzić problemowi zwraca
uwagę na potrzebę zmiany prawa, jak i systemu jego egzekwowania, który
mógłby powstrzymać tranzyt podrobionych towarów przez teren UE. Takie
działania w istotny sposób powinny przyczynić się do zmniejszenia przepływu
potencjalnie niebezpiecznych towarów do konsumentów, stanowiąc podstawę
do ochrony obywateli UE, jak również państw, do których produkty te docierają.
W marcu 2013 roku Komisja Europejska
(KE) przedstawiła projekt zmian dyrektywy
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się
do znaków towarowych i zmiany rozporządzenia Rady nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.
Jedną z istotnych propozycji było uregulowanie kwestii tranzytu towarów naruszających
prawa własności przemysłowej. Obecnie
uprawnieni do znaków towarowych mają
trudności w kontaktach z organami celnymi,
a tym samym przekonaniu ich do zatrzymania towarów naruszających prawa własności
przemysłowej znajdujących się w tranzycie.
Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem TSUE fakt ﬁzycznej obecności towaru
na obszarze Unii nie wystarcza do uznania
naruszenia praw do znaku towarowego.
Wniosek zakłada wprowadzenie przepisów
umożliwiających uprawnionemu do znaku
towarowego zakaz wprowadzenia na teren
danego państwa Unii Europejskiej (UE) towarów pochodzących z państwa trzeciego,
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które bez zgody uprawnionego opatrzone
są zarejestrowanym znakiem. Celem przedstawionej zmiany jest zniwelowanie efektów
sytuacji powstałej w związku z orzeczeniem
w sprawach Nokia/Phillips1, w wyniku
którego ciężar dowodu spoczywa na uprawnionym do znaku, co w konsekwencji przekłada się na utrudnioną walkę z towarami
podrabianymi.

Stan faktyczny spraw
Philips/Nokia
(syg. C-446/09 i C-495/09)

zostały telefony komórkowe i znajdujące się
w asortymencie akcesoria, które pochodziły
z Chin, a skierowane były na rynek Kolumbii.
Her Majesty’s Commissioners of Revenue
and Customs (Urząd Skarbowy i Celny
Jej Królewskiej Mości) na podstawie rozporządzenia 1383/2003 odmówił dokonania
zatrzymania towarów podrobionych. Organ
celny uznał, że nie można przyjąć, iż towary
są podrobione z uwagi na brak dowodów
świadczących o tym, że towary te mogłyby
zostać wprowadzone do obrotu na terenie
Wspólnoty, a tym samym naruszyć znaki
uprawnionej spółki Nokia.

C-466/09 Philips – urząd celny w Antwerpii
na podstawie rozporządzenia nr 1383/2003
dokonał zatrzymania towarów – elektrycznych maszynek do golenia – wobec podejrzenia naruszenia prawa własności intelektualnej z rejestracji wzorów przemysłowych
i praw autorskich ﬁrmy Phillips znajdujących
się w procedurze składu celnego.

Decyzje podjęte w powyższych sprawach
wzbudziły wiele kontrowersji i wątpliwości
czy w odniesieniu do towarów znajdujących
się w ramach procedur zawieszających może
dochodzić do naruszenia praw do znaków
towarowych w rozumieniu rozporządzenia
1383/2003 w sprawie egzekwowania praw
własności intelektualnej przez organy celne.

C-495/09 Nokia – w lipcu 2008 roku na lotnisku Heathrow w Londynie skontrolowane

Rozporządzenie 1383/2003, art. 1 określa
warunki działań podejmowanych przez orga-
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ny celne, gdy istnieje podejrzenie, że towary
naruszają prawo własności intelektualnej
w sytuacjach:
a) gdy towary zgłoszone są o dopuszczenie
do swobodnego obrotu, wywozu lub
powrotnego wywozu,
b) gdy towary zostały znalezione w czasie
kontroli wprowadzanych na obszar celny
Wspólnoty,
c) gdy towary objęte są procedurą
zawieszającą.
Procedura zawieszająca odnosi się do towarów spoza UE będących przedmiotem m.in.
tranzytu zewnętrznego i składu celnego.
W odniesieniu do nich stosuje się tzw. ﬁkcję
prawną w myśl której towary, które wejdą
na obszar Unii są traktowane tak jakby nigdy
na ten obszar nie weszły. Natomiast, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt (i) rozporządzenia
nr 1383/2003 towar podrobiony narusza
prawa posiadacza do znaku towarowego
zgodnie z prawem wspólnotowym, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady nr 40/94
o wspólnotowym znaku towarowym.
Rozpoznający odwołanie Sąd Apelacyjny
w sprawie Nokia zwrócił się z do Trybunału
Sprawiedliwości z zapytaniem czy towary
wspólnotowe oznaczone wspólnotowym
znakiem towarowym, które podlegają dozorowi celnemu w państwie członkowskim
i są przewożone tranzytem z państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, mogą
stanowić „towary podrobione”, jeśli brakuje
dowodu na to, że towary te zostaną wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Strony w postępowaniach przed
sądami krajowymi, jak również państwa
członkowskie, które przedstawiły uwagi Trybunałowi nie zgadzały się ze sobą w kwestii
naruszenia praw własności intelektualnej,
gdy wskazane towary na obszarze UE znajdowały się w procedurze zawieszającej.
Rządy belgijski, francuski, włoski, polski,
portugalski i ﬁński, a także stowarzyszenie
INTA (International Trademark Association)
uznały, iż towary będące imitacją powinny
zostać zajęte i w razie potrzeby wycofane
z obrotu bez konieczności dowodu potwierdzającego, że towary te mogą być
wprowadzone do obrotu w krajach UE.
Powołano się w tym przypadku na ryzyko
nielegalnego skierowania do konsumentów
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UE towarów zgłoszonych w ramach procedury zawieszającej, a także zagrożenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa jakie stanowią
często produkty będące imitacją lub kopią.
Natomiast rząd UK, czeski, a także KE uznając problemy związane z międzynarodowym
handlem produktami stanowiącymi imitację
i kopię stwierdziły, że nie można uznać
towarów za „podrobione” w rozumieniu
rozporządzenia 1383/2003, jeżeli nie istnieje żadna poszlaka pozwalająca przyjąć,
że dane produkty zostaną wprowadzone
do obrotu w UE.
Po przeanalizowaniu uwag, Trybunał uznał,
że towary naruszające prawa własności
intelektualnej nie mogą zostać uznane
za „podrobione” wyłącznie, gdy zostały one
wprowadzone na obszar celny UE w ramach
procedury zawieszającej. Takie towary mogą
zostać jedynie uznane za podrobione, jeżeli
zostanie udowodnione, że są przedmiotem
działalności handlowej skierowanej do europejskiego konsumenta i przeznaczone
do wprowadzenia do obrotu na terenie UE
np. poprzez sprzedaż lub reklamę. Natomiast co do zatrzymania takich towarów,
TSUE stwierdził, iż organ celny powinien
podjąć działania tylko w przypadku, jeżeli
posiada poszlaki, które pozwalają stwierdzić,
że doszło do naruszenia praw własności
intelektualnej.

Wzrost liczby naruszeń praw
własności intelektualnej
Na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zgodnie z wykładnią wyroku Nokia/
Philips interwencja w stosunku do towarów
naruszających prawa własności intelektualnej z przeznaczeniem do docelowego
państwa trzeciego jest niemożliwa, nawet
w przypadku towarów, których zagrożenie
wynika bezpośrednio z ich podrabiania
(np. podrabiane leki do Afryki). Raport KE
wskazuje, iż od momentu wyroku w sprawie
Nokia/Phillips liczba zatrzymań celnych
w związku z naruszeniem praw własności
intelektualnej znaczenie spadła (np. 46%
we Francji), co tym samym odzwierciedla
poziom zahamowania działań organów
celnych2. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, UE może zanotować dalszy spadek
liczby zatrzymań towarów podrabianych
w tranzycie.
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Niemniej jednak, ww. wyrok wywołał falę silnej krytyki ze strony zainteresowanych stron,
gdyż w konsekwencji nakłada on na posiadaczy praw niewspółmiernie wysoki ciężar
dowodu oraz utrudnia walkę ze zjawiskiem
podrabiania towarów. 27 marca 2013 roku
KE zgłosiła projekt nowej dyrektywy mającej
na celu zbliżenie ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych i zmiany rozporządzenia Rady
nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego. Stwierdzono, że istnieje
pilna potrzeba wprowadzenia europejskich
ram prawnych umożliwiających skuteczniejszą walkę z podrabianiem towarów – procederem, który nabiera coraz większego
tempa. Propozycja Komisji uwzględnia przyznanie posiadaczom prawa do uniemożliwiania osobom trzecim przywożenia na obszar
celny Unii towarów z państw trzecich, które
opatrzone są – bez zgody – znakiem towarowym zasadniczo identycznym ze znakiem
towarowym zarejestrowanym w odniesieniu
do tych towarów, niezależnie od tego,
czy dopuszczane są one do swobodnego
obrotu. KE złożyła propozycję więc wprowadzenia przepisów art. 10 ust. 5 dyrektywy / art. 9 ust. 5 rozporządzenia:
„Właścicielowi zarejestrowanego (unijnego)
znaku towarowego przysługuje również
prawo uniemożliwienia wszystkim osobom
trzecim wprowadzenia towarów – w kontekście działalności handlowej – na obszar
celny państwa członkowskiego, w którym
zarejestrowany jest znak towarowy (Unii), bez
dopuszczenia ich do swobodnego obrotu
na tym obszarze, w przypadku gdy towary
te, w tym opakowania, pochodzą z państw
trzecich i opatrzone są – bez zgody – znakiem towarowym, który jest identyczny
ze (unijnym) znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów, lub
którego nie można odróżnić – pod względem
jego istotnych elementów – od tego znaku
towarowego.”
Wśród praw wynikających ze znaku towarowego, zarówno nowa propozycja dyrektywy,
jak i zmiany rozporządzenia zakładają prawo
uprawnionego do uniemożliwienia wprowadzenia towarów z państw trzecich na terytorium UE bez względu na to czy zostaną
one dopuszczone do swobodnego obrotu,
gdy bez upoważnienia noszą identyczny lub
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podobny znak do znaku zarejestrowanego
dla tych samych towarów. Zgodnie z tymi
warunkami interwencja organów celnych
nie zależy od przedstawienia dowodu przez
właściciela znaku zarejestrowanego gdy
wskazane towary są przedmiotem oferty
sprzedaży bądź zostały sprzedane.
Powyższa propozycja wzbudziła jednak
wiele wątpliwości niektórych państw członkowskich, co do jej zgodności z prawem
międzynarodowym, a w szczególności
zasadą terytorialności.
Wydaje się, jednak, iż wprowadzenie w prawodawstwie UE prawa właściciela znaku
towarowego do zakazania wprowadzania
podróbek na terytorium Unii nie jest sprzeczne z prawem własności intelektualnej i głównymi zasadami handlu międzynarodowego.
Zaproponowany przepis będzie wymagał stosowania go przez UE i państwa
członkowskie w taki sposób, aby nie było
możliwości stosowania samowolnej, nieuprawnionej lub też nieusprawiedliwionej
dyskryminacji w stosunkach między krajami,
w których panują te same warunki, bądź
stosowania ukrytych ograniczeń w handlu
międzynarodowym (art. XX GATT). Wynika
z tego, że przy właściwej interpretacji tego
przepisu w świetle postanowień GATT, artykuł ten będzie dotyczyć wszystkich przypadków naruszenia praw do znaku towarowego
z wyjątkiem sytuacji, gdy towary w tranzycie
nie będą naruszać praw własności przemysłowej w kraju przeznaczenia. Tym samym,
zapis odnosi się wyłącznie do towarów
podrabianych i nie pojawia się ryzyko naruszenia legalnego handlu międzynarodowego. Ponadto, wprowadzony w motywach
zapis „w celu wzmocnienia ochrony znaków
towarowych i skuteczniejszego zwalczania
procederu podrabiania towarów” wskazuje
na ochronę znaków chroniąc je wyłącznie
przed oszukańczymi praktykami.
Kwestią dyskusyjną jest również ochrona
terytorialna znaków towarowych a tranzyt
towarów, które co do zasady nie wchodzą
do obrotu handlowego. Zgodnie z zasadą
terytorialności praw własności przemysłowej, wynikającą z Konwencji paryskiej
z dnia 20 marca 1883 terytorialność znaku
towarowego jest określona poprzez fakt,
że prawo wyłączne na znak przyznaje się
jego posiadaczowi jedynie na terytorium,
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na które został on zarejestrowany, w tym
wypadku na terytorium UE. Uzasadnione
jest, aby uznać, że zasada terytorialności
zakłada, iż ochrona ma zastosowanie
do towarów znajdujących się ﬁzycznie na terytorium, w którym prawo jest chronione.
Nie jest zatem konieczne, aby ochrona była
ograniczona do przypadku, gdy towar jest
wprowadzony do obrotu na rynku, na którym
prawo to jest chronione. Dlatego też, można
uznać, iż wniosek Komisji nie stoi w sprzeczności z zasadą terytorialności.
Zauważyć należy, iż nadając ww. prawo
uprawnionym do znaku towarowego, system
prawny zapewniony przez rozporządzenie
nr 608/2013, które weszło w życie z dniem
1 stycznia 2014 roku3, nabiera istotnego
znaczenia. Kontrola organów celnych będzie
prowadzona zgodnie z analizą ryzyka oraz
oceną wszelkich spójnych informacji, tak
aby tylko wysoce podejrzane przesyłki były
sprawdzane. Działanie może stać się tym
bardziej efektywne, gdyż osoby naruszające
prawa w własności intelektualnej nie wahają się przed fałszowaniem dokumentów
włączając w to przeznaczenie towarów.
Natomiast nie spowoduje to utrudnienia
w swobodnym przepływie legalnych towarów i handlu międzynarodowym.
Niemniej, propozycja Komisji Europejskiej
co do nowych zapisów dotyczących kontroli
towarów w tranzycie spotkała się z ostrą
krytyką niektórych państw członkowskich.
Po licznych dyskusjach na forum Rady UE,
państwa członkowskie wypracowały wstępny kompromis dodając do przepisów art. 10
ust. 5 w dyrektywie i art. 9 ust. 5 w rozporządzeniu tekst:
„Uprawnienie właściciela znaku towarowego
na mocy akapitu pierwszego wygasa, jeżeli
w toku postępowania służącego stwierdzeniu, czy zarejestrowany znak towarowy naruszono, wszczętego zgodnie z przepisami
rozporządzenia (UE) nr 608/2013 w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej
przez organy celne, zgłaszający lub posiadacz towarów dostarczą dowód, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego
nie ma prawa zakazać wprowadzenia
towarów do obrotu w państwie końcowego
przeznaczenia.”
Wydaje się, iż obecna propozycja stanowi
odpowiedni krok w stronę osiągnięcia

porozumienia. Uwzględnia ona podejście
dwustopniowe, odnoszące się do zatrzymania towarów znajdujących się w procedurze
zawieszającej przez organy celne w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że towary
naruszają prawo własności intelektualnej.
Następnie możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego przez uprawnionego
do znaku towarowego, w którym właściciel
towarów musi przedstawić dowód, iż uprawniony nie może zakazać wprowadzenia tych
towarów na rynek państwa przeznaczenia.
W tym przypadku ciężar dowodu zostaje
przeniesiony na właściciela towarów lub
osobę zgłaszającą towary, która musiałaby
przeprowadzić dowód negatywny. Trudnością może być zatem ustalenie, jaki dowód
będzie wystarczający do przedstawienia,
aby towary nie zostały zatrzymane. Przykładowo dowód zarejestrowania znaku
w państwie przeznaczenia może stwarzać
ryzyko fałszerstwa dokumentacji handlowej, która często jest trudna do wykrycia,
w ramach przestępczości zorganizowanej.
Może to być również ułatwiony wymóg
do ominięcia dla przestępców, którzy mogą
przewozić towary przez kraj, w którym
znak towarowy nie został zarejestrowany,
przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia.
Kwestia ta będzie prawdopodobnie wymagała dalszego wypracowania w praktyce
i orzecznictwie TSUE.
Należy jednak podkreślić, że aktualna
propozycja umożliwiająca uprawnionemu
do znaku towarowego zakaz wprowadzenia
na terytorium danego państwa towarów
w tranzycie może niewątpliwie stanowić
odpowiednie uporządkowanie dotychczasowej sytuacji, a tym samym wspomóc organy
celne w ich działaniach.
Anna Dachowska, asesor
1
2

3

Zob. wyrok z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawach
połączonych C-446/09, C-495/09 Phillips i Nokia
„Report on EU customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border
2013” (European Commission; http://ec.europa.
eu/taxation_customs/resources/documents/
customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
statistics/2014_ipr_statistics_en.pdf)
Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 608/2013
z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania
praw własności intelektualnej przez organy celne oraz
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003
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KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO
DO NAZWY ZESPOŁU MUZYCZNEGO?
Magdalena Wróbel
ekspert UPRP
Nazwa zespołu muzycznego stanowi bez wątpienia jeden z jego ważniejszych atrybutów.
Posiada niepodważalny walor marketnigowy, gwarantuje sukces i popularność na rynku
muzycznym oraz pełni funkcje odróżniające. Nierzadko, posługując się swoją nazwą,
zespół napotyka problem natury prawnej dotyczący ustalenia, kto ma prawo do jego
nazwy. Niestety, nie ma jednoznacznej regulacji dotyczącej ochrony prawnej nazwy
zespołu muzycznego. W tym zakresie wskazuje się na rozwiązania prawne zawarte
w prawie firmowym, prawie ochrony dóbr osobistych, prawie autorskim, prawie
zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także prawie własności przemysłowej1.
W celu zapewnienia sobie monopolu na wyłączność używania swojej nazwy zespół
muzyczny może ubiegać się w Urzędzie Patentowym RP o udzielenie prawa ochronnego
na znak tożsamy z nazwą zespołu. Przed zgłoszeniem wniosku o udzielenie prawa ochronnego do Urzędu, należy sprawdzić w bazach
danych dostępnych na stronie Urzędu czy podobne nazwy nie są już zarejestrowane, żeby
uniknąć komplikacji prawnych i konieczności
zmiany nazwy w przyszłości.
Bardzo istotne jest umowne uregulowanie
kwestii dotyczących tego, kto ma prawo
do nazwy już na samym poczatku działalności,
kiedy pomiędzy członkami zespołu nie ma
nieporozumień, które mogą pojawić się w razie
trwałego zaprzestania działalności zespołu lub
zmiany jego składu osobowego, na przykład
w rezultacie odejścia jednego z członków.
W takich okolicznościach ustalenie, kto ma
prawo do nazwy jest utrudnione, zwłaszcza
gdy między (byłymi lub byłymi i aktualnymi)
członkami zespołu muzycznego nie ma zgody, co do tej kwestii. Pojawia się zasadnicze
pytanie, komu w razie sporu o nazwę zespołu
muzycznego przysługuje prawo do używania
nazwy, jeżeli członkowie zespołu nie związali
się w tym zakresie stosownymi postanowieniami umowy: czy wszystkim członkom zespołu,
liderowi, czy może innym osobom tworzącym
zespół?
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Szczególne znaczenie ma w tym względzie
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca
1977 r. (sygn. akt. I CR 66/77). Przedmiotem
sprawy był spór o nazwę zespołu „Alibabki” –
tworzony przez sześć wokalistek i prowadzony
przez kierownika artystycznego, przy współpracy z tzw. przedsiębiorstwem estradowym.
Skład zespołu wielokrotnie się zmieniał, łącznie
z kierownikiem artystycznym oraz przedsiębiorstwem estradowym. W 1974 r. zespół
powrócił do „pierwotnego” składu, co spowodwało pretensje do nazwy części wokalistek
i kierownika artystycznego, którzy związani
byli z zespołem od 1972 r. W ocenie Sądu
Najwyższego czynności wykonywane przez
kierownika artystycznego nie miały takiego
samego wkładu w artystyczny kształt zespołu,
co działanie odtwórcze „pierwszych” wokalistek. I w tym zakresie stwierdził, że „o tym,
komu spośród członków zespołu przysługuje
w razie sporu prawo do używania nazwy
decydować powinno to, kto wniósł większy
osobisty wkład pracy twórczej do działalności artystycznej zespołu.
Drugi wyrok Sądu Najwyższego z dnia
30 maja 1988 r. (sygn. akt. I CR 124/88)
udziela odpowiedzi na pytanie czy prawo
do nazwy zespołu muzycznego, w przypadku
zmiany składu osobowego zespołu muzycznego, przysługuje byłemu liderowi zespołu,
czy też zespołowi. Wyrok dotyczył sporu
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o nazwę „Kapela Czerniakowska”. Jeden
z jej członków na skutek rozbieżności odnośnie do wizji artystycznych odszedł z zespołu
i założył nowy zespół o nazwie „Kapela
Czerniakowska” twierdząc, że to on był liderem w pierwotnym składzie „Kapeli”, stąd też
w jego opinii miał pełne prawo do dalszego
jej wykorzystywania.
W tym zakresie Sąd Najwyższy stwierdził,
że „nazwa zespołu artystycznego – w braku
odmiennej umowy w tym względzie – stanowi dobro osobiste wszystkich jego członków,
chyba że bądź wiąże się ona treściowo
z jednym tylko lub z niektórymi z nich, bądź
chodzi o zespół utworzony, nazwany i kierowany przez jednego z członków w sposób
tak wyraźny i oczywisty, iż uchodzi za zespół
tej osoby.
Co do zmian w składzie osobowym zespołu
używającego nazwy stanowiącej dobro osobiste wszystkich jego członków, Sąd Najwyższy
wskazał, że ocena, czy i komu przysługuje
prawo używania tej nazwy dalej, powinna
– w razie sporu – być dokonana z uwzględnieniem konkretnych okoliczności, a w szczególności po rozważeniu, czy w wyniku tych
zmian pozostaje nadal grupa osób mogąca
kontynuować pracę zespołu w sposób odbiegający istotnie od stylu i poziomu pracy
w poprzednim składzie.
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W tym względzie, opierając sie na opinii
biegłego Sąd Najwyższy uznał, że przebieg rozwoju artystycznego działalności
„Kapeli” wskazywał jednoznacznie, że taką
rolę pełnili wszyscy członkowie tego zespołu, a ponadto kontynuują oni założenia
artystyczne przyjęte na samym początku
działalności.
Kwaliﬁkacja nazwy zespołu jako dobra
osobistego oznacza, że ochrona prawna
powstaje niezależnie od jakichkolwiek
czynności prawnych. W konsekwencji,
nierzadko powstaje sytuacja, że nazwa zespołu muzycznego może naruszać prawa
osobiste osób trzecich.
W związku z powyższym, Urząd Patentowy RP, w sytuacji kolizji zgłoszonego znaku
towarowego z wcześniejszym prawem
do nazwy zespołu muzycznego, odmawia
na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp
udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy. Przykładowo, decyzją z dnia
23.04.2014 r. Urząd Patentowy odmówił
na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 pwp,
udzielenia prawa ochronnego na słowny
znak towarowy PAKTOFONIKA.
W uzasadnieniu Urząd wskazał, że przedmiotowe zgłoszenie stanowi nazwę zespołu hiphopowego, a zgłaszający, niebędący
członkiem zespołu, nie wykazał, że posiada prawo do ubiegania się o uzyskanie
prawa ochronnego na takie oznaczenie.
W kontekście prawa do nazwy zespołu
muzycznego istotne są zatem dwie
kwestie.
Po pierwsze, zarejestrowanie nazwy
zespołu muzycznego w Urzędzie Patentowym oraz po drugie, zawarcie umowy
pomiędzy członkami zespołu, regulującej
prawo do używania nazwy przez jednego
lub wszystkich członków oraz ustalenie,
komu przysługuje prawo do nazwy w przypadku zmian w składzie osobowym.
Rejestracja znaku towarowego wraz
z umową może stanowić skuteczne narzędzie obrony i ataku w razie sporów dotyczących tego rodzaju dobra osobistego.

1

Z wokandy UPRP

Jaki jest prawidłowy
sposób używania
znaku towarowego
W dniu 26 marca 2009 r. do Urzędu Patentowego
RP wpłynął wniosek C. P. Sp. z o.o. z siedzibą w P.
o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego
na znak towarowy słowny „CERMAG” o numerze
R.[…] z powodu jego nieużywania. Powyższe
prawo ochronne zostało udzielone na rzecz J. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą C. we W.
Sporny znak towarowy „CERMAG” został przeznaczony do oznaczania następujących towarów
i usług w klasach 1, 2, 6, 8, 11, 17, 19, 20, 21, 37 i 39: kleje; produkty malarskie; metalowe materiały budowlane; narzędzia do układania płytek ceramicznych; instalacje sanitarne, armatura,
aparaty oświetleniowe, grzewcze, urządzenia, wykładziny łazienkowe klimatyzacyjne, wykładziny
łazienkowe; materiał uszczelniania i izolowania; materiały budowlane: płytki i kształtki ceramiczne,
elewacyjne, podłogowe, ścienne, basenowe, glazura i terakota, tynki mineralne; meble, meble
łazienkowe; naczynia, wyroby ze szkła, porcelany, fajansu, przybory toaletowe; usługi budowlane;
usługi transportowe i magazynowania.
Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo własności przemysłowej. Stwierdził, że uprawniony nie używa spornego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów i usług objętych ochroną. Swój interes prawny w domaganiu się
stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa uzasadnił tym, że w dniu 2 lutego 2009 roku C.
Sp. z o.o. z siedzibą we W. wniosła przeciwko niemu do Sądu Okręgowego w P. pozew o zakazanie naruszania spornego prawa ochronnego.
W odpowiedzi na wniosek uprawniony ze spornego prawa ochronnego wniósł o jego oddalenie. Na okoliczność używania spornego znaku przedłożył faktury VAT oraz zawarte przez niego
następujące umowy licencyjne: umowę z dnia […] r. zawartą z C. W. Sp. z o.o. z siedzibą we W.
dotyczącą używania znaku słowno-graﬁcznego „CERMAG” o numerze R.[…] oraz dwie umowy
z dnia […] r. zawarte z C. Sp. z o.o. z siedzibą we W. oraz z C. C. Sp. z o.o. z siedzibą we W., dotyczące używania znaku spornego.

Uprawniony podkreślił, że zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej
przez używanie znaku towarowego rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią
za zgodą uprawnionego. Stwierdził również, że prowadzone przez niego przedsiębiorstwo oraz
M. Załucki, „Ochrona nazwy zespołu muzycznego”, C. Sp. z o.o. są liderem na rynku płytek ceramicznych i artykułów wyposażenia łazienek, zaś jego
dostawcami są czołowi producenci z Polski oraz uznani producenci z wielu krajów europejskich,
prace z prawa własności intelektualnej, 2013 r.
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głównie z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, a nawet
z Chin.
Uprawniony zakwestionował interes prawny
wnioskodawcy w niniejszej sprawie. Stwierdził, że pozew przeciwko C. P. Sp. z o.o.
z siedzibą w P. o zakazanie naruszania
spornego prawa został wycofany, wobec
czego Sąd Okręgowy w P. postanowieniem
z dnia 23 kwietnia 2009 r. umorzył postępowanie. Następnie przy piśmie z dnia
13 stycznia 2010 r. uprawniony przedłożył
kopię wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia
19 listopada 2009 r. (sygn. akt […]) nakazującego C. P. Sp. z o.o. z siedzibą w P. zaniechania naruszania spornego prawa.
W piśmie z dnia 8 lutego 2010 roku wnioskodawca stwierdził, iż w świetle wskazanego powyżej wyroku Sądu Okręgowego
w P. z dnia 19 listopada 2009 r. jego interes
prawny jest bezsporny. Ponadto wnioskodawca zakwestionował wartość dowodową
umów licencyjnych. Podniósł, że umowa
licencyjna zawarta w dniu […] r. z C. W. sp.
z o.o. z siedzibą we W. nie dotyczy używania
spornego znaku, lecz słowno-graﬁcznego
znaku „CERMAG” o numerze R.[…]. Stwierdził, że przedstawione przez uprawnionego
faktury sprzedaży VAT dotyczą towarów
innych ﬁrm, sygnowanych innymi niż sporny
znak oznaczeniami. Zdaniem wnioskodawcy
rachunek za usługę transportową w wysokości […] złotych na przestrzeni kilku lat trudno
uznać za dowód potwierdzający rzeczywiste
i poważne świadczenie ww. usługi. Podkreślił
on, że zgodnie z informacjami zawartymi
na stronach internetowych C. sp. z o.o. ﬁrma
ta nie wytwarza żadnych dóbr materialnych,
nie oznacza towarów swoim znakiem, lecz
oferuje produkty innych producentów.
Na rozprawie w dniu 17 września 2010 roku
uprawniony stwierdził, że prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą pod ﬁrmą
C. J. K., na dowód czego przedłożył odpis
z ewidencji działalności gospodarczej z dnia
[…] r. Zdaniem uprawnionego zakres ochrony
spornego znaku obejmuje wskazaną w świadectwie ochronnym sprzedaż towarów oraz
świadczenie usług, a nie wytwarzanie tych
towarów. Przedłożył on również liczne faktury
VAT z […] r. wystawione za usługi budowlane,
transportowe oraz sprzedaż towarów objętych ochroną spornego znaku. Uprawniony
wyjaśnił, że nie produkuje żadnych towarów,
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lecz sprowadza produkty ﬁrm zagranicznych
i polskich, a następnie oferuje te towary
sygnowane znakami tamtych ﬁrm, zamieszczając na nich także swój znak.
W kolejnym piśmie procesowym wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia
spornego prawa w ostatnim dniu pięcioletniego okresu liczonego po dniu wydania
decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. Jako
źródło swojego interesu prawnego wnioskodawca wskazał prawo do prowadzenia
działalności gospodarczej w tym art. 20
i 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
w zakresie analogicznym do przedmiotu
działalności wpisanego do rejestru KRS
wnioskodawcy, który obejmuje zakres
spornego znaku. Wnioskodawca uzasadniając swój interes prawny powołał się również
na to, że C. Sp. z o.o. z siedzibą we W. kwestionuje jego prawo do używania oznaczenia
„CERMAG” m.in. w pozwie o zakazanie
naruszania spornego prawa ochronnego
złożonym w Sądzie Okręgowym w P. Uprawniony powołuje się bowiem w niniejszej
sprawie na sporny znak towarowy i stara się
doprowadzić na tej podstawie do ograniczenia możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej przez wnioskodawcę.
Jako ostatnią okoliczność uzasadniającą
istnienie interesu prawnego wnioskodawca
wskazał, że w dniu 21 września 2008 r.
zgłosił w Urzędzie Patentowym RP znak
towarowy słowny „CERMAG CERAMIC
Style” o numerze Z.[…] przeznaczony
do oznaczania usług w klasie 35 i 42. Tymczasem Urząd przeciwstawił powyższemu
zgłoszeniu sporny znak towarowy. Wobec
tego sporny znak „CERMAG” stanowi
przeszkodę do zarejestrowania w Polsce
wskazanego wyżej znaku wnioskodawcy.
Zdaniem wnioskodawcy z przedłożonego przez uprawnionego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynika, że nie mógł on prowadzić
działalności w zakresie objętym ochroną
spornego znaku. Jako przedmiotu działalności w zaświadczeniu tym nie wskazano
produkcji żadnego z objętych ochroną
spornego znaku towarów oraz nie wskazano usług budowlanych, transportowych
i magazynowania. Według wnioskodawcy
z faktur przedstawionych przez uprawnio-
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nego w żaden sposób nie wynika, że sporne oznaczenie było używane do sygnowania wskazanych towarów. Dokumenty
te dotyczą produktów sprzedawanych pod
markami innych producentów, takich jak S.
S., O., K. P. Uprawniony nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających jego stanowisko, jakoby sporny znak był umieszczany
bezpośrednio na towarach. Również katalog
zawierający ofertę C. sp. z o.o. zawiera wyłącznie produkty sygnowane znakami innych
producentów.
Przy piśmie z dnia 4 stycznia 2011 r.
uprawniony przedłożył na dowód używania
spornego znaku kolejne faktury oraz umowy
dotyczące usług budowlanych. Stwierdził,
że zakres towarów i usług objęty ochroną
spornego znaku został zgłoszony w 1993
roku zgodnie z ówczesną praktyką i zawierał
usługi sprzedaży towarów objętych ochroną.
Kolegium Orzekające zważyło,
co następuje:
Wnioskodawca wystąpił z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego
na znak towarowy słowny „CERMAG” o numerze R.[…] w dniu 26 marca 2009 r., a więc
pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie 22 sierpnia
2001 r., zatem zastosowanie w rozpatrywanej sprawie będą miały przepisy tej ustawy,
a zwłaszcza art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
W myśl art. 169 ust. 2 ww. ustawy prawo
ochronne na znak towarowy może zostać
wygaszone na wniosek każdej osoby, która
ma w tym interes prawny. Pojęcie interesu
prawnego nie zostało zdeﬁniowane w ustawie Prawo własności przemysłowej. Przyjmuje się jednak, że jest ono tożsame z interesem prawnym o którym mowa w art. 28
kodeksu postępowania administracyjnego.
Stwierdzenie istnienia interesu prawnego
wymaga ustalenia związku o charakterze
materialnoprawnym między obowiązującą
normą prawa, a sytuacją prawną danego
podmiotu, polegającego na tym, że akt
stosowania tej normy, czyli decyzja administracyjna, może mieć wpływ na sytuację
prawną tego podmiotu w zakresie prawa
materialnego. Interes taki powinien być
bezpośredni, konkretny, realny i znajdować
potwierdzenie w okolicznościach faktycz-
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nych, które uzasadniają zastosowanie normy
prawa materialnego. Interes prawny powinien
być bezpośredni, co oznacza, że pomiędzy
sytuacją danego podmiotu a wspomnianą
normą prawa administracyjnego, na której
oparty jest interes prawny, musi istnieć bezpośredni związek. Interes prawny musi być
również realny, czyli powinien rzeczywiście
istnieć w dacie stosowania danych norm
prawa administracyjnego. Nie może to być
interes tylko przewidywany w przyszłości ani
hipotetyczny.
Kolegium Orzekające uznało, że wnioskodawca wykazał interes prawny w niniejszej
sprawie. Powołał się on bowiem na zgłoszenie w dniu 21 września 2008 r. znaku
towarowego słownego „CERMAG CERAMIC Style” o numerze Z. […] przeznaczonego do oznaczania usług w klasie 35 i 42.
Urząd Patentowy RP przeciwstawił powyższemu zgłoszeniu sporny znak towarowy,
wobec czego należy stwierdzić, że sporny
znak stanowi przeszkodę do zarejestrowania znaku wnioskodawcy.
Wnioskodawca wskazał ponadto, jako
źródło swojego interesu prawnego, prawo
do prowadzenia działalności gospodarczej
określone w art. 20 i 22 Konstytucji RP oraz
art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. Powołał się również na to,
że C. Sp. z o.o.
z siedzibą we W. kwestionuje jego prawo
do używania oznaczenia „CERMAG” m.in.
w pozwie o zakazanie naruszania spornego
prawa ochronnego złożonym w Sądzie
Okręgowym w P. Uprawniony powołuje się
bowiem w niniejszej sprawie na sporny znak
towarowy i stara się doprowadzić na tej
podstawie do ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez
wnioskodawcę.
Zdaniem Kolegium Orzekającego wskazane przez wnioskodawcę okoliczności
potwierdzają istnienie jego interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia
spornego prawa w zakresie towarów
i usług objętych zakresem ochrony. Zgodnie bowiem
z orzecznictwem już samo zgłoszenie
przez dany podmiot znaku towarowego
podobnego do znaku towarowego chronionego z wcześniejszym pierwszeństwem,
jeżeli są one przeznaczone do sygnowania
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podobnych towarów lub usług, daje temu
podmiotowi prawo do żądania stwierdzenia wygaśnięcia wcześniejszego prawa.
Ponadto sporne prawo stanowi podstawę
roszczeń spółki C. Sp. z o.o. z siedzibą
we W. w stosunku do wnioskodawcy
w sprawie o zakazanie naruszania spornego prawa ochronnego, która toczyła się
przed Sądem Okręgowym w P. Uprawniony, powołując się w niniejszej sprawie
na sporny znak, dąży do ograniczenia
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.
Art. 169 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo własności
przemysłowej stanowi, że prawo ochronne
na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego
w sposób rzeczywisty dla towarów objętych
prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego
okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego, chyba
że istnieją ważne powody jego nieużywania. Art. 170 ust. 1 tejże ustawy stanowi,
że należy oddalić wniosek o stwierdzenie
wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli przed
złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub
zostało wznowione rzeczywiste używanie
znaku.
Rozpatrując niniejszy wniosek, Kolegium
Orzekające miało na uwadze, że zgodnie
z doktryną i orzecznictwem używanie znaku musi mieć miejsce na terytorium Polski,
powinno mieć jednoznaczny charakter,
konieczne jest również, by było rzeczywiste
i poważne oraz dotyczyło towarów objętych
prawem ochronnym. Przez rzeczywiste
używanie należy rozumieć nakładanie
oznaczenia na towar i wprowadzanie tak
oznaczonych towarów do obrotu. Niespełnienie jednego z tych warunków w określonym przedziale czasowym może prowadzić
do utraty prawa ochronnego poprzez
stwierdzenie jego wygaśnięcia.
Zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku
wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego
obowiązek wykazania używania znaku lub
istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa
na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.
W świetle tego przepisu ciężar przeprowadzenia dowodu w sprawie o stwierdzenie
wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywa

na uprawnionym z prawa do znaku, który
powinien wykazać, że znaku używał lub jeśli
znaku nie używał, musi udowodnić, że miał
ku temu ważne powody.
Pojęcie rzeczywistego używania znaku
nie jest w ustawie Prawo własności przemysłowej wyjaśnione w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący. Zgodnie z art. 153 ust. 1 tej
ustawy używanie znaku polega na używaniu
go w sposób zarobkowy lub zawodowy.
Z kolei artykuł 154 ww. ustawy wskazuje,
iż używanie znaku towarowego polega
w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym
lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie
lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także
oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym
znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów
do obrotu lub związanych ze świadczeniem
usług oraz na posługiwaniu się znakiem
w celu reklamy. Istotne jest żeby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty.
W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się,
iż rzeczywiste używanie znaku towarowego oznacza konkretne działanie, mające
za przedmiot znak, a polegające na jego
realnym odniesieniu do określonego towaru
lub usługi. Chodzi o korzystanie ze znaku
w sposób odpowiadający jego podstawowej
funkcji (oznaczenia pochodzenia towarów lub
usług). Używanie rzeczywiste ma polegać
na bezpośrednim udostępnieniu towarów lub
usług ich odbiorcom. Obowiązek używania
wymaga pełnego korzystania ze znaku,
przez udostępnienie towarów lub usług
ze znakiem ich odbiorcom.
W art. 169 ust. 4 i 5 ustawy Prawo własności przemysłowej zawarte są wskazówki
określające formy używania znaku oraz
wskazujące, jakie formy używania znaku
nie wypełniają pojęcia rzeczywistego
używania znaku. W myśl art. 169 ust. 4
pkt 3 p.w.p. przez używanie znaku rozumie
się również używanie znaku przez osobę
trzecią za zgodą uprawnionego. W niniejszej sprawie uprawniony ze spornego
prawa przedstawił dwie umowy licencyjne
zawarte z C. Sp. z o.o. z siedzibą we W.
oraz z C. C. Sp. z o.o. z siedzibą we W.
dotyczące używania spornego znaku. Na-
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tomiast umowa zawarta z C. W. Sp. z o.o.
z siedzibą we W. dotyczyła używania znaku
słowno-graﬁcznego „CERMAG” o numerze
R.[…], który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Sąd Okręgowy w P.
w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r., sygn.
akt […] stwierdził, że C. Sp. z o.o. z siedzibą we W. oraz C. C. Sp. z o.o. z siedzibą
we W. na podstawie umów licencyjnych
z dnia […] r. mają prawo posługiwać się
spornym znakiem. Wobec tego, że wskazany powyżej art. 169 ust. 4 pkt 3 ustawy
Prawo własności przemysłowej dopuszcza
uznanie używania znaku towarowego przez
osobę trzecią za zgodą uprawnionego,
zaś wskazane dwie spółki miały prawo
korzystania ze spornego znaku „CERMAG”,
Kolegium Orzekające stwierdziło, że należy
przeanalizować dokumenty dotyczące
używania przedmiotowego znaku przez te
przedsiębiorstwa.
Uprawniony przedstawił na okoliczność używania spornego znaku oprócz wskazanych
powyżej umów licencyjnych również liczną
dokumentację w postaci kopii faktur VAT,
katalogu zawierającego ofertę C. sp. z o.o.
oraz umów dotyczących świadczenia usług.
Analizując powyższe dowody Kolegium
Orzekające stwierdziło, że w analizowanym okresie czasu sporny znak towarowy
nie był używany w Polsce w sposób
niedwuznaczny, rzeczywisty i poważny.
W ocenie Kolegium przedstawione przez
uprawnionego dokumenty nie mogą być
uznane za wystarczający dowód używania
znaku w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo własności przemysłowej.
Używanie znaku wymaga bowiem podejmowania powtarzających się czynności
w określonym zakresie oraz celu i wiąże się
z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów. W niniejszej sprawie warunki te nie zostały spełnione, albowiem przedstawione
faktury VAT nie stanowią dowodu potwierdzającego wprowadzenie towarów na rynek
i świadczenie usług sygnowanych znakiem
spornym „CERMAG”. Żadna spośród
przedstawionych przez uprawnionego faktur VAT wystawionych za sprzedaż towarów
nie zawiera jakiegokolwiek produktu oznaczonego nazwą „CERMAG”. W powyższych
dokumentach większość towarów określona
została ich nazwą rodzajową, np. zaprawa
klejowa, silikon sanitarny, bez użycia nazwy
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własnej produktów. Natomiast pozostała
część z tych faktur dotyczy produktów innych ﬁrm, sygnowanych innymi niż sporny
znak oznaczeniami takimi jak S., G., M., O.,
T., K., S.. Nazwa „CERMAG” pojawia się
we wskazanych powyżej fakturach jedynie
przy określeniu sprzedawcy, czyli wystawcy
faktur. Kolegium Orzekające miało jednak
na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem
stosowanie znaku w ﬁrmie, czyli nazwie
handlowej, nie stanowi rzeczywistego używania znaku towarowego. Wobec powyższego Kolegium stwierdziło, że dokumenty
te nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku „CERMAG”.
Z faktur przedstawionych przez uprawnionego w żaden sposób nie wynika, że sporne
oznaczenie było używane do sygnowania
towarów i usług objętych ochroną. Dokumenty te dotyczą produktów sprzedawanych
pod markami innych producentów. Należy
zauważyć, że uprawniony przyznał w trakcie
postępowania, że dostawcami sprzedawanych przez niego towarów są producenci
z Polski oraz Włoch, Niemiec, Hiszpanii
i Chin. Potwierdził, że nie produkuje żadnych
towarów, lecz sprowadza produkty ﬁrm
zagranicznych i polskich, a następnie oferuje
te towary sygnowane znakami tamtych ﬁrm,
zamieszczając na nich także swój znak.
Należy jednak podkreślić, że nie przedstawił
żadnych dowodów potwierdzających jego
stanowisko, jakoby sporny znak był umieszczany bezpośrednio na towarach. Również
analiza dwóch katalogów produktowych ﬁrmy C. sp. z o.o. potwierdza, że przedmiotem
sprzedaży tej spółki są wyłącznie produkty
sygnowane znakami innych producentów,
takich jak C. P., T., A., L., I. N., N. C., czy G.
Żaden z towarów prezentowanych w powyższych katalogach nie jest w jakikolwiek
sposób oznaczany znakiem „CERMAG”. Ponadto z przedłożonego przez uprawnionego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynika, że nie prowadzi
on działalności w zakresie towarów i części
usług objętych ochroną spornego znaku.
W zaświadczeniu tym nie wskazano jako
przedmiotu działalności produkcji żadnego
towaru oraz nie wskazano usług transportowych i magazynowania.
Kolegium Orzekające rozstrzygając powyższe kwestie miało na uwadze stanowisko
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Naczelnego Sądu Administracyjnego, który
w wyroku z dnia 24 maja 2006 r. (sygn.
akt […]) stwierdził, że „jak podkreślono
w doktrynie, obowiązkowi rzeczywistego
używania oznaczenia czyni zadość tylko
takie używanie, które pozostaje w związku
z ﬁzycznym lub pojęciowym z towarem lub
usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na towar
i wprowadzanie do obrotu. Samodzielne
używanie znaku wyłącznie w korespondencji handlowej lub reklamie nie jest wystarczające do zachowania tego prawa.”
Zdaniem Kolegium Orzekającego nieuzasadnione jest stanowisko uprawnionego, który
twierdzi, że zakres ochrony spornego znaku
obejmuje wskazaną w świadectwie ochronnym sprzedaż towarów, a nie wytwarzanie
tych towarów. Klasy 1-34 Międzynarodowej
klasyﬁkacji towarów i usług obejmują bowiem
produkcję wskazanych w tych klasach towarów, natomiast usługi sprzedaży tych towarów klasyﬁkowane są odrębnie w klasie 35.
Uprawniony przedstawił również faktury
VAT wystawione przez C. Sp. z o.o. z siedzibą we W. oraz C. C. Sp. z o.o. z siedzibą
we W. za świadczenie usług budowlanych,
transportowych oraz wykonanie prac
glazurniczych. Jednak w tych dokumentach powyższe usługi również nie zostały
oznaczone znakiem „CERMAG”. Faktury te
zawierają jedynie nazwy rodzajowe usług,
czyli usługi budowlane, usługi transportowe, transport własny, oraz wykonanie
prac glazurniczych. Nazwa „CERMAG”
pojawia się w nich jedynie przy określeniu
sprzedawcy, czyli C. Sp. z o.o. oraz C. C.
Sp. z o.o. Jednak zgodnie z orzecznictwem
stosowanie znaku w ﬁrmie, czyli nazwie
handlowej, nie stanowi rzeczywistego
używania znaku towarowego. Wobec powyższego Kolegium Orzekające uznało,
że powyższe faktury VAT nie potwierdzają
rzeczywistego używania znaku towarowego „CERMAG”.
Kolegium Orzekające rozstrzygając niniejszą
kwestię uwzględniło stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
który w wyroku z dnia 15 października
2010 r. (sygn. akt […]) stwierdził, że używanie
znaku „musi być rzeczywiste i być związane
z udostępnianiem towarów lub usług odbiorcom. Zatem nie każda forma używania
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znaku zawarta w art. 154 p.w.p. jest wystarczająca dla zachowania prawa ochronnego.
Korzystanie ze znaku tylko w działalności
wewnątrzorganizacyjnej, umieszczanie znaku
w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach
wewnętrznych nie stanowi rzeczywistego
używania. Tak samo nie można uznać
za rzeczywiste używanie znaku towarowego
zastosowanie znaku w ﬁrmie, nazwie handlowej czy też używanie znaku wyłącznie
w reklamie”.
Wobec powyższego Kolegium Orzekające
stwierdziło, że umowy dotyczące robót
budowlanych zawarte przez C. C. Sp. z o.o.
z siedzibą we W. również nie stanowią dowodów używania spornego znaku w zakresie
usług. Część spośród wskazanych powyżej
faktur dotyczy bowiem usług świadczonych
na podstawie ww. umów. Wartość dowodowa tych faktur została zaś oceniona powyżej.
Kolegium Orzekające uznało, że naklejki, taśmy oraz zdjęcia zawierające znak
„CERMAG” nie stanowią dowodów potwierdzających używanie tego znaku. Kolegium
Orzekające miało przy tym na uwadze
stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który we wskazanym powyżej wyroku z dnia 15 października 2010 r. stwierdził, że „w piśmiennictwie
podkreśla się, iż dokumenty, zwłaszcza
zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety,
opakowania i podobne dowody rzeczowe
świadczące o rzeczywistym występowaniu
towarów lub usług w obrocie, powinny mieć
podstawowe znaczenie dowodowe. Decydujące znaczenie mają przy tym faktury,
gdyż same etykiety, przywieszki, wieszaki,
torebki czy plomby do odzieży oraz zdjęcia
sklepów nie dowodzą rzeczywistej sprzedaży towarów ze znakiem, ani nie obrazują
jej pomiarów. Bez faktur same materiały
reklamowe, np. kalendarzyki, lub wizytówki,
zdjęcia z logo, mogą odgrywać jedynie rolę
pomocniczą (por. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania..., s. 472)”.
Wobec powyższego Kolegium Orzekające
uznało, że naklejki, taśmy oraz zdjęcia zawierające znak „CERMAG” samodzielnie nie stanowią o używaniu spornego znaku. Mogą
one jedynie pełnić rolę uzupełniającą w stosunku do przedstawionych faktur, których
analiza została dokonana powyżej. Również
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karta gwarancyjna dotycząca baterii F.
nie potwierdza używania znaku „CERMAG”
w rozumieniu art. 169 ustawy Prawo własności przemysłowej. Wynika z niej bowiem,
że baterie te zostały wyprodukowane przez
zakłady I. S. dla sieci sprzedaży C. Wobec
powyższego należy stwierdzić, że dokument
ten nie potwierdza używania spornego znaku
dla oznaczania armatury w klasie 11. Sporny
znak „CERMAG” został bowiem przeznaczony do oznaczania produkcji tych towarów,
a nie ich sprzedaży. Powyższa karta gwarancyjna mogłaby natomiast ewentualnie stanowić dowód uzupełniający, ale dotyczący
używania znaku w zakresie usług sprzedaży
armatury (klasa 35), lecz ochrona spornego
znaku „CERMAG” nie obejmuje takich usług.
Kolegium Orzekające miało na uwadze,
że zgodnie z art. 154 ustawy Prawo własności przemysłowej używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu
tego znaku na towarach objętych prawem
ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu,
ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu
w celu oferowania i wprowadzania do obrotu,
a także oferowaniu lub świadczeniu usług
pod tym znakiem, umieszczaniu znaku
na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych
ze świadczeniem usług, posługiwaniu się nim
w celu reklamy.
Koniecznym warunkiem uznania używania
znaku za rzeczywiste i poważne jest powstanie wśród konsumentów przekonania o istnieniu związku pomiędzy znakiem i towarami
nim opatrywanymi, a podmiotem od którego
dane towary pochodzą. Utrwalenie w świadomości odbiorców towarów istnienia tego
związku wymaga, aby upłynął pewien
trwały okres rzeczywistego używania znaku
na rynku. Rzeczywiste używanie znaku
polega na autentycznym kontakcie odbiorcy
ze znakiem w akcie sprzedaży towaru. Wymaga ono podejmowania powtarzających się
czynności w określonym zakresie oraz celu
i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez
konsumentów.
Uprawniony powinien mieć świadomość,
że udzielenie prawa ochronnego na znak
towarowy wiąże się z obowiązkiem jego
używania, zaś celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest

eliminowanie praw ochronnych udzielonych
na te oznaczenia, które nie są faktycznie
używane w obrocie gospodarczym. Nieużywanie znaku towarowego powoduje,
że dla innych podmiotów, mających w tym
interes prawny, otwiera się możliwość
żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa
ochronnego. Celem znaku jest bowiem
odróżnianie towarów według ich pochodzenia, a cel ten może być realizowany tylko
poprzez nakładanie znaku na towary traﬁające do odbiorców.
Kolegium Orzekające po przeanalizowaniu
przedstawionych w postępowaniu dokumentów uznało zatem, że uprawniony
nie przedstawił wystarczających materiałów dowodowych na okoliczność używania
przedmiotowego oznaczenia w sposób
rzeczywisty i poważny dla towarów wskazanych we wniosku, lub wskazujących,
że nieużywanie to było usprawiedliwione.
W związku z powyższym w ocenie Kolegium, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia
spornego prawa z powodu nieużywania
znaku, należy uznać za uzasadniony.
Art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności
przemysłowej stanowi, że prawo ochronne
na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego
w sposób rzeczywisty dla towarów objętych
prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego
okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji
o udzieleniu prawa ochronnego, chyba
że istnieją ważne powody jego nieużywania.
Sporny znak został zgłoszony w dniu 31
marca 1993 r., zaś jego rejestracja nastąpiła
z dniem 3 października 2001 r. Wobec powyższego Kolegium Orzekające stwierdziło
wygaśnięcie prawa ochronnego na znak
towarowy „CERMAG” o numerze R.[…]
z dniem 4 października 2006 r., czyli pięć lat
po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa
ochronnego.
Na przedmiotową decyzję J. K. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą C.
we W. złożył skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Skarżący „(…) zarzucił naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, art. 8, art. 9,
art. 77 § 1, art. 80 i 107 § 3 k.p.a. w związku
z art. 256 ust. 1 p.w.p. oraz przepisów
prawa materialnego tj. art. 169 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 p.w.p. oraz 154 p.w.p. i wniósł

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

• 75

o uchylenie decyzji Urzędu Patentowego
z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w całości.
Zdaniem skarżącego Urząd Patentowy
nie dokonał lub dokonał błędnej analizy
dowodów przedstawionych w sprawie,
które potwierdzają fakt używania znaku
towarowego przez uprawnionego; skupił się
na udowadnianiu faktu, który został przyznany przez uprawnionego, że nie jest producentem i w związku z tym nie nakłada znaku
na wyprodukowane przez siebie towary;
nie wziął pod uwagę usługowego charakteru
znaku (…).”
Ponadto „(…) W ocenie strony znak towarowy
CERMAG był używany przez skarżącego
w ten sposób, że skarżący umieszczał
na opakowaniach, oferował i wprowadzał
do obrotu, importował, eksportował, składował w celu oferowania i wprowadzania
do obrotu i świadczył usługi pod tym
znakiem. Nie ulega wątpliwości ponadto,
że umieszczał znak towarowy CERMAG
na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych
ze świadczeniem usług. Niepodważalny jest
także fakt posługiwania się znakiem towarowym CERMAG w celach reklamy.”
W odpowiedzi na przedmiotową skargę
Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie
przywołując argumentację zawartą w decyzji. Również uczestnik postępowania
(wnioskodawca w postępowaniu spornym)
wniósł o oddalenie skargi.
Dokonując analizy zasadności wniesionej przez J. K. skargi, Wojewódzki Sąd
Administracyjny doszedł do przekonania,
że skarga ta nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd stwierdził, że: „(…) organ zasadnie
uznał wygaśnięcie praw do znaku CERMAG
o numerze R.[...] z powodu nieużywania. (…)
Zdaniem Sądu Urząd Patentowy prawidłowo zbadał interes prawny wnioskodawcy,
bowiem zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p. skuteczne wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego
jest uwarunkowane istnieniem interesu
prawnego po stronie wnioskodawcy. Organ
ustalił, że wnioskodawca (uczestnik postępowania) C. sp. z o.o. z siedzibą w P. ma
interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia
prawa ochronnego dla ww. towarów wobec
przeciwstawienia w postępowaniu o rejestrację znaku „CERMAG CERAMIC Style”
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znaku spornego jako przeszkody w rejestracji
a także wobec faktu toczącego się postępowania sądowego przed Sądem Okręgowym
w [...] treści art. 20 i 22 Konstytucji RP i art. 6
ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.”
Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny
podkreślił, iż w jego ocenie „(…) organ
dokonał analizy całego materiału dowodowego i na podstawie tej analizy dokonał
prawidłowego ustalenia, iż sporny znak
był nie był używany w okresie wskazanym
we wniosku o wygaśnięcie prawa ochronnego, dla oznaczania towarów i usług
objętych tym prawem. Jednocześnie organ
uzasadnił, dlaczego złożone przez stronę
skarżącą dowody nie mogą być uznane
za używanie znaku CERMAG w sposób rzeczywisty, a więc w związku ﬁzycznym i pojęciowym z towarem bądź usługą, co oznacza
konieczność nakładania zarejestrowanego
oznaczenia na towar/usługę i wprowadzenia
go do obrotu. Jak zasadnie stwierdził Urząd
Patentowy taka sytuacja nie miała miejsca
w odniesieniu do kwestionowanego znaku
CERMAG o numerze R.[...] bowiem żadna
spośród przedstawionych przez skarżącego
faktur VAT wystawionych za sprzedaż towarów nie zawiera jakiegokolwiek produktu
oznaczonego nazwą „CERMAG”. Towary były
określane nazwą rodzajową, np. zaprawa
klejowa, silikon sanitarny, bez użycia nazwy
własnej produktów lub też faktury dotyczyły
produktów innych ﬁrm, sygnowanych innymi
niż sporny znak oznaczeniami takimi jak S.,
G., M., O., T., K., S. Nazwa „CERMAG” pojawia się we wskazanych powyżej fakturach
jedynie przy określeniu sprzedawcy, czyli wystawcy faktur. Powyższa okoliczność dotyczy
także katalogów ﬁrmowych skarżącego oraz
innych dokumentów, na co zasadnie wskazał
organ w uzasadnieniu decyzji. (…)”
„(…) Podobnie sprawa przedstawia się w odniesieniu do usług, gdzie faktury zawierają
jedynie nazwy rodzajowe usług, czyli usługi
budowlane, usługi transportowe, transport
własny, oraz wykonanie prac glazurniczych,
zaś nazwa „CERMAG” pojawia się w nich
jedynie przy określeniu sprzedawcy, czyli C.
sp. z o.o. oraz C. C. sp. z o.o. (…) Ponadto,
ze złożonych przez skarżącego dokumentów
wynika, że „CERMAG” w umowach i fakturach usługowych była używana jako nazwa

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

przedsiębiorstwa, nie zaś jako znak towarowy.(…)”
„(…) Odnosząc się do zarzutu skargi,
iż Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę
wyroku Sądu Okręgowego w [...] z dnia [...]
listopada 2009 r., uznającego, że spółka C.
została uznana za naruszyciela przedmiotowego znaku; nie wziął pod uwagę zapisów
Świadectwa Ochronnego znaku towarowego CERMAG o numerze R[...], które potwierdzają sprzedaż wyrobów oraz świadczenie
usług wymienionych w wykazie, nie zaś
produkcję towarów, należy stwierdzić,
że zarzut ten jest niezasadny. O używaniu
znaku nie mogą świadczyć otrzymane świadectwa ochronne bowiem używanie jest
stanem faktycznym prowadzącym do realizacji przyznanego prawa ochronnego.
Natomiast wydane przez sąd powszechny
wyroki nie są wiążące dla Urzędu Patentowego, który władny jest do dokonania
własnych ustaleń faktycznych. (…) W ocenie
Sądu, nie ma podstaw do przyjęcia, że zawierając umowę licencyjną licencjobiorca
użył lub używał znaku objętego licencją.
Fakt, że licencjobiorca nabył wynikające
z licencji prawo używania znaku towarowego
CERMAG nie oznacza bowiem, że z prawa
tego kiedykolwiek skorzystał, a samo nabycie
uprawnienia do używania znaku nie stanowi
jego rzeczywistego używania. (…) Korzystanie
ze znaku tylko w działalności wewnątrzorganizacyjnej, umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych nie stanowi rzeczywistego używania.
Tak samo nie można uznać za rzeczywiste
używanie znaku towarowego zastosowanie
znaku w ﬁrmie, nazwie handlowej czy też
używanie znaku wyłącznie w reklamie.”
Mając powyższe na uwadze „Sąd uznał
za nieuzasadniony zarzut niewłaściwej
oceny materiału dowodowego i wadliwych
ustaleń, bowiem organ prawidłowo ustalił,
że nie zostało dowiedzione, iż w badanym
okresie skarżący używał w sposób rzeczywisty znak towarowy CERMAG. Z materiału
dowodowego wynika, że znak towarowy
CERMAG o numerze R[...] przez cały sporny
okres nie był używany w sposób rzeczywisty w obrocie w Polsce i nie mógł spełniać
swojej ustawowej funkcji tj. nie służył odróżnianiu towarów i usług oraz powiązaniu
towarów z producentem lub usługodawcą.
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Z powyższych względów Sąd podzielił
stanowisko organu, co do istnienia uzasadnionych przesłanek do wygaśnięcia prawa
ochronnego na sporny znak towarowy
z dniem 4 października 2006 r.”
Na przedmiotowy wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego, J. K. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą C.
we W. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną, w której
domagał się uchylenia zaskarżonego
wyroku w całości oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm prawem
przepisanych.
„(…) Uzasadniając zarzuty wnoszący skargę
kasacyjną stwierdził, że zaskarżony wyrok
Sądu I instancji narusza prawo i powinien
zostać uchylony, ponieważ ten Sąd pominął,
że sporny znak towarowy ma charakter
znaku usługowego i dlatego jego używanie
w handlu detalicznym nie polega na ﬁzycznym nakładaniu go na towar lecz na oferowaniu do sprzedaży różnego rodzaju towarów pochodzących od różnych producentów,
oznaczonych także tym znakiem. W taki
sposób sporny znak towarowy CERMAG
nr R.[…] był rzeczywiście używany w Polsce
w obrocie, a świadczą o tym jednoznacznie
błędnie ocenione przez Sąd I instancji dokumenty przedłożone w tej sprawie, w szczególności umowy licencyjne.”
Odnosząc się do powyższych
zarzutów, Naczelny Sąd
Administracyjny zważył,
co następuje:
„Stanowisko skargi kasacyjnej nie zasługuje na aprobatę, a postawione zarzuty
na uwzględnienie w wyniku czego skarga
kasacyjna podlega oddaleniu.(…) Sąd
I instancji, dokonując oceny używania
znaku CERMAG, prawidłowo odwołał się
do art. 154 p.w.p. oraz art. 169 ust. 1-4 p.w.p.
Za prawidłowy należy też uznać pogląd,
iż rzeczywiste używanie znaku musi wiązać
się z udostępnianiem towarów (usług)
odbiorcom. Pogląd ten został błędnie odczytany przez skarżącego kasacyjnie, który
zarzucił Sądowi I instancji, iż ten dla używania znaku wymaga wytworzenia danego
produktu przez przedsiębiorcę, oznaczenia
go chronionym znakiem towarowym i wpro-
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wadzenia do obrotu. Takiego uproszczenia
rozumienia używania znaku towarowego
Sądowi zarzucić nie można. Akcentowanie
w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku
sposobu rzeczywistego używania znaku
towarowego poprzez nakładanie go na towar i wprowadzanie go do obrotu nie może
o tyle dziwić, że tego rodzaju używanie
jest tym podstawowym, zaś fakturowanie
czy reklama są niejako wynikowym, wtórnym sposobem używania znaku towarowego i wiązania danego towaru poprzez ten
zastosowany na fakturze czy uwidoczniony
w reklamie znak z przedsiębiorcą.(…)
Powracając do relacji znak towarowy – towar
do oznaczania którego znak jest przeznaczony, za oczywiste należy uznać prawo
używania znaku towarowego w sposób
opisany przyznanym prawem, a więc – określony znak towarowy dla określonych towarów w określonym czasie, przez podmiot,
który prawo uzyskał lub przez inny podmiot
za zgodą uprawnionego. Mimo, że należy
zgodzić się z poglądem, iż klasyﬁkacja nicejska dotycząca klasyﬁkacji towarów nie ma
charakteru rozstrzygającego a pomocniczy,
to z poglądu tego nie należy wyprowadzać
wniosku, że znak towarowy może być używany w sposób wykraczający poza określoną
decyzją przedmiotową sferę. Jeśli prawo
ochronne na dany znak towarowy przyznane
zostało do oznaczania określonych towarów
w określonych klasach towarowych, a przedmiotowy zakres ochrony wynikający z decyzji
rejestrującej znak nie nasuwa wątpliwości,
trudno zarzucać, jak to czyni skarżący kasacyjnie „kurczowe trzymanie się przy podejmowaniu decyzji wykazu towarów/usług do znaku towarowego CERMAG”. Wszak używanie
znaku towarowego ma być rzeczywiste dla
towarów objętych rejestracją i niestwierdzenie
takiego właśnie używania w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat skutkować będzie
wygaszeniem prawa do znaku.(…)
Stwierdzić należy, iż Sąd I instancji przeprowadził analizę dokonanej przez organ
oceny dowodów, zasadnie w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznając,
że skarżący nie przedstawił dowodów, które
potwierdzałyby rzeczywiste używanie znaku.
Co istotne, Sąd dokonał oceny dowodów
przedstawionych w postępowaniu przed
Urzędem Patentowym pod kątem rzeczywi-

stego używania znaku dla towarów określonych w decyzji o przyznaniu prawa, biorąc
pod uwagę dowody na używanie znaku
dla sprzedaży. Z rozważań Sądu widać,
iż nie wykluczył on możliwości sprzedaży towarów innych ﬁrm pod znakiem chronionym,
podkreślając jednak, że nazwa C. pojawia się
jedynie jako nazwa sprzedającego na fakturach i w katalogach.(…)
Całkowicie należy się zgodzić z Sądem
I instancji, że same umowy licencyjne
nie stanowią dowodu używania znaku towarowego. Trafna zatem jest uwaga WSA,
że dla używania znaku przez licencjobiorcę
nie wystarczy samo nabycie prawa do znaku na zasadzie licencji, lecz konieczne jest
korzystanie z tego znaku, na co brak jest
dowodów. Sąd ocenił również załączone
faktury, na których poza nazwą przedsiębiorstwa „C. sp. z o.o.” i „C. C. sp. z o.o.”
brak jest znaku towarowego właściwego
dla przedmiotu fakturowania, co pośrednio
świadczyłoby o używaniu znaku. Całkowicie
chybiony jest pogląd, iż pełna nazwa przedsiębiorstwa, w którą wkomponowane jest
słowo stanowiące znak towarowy, świadczy
o rzeczywistym używaniu tego znaku.”
Mając powyższe na uwadze
Naczelny Sąd Administracyjny
oddalił skargę kasacyjną.
Fragmenty cytatów pochodzą z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2012 roku
(sygn. akt. VI SA/Wa 1372/12) oraz z wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
8 maja 2014 roku (sygn. akt II GSK 375/13).
Decyzję wydało Kolegium Orzekające
ds. Spornych w składzie:
Magdalena Zamilska
– Przewodnicząca Kolegium
Orzekającego ds. Spornych
Michał Jarosiński
– ekspert-sprawozdawca
Joanna Mysłek-Szymaniak
– ekspert
Redakcja decyzji:
Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek
we współpracy z ekspertem
Michałem Jarosińskim
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Potrzeba nowego modelu współpracy

Kreatywny obywatel,
pragmatyczny naukowiec,
innowacyjny przedsiębiorca
Można powiedzieć, że mamy do czynienia z niezwykle pozytywnym zjawiskiem. W ostatnich
latach pieniądze przestają być barierą hamującą rozwój nauki, utrudnieniem dla gospodarki, która
w konkurencyjnym świecie musi zmierzać drogą innowacyjności.
Kolejny skok cywilizacyjny Polski staje się możliwy dzięki ogromnym funduszom unijnym, które
w najbliższych latach są dedykowane na badania i rozwój. Trzeba teraz tak wydatkować te środki,
by wykreowały one nowe technologie, które szybko znajdą praktyczne zastosowanie. Dzięki
temu polska gospodarka stanie się nie tylko bardziej konkurencyjna, ale jednocześnie nabierze
„stałego apetytu” na nowe technologie. Powstaną wówczas naturalne mechanizmy, które – gdy
skończy się już zewnętrze zasilanie badań i rozwoju – ukształtują nowy model współpracy nauki
z biznesem. Nad tym, jak zrealizować ten cel, toczą się ożywione dyskusje. Jedna z takich debat,
zatytułowana „Rola nauki w służbie innowacyjnego społeczeństwa”, odbyła się 26 lutego 2015 r.
w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN w Warszawie. Wzięli w niej
udział liczni przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorcy oraz eksperci odpowiedzialni
za komercjalizowanie wyników badań naukowych na uczelniach.
Organizatorem debaty była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
wraz z Akademią Młodych Uczonych PAN i Międzynarodowym Instytutem
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że aby podnieść
konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki konieczna jest
stała i ścisła współpraca pomiędzy nauką a biznesem. Eksperci podkreślali, że niezbędne jest stworzenie odpowiednich mechanizmów, które
zwiększą zainteresowanie przedsiębiorców badaniami naukowymi oraz
zachęcą sektor prywatny do inwestowania w działalność badawczorozwojową i wdrożeniową lub ewentualnego wspierania współpracy
różnych podmiotów w tym zakresie.
Nie brakowało pomysłów, jak ten cel zrealizować.

Przerabianie wiedzy na pieniądze i na odwrót
We wprowadzeniu do dyskusji, prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Wydział Biologii UW zdeﬁniował naukę jako „sposób przerabiania pieniędzy
na wiedzę”, a innowacje jako „sposób przerabiania wiedzy na pieniądze”.
Jego zdaniem, celem nauki jest przede wszystkim pozyskiwanie wiedzy
o otaczającym nas świecie i o nas samych. Jej misję natomiast określił
jako dążenie do doskonałości poprzez zdobywanie wiedzy, kształcenie
światłych obywateli, kompetentnych kadr, kształtowanie racjonalnych
postaw, pobudzanie otwartości, kreatywności i tolerancji, jak również
upowszechnianie i popularyzowanie wyników badań i wdrażanie
ich w praktyce.

Biznes jest dla nauki ważny, ale nie jedyny
Jak widać zaspakajanie potrzeb gospodarki stanowi tylko jedną z wielu
różnych misji nauki, ważną, ale nie najważniejszą. Eksperci byli zgodni,
że o ile współczesny młody naukowiec, to osoba działająca na granicy
dwóch światów: nauki i gospodarki, to błędem i ogromną stratą dla
społeczeństwa byłoby przekonanie, że wszyscy naukowcy powinni prowadzić badania stosowane i wdrożeniowe, to znaczy takie, które swym
zakresem zahaczają o biznes. Jak mówili, badania podstawowe, nawet
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jeśli nie mają bezpośredniego przełożenia na gospodarkę, są niezwykle istotne. Przestrzegali, że umniejszanie ich wartości niesie za sobą
niebezpieczeństwo odcięcia społeczeństwa od źródła mogącego prowadzić do zaspokajania potrzeb ludzkich. Zastanawiano się także, skąd
powinno pochodzić ﬁnansowanie badań podstawowych. Zdaniem profesora Bujnickiego, tego typu badania należałoby ﬁnansować z budżetu
państwa, gdyż sektor prywatny nie ma interesu, by w nie inwestować,
a one potrzebują ciągłości, wymagają długofalowych, często ogromnych
nakładów ﬁnansowych.
W trakcie debaty eksperci wskazywali na bariery, które utrudniają
współpracę nauki z biznesem. Nie od dziś bowiem wiadomo, że chociaż
nauka i gospodarka są ze sobą ściśle powiązane, środowiska te nie potraﬁą się ze sobą porozumieć.

Nauka chce poznawać, biznes zarabiać

Prof. M. Kleiber otworzył debatę w PAN

Główną tego przyczyną jest fakt, że nauka i biznes nie są nastawione
na osiąganie tych samych czy nawet zbliżonych celów. Celem nauki jest
przede wszystkim zaspokajanie potrzeb poznawczych nas wszystkich,
poprawa jakości edukacji, potrzeba kształcenia ekspertów itd. Podczas
gdy przemysł jest nastawiony głównie na osiąganie zysków i nie wierzy,
że nauka może być źródłem innowacyjnych rozwiązań, które szybko
i bez ponoszenia większego ryzyka można zamienić na pieniądze.

rozwijać kreatywność, utrwalać takie postawy, pokazywać przedsiębiorczość. W ten sposób ukształtuje się postawa, że w życiu wciąż trzeba
poszukiwać nowych rozwiązań.

Niezrozumienie między nauką a gospodarką wynika również z faktu,
że przedsiębiorcy szukają rozwiązań konkretnych potrzeb, problemów
a naukowcy bardziej skupiają się na publikacjach, zdobywaniu stopni
naukowych, bo takie są wymogi systemu w którym funkcjonują.

Przedsiębiorczości uczmy już od przedszkola
Innym czynnikiem, który uniemożliwia porozumienie się nauki i biznesu,
jak zauważa Dariusz Kołoda z Uniwersytetu Warszawskiego, Broker
Innowacji i uczestnik programu Top500 Innovators, jest to, że obecny
system edukacji w Polsce, nie jest przystosowany do potrzeb dzisiejszej gospodarki. Młodzi naukowcy czy studenci którzy opuszczają
mury swoich uczelni nie tylko nie posiadają podstawowych kompetencji
niezbędnych w pracy, ale także w życiu społecznym i prywatnym. Jego
zdaniem, młodzi ludzie nie wiedzą czego oczekują od życia, co chcą
osiągnąć. Często mają ogromną wiedzę, są dobrze poinformowani,
ale nie potraﬁą rozwiązywać konﬂiktów, pracować w zespole, myśleć kreatywnie, prezentować wyników swoich prac czy osiągnięć naukowych.

Jej zdaniem, na dalszych etapach edukacji kluczowa jest zmiana
sposobu myślenia o przedsiębiorczości, przejścia od myślenia o sobie
w kategoriach pracownika do myślenia o sobie jako o potencjalnym
pracodawcy. Tego trzeba uczyć.
Podobną opinię wyraziła dr Agnieszka Skala z WT PW i Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest. Podkreślała, że Polska nigdy nie wejdzie
na inny etap rozwoju, jeśli nie znajdziemy sposobu na to, by połączyć
naukę z biznesem a zwłaszcza z edukacją. Jej zdaniem, studenci których kształcimy są najważniejszym elementem całego systemu, bo gospodarka i rozwój opierają się na ludziach. Nowy model kształcenia,
który należy stworzyć powinien obejmować zarówno duże ﬁrmy, małe
przedsiębiorstwa jak i badania naukowe.

Naukowa wieża Babel

Dariusz Kołoda uważa, że aby ten problem rozwiązać, należałoby
zmodyﬁkować pod kątem przedsiębiorczości edukację już od przedszkola. Ponadto należałoby umożliwić działanie w szkołach organizacji
pozarządowych, które potraﬁą nauczyć podstawowych kompetencji
biznesowych.

Krzysztof Gulda z Komitetu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji zwrócił uwagę na fakt, iż problemem polskich naukowców jest
brak interdyscyplinarności. Sam fakt, że funkcjonujemy w trójpodziale
nauki jest pierwotnym źródłem nieszczęścia, podkreślił. Mamy Polską
Akademię Nauk, od której oczekuje się, że będą w niej prowadzone
najwyższej jakości badania podstawowe, mamy uczelnie, od których
oczekujemy bardziej działań edukacyjnych niż naukowych i mamy też
instytuty badawcze od badań wdrożeniowych. Krzysztof Gulda uznał,
że potrzebujemy w Polsce nowego typu instytucji badawczych, które
nie będą nastawione na określony typ badań czy działalności naukowej,
ale interdyscyplinarnych. Jako przykład takiej organizacji podał Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Pracownik gotów zostać pracodawcą

Potrzeba badań w interdyscyplinarnym środowisku

Również dr Daria Gołębiewska-Tataj, założycielka Tataj Innovation,
również podkreśliła kluczowe znacznie edukacji w zakresie przedsiębiorczości od najwcześniejszego etapu życia. Najpierw trzeba u dzieci

O potrzebie zmiany struktur funkcjonowania polskiej nauki mówiła także
dr Daria Gołębiewska-Tataj. W jej opinii niezbędna jest konsolidacja
struktur badawczych i zmiana kultury pracy. Ale przede wszystkim stwo-
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rzenie możliwości pracy w interdyscyplinarnym
środowisku, gdyż dopiero na określonym
etapie badania można stwierdzić, w jakim
kierunku czy kierunkach powinno być ono
kontynuowane.

Pole do popisu dla brokera
innowacji
Zdaniem Krzysztofa Guldy, a z czym zgodzili
się też inni paneliści, potrzebne są ﬁrmy zarządzające innowacyjnymi projektami. Potrzebni
są brokerzy innowacji, koordynatorzy będący
pomostem między biznesem a nauką, którzy będą przekładać język nauki na język
biznesu.

Na początek energetyka i zdrowie
Wciąż bardzo często zdarza się, że wiele
ciekawych, wartościowych projektów traﬁa
po zakończeniu grantu do szuﬂady, niezależnie
od fazy badań w której się znajdują. Po rozliczeniu grantów, z których były ﬁnansowane
nikt nie jest zainteresowany ich kontynuowaniem: ani naukowcy, którzy koncentrują
się na pisaniu wniosków o granty na kolejne
projekty, ani przedsiębiorcy, którzy nie chcą
inwestować w rozwiązania, niegotowe jeszcze
do wdrożenia. Zwłaszcza gdy nadal wymagają
dużych, długofalowych nakładów ﬁnansowych
i wieloletnich badań naukowych.
Potrzebę tę zauważyło również Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa wyższego. W ramach
Krajowego Programu Badań zidentyﬁkowano te dziedziny i dyscypliny naukowe, które
mają największy potencjał, największy wpływ
na rozwój społeczny i gospodarczy kraju,
co pozwala na odpowiednie ukierunkowanie
strumienia ﬁnansowania badań naukowych
i prac rozwojowych.
W programie tym wymieniono m.in. takie
dyscypliny jak: nowe technologie w zakresie
energetyki; choroby cywilizacyjne, nowe leki
oraz medycyna regeneracyjna; zaawansowane
technologie informacyjne, telekomunikacyjne
i mechatroniczne czy nowoczesne technologie
materiałowe.

Przygotowała Małgorzata Kozłowska
Zdj. PAN
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PATENTY I ROŚLINY (RODZINA MOTYLKOWYCH)
W POLSKIM, NIEMIECKIM I EUROPEJSKIM URZĘDACH PATENTOWYCH

Patentowanie roślin
wzbudza emocje
dr Ewa Waszkowska
ekspert UPRP

prof. Tomasz Twardowski i dr Aleksandra Małyska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Zgodnie z raportem Chapmana z 2009 r. (1), na naszej
planecie występuje ponad 300 000 opisanych gatunków
roślin. Jest to wielki zbiór i – aby móc się w nim poruszać
– wprowadzono jego podział na kolejne, coraz
to mniejsze podzbiory czyli tzw. jednostki systematyczne
(inaczej taksony). Główne jednostki systematyczne
(idąc od najniższego poziomu ogólności) to: gatunek
(Species
Species),
), rodzaj ((Genus
Genus),
), rodzina ((Familia
Familia),
), rząd (Ordo
(Ordo),
),
klasa (Classis
(Classis),
), gromada (Divisio
(Divisio)) i królestwo ((Regnum
Regnum).
).
Królestwo roślin obejmuje zatem wiele rodzin roślin,
a podział ma miejsce m.in. na podstawie budowy
anatomicznej owoców i kwiatów.
Jedną z takich rodzin jest rodzina roślin motylkowych (inaczej bobowate, Fabaceae), o bardzo charakterystycznych kwiatach. Są to tzw.
kwiaty motylkowe o specyﬁcznej budowie
– grzbieciste, zebrane w grona. Płatki korony
w takich kwiatach ustawione w układzie zstępującym tzn. płatek górny nachodzi na boczne,
a te z kolei na dwa dolne – i w ten sposób
nadają „motylkowy” pokrój kwiatu.
Rośliny motylkowe są powszechnie stosowane
w różnych sektorach gospodarki. Obecnie stanowią 27% światowej produkcji roślinnej i dostarczają 33% białka konsumowanego przez
ludzi (Smykal, 2015). Ponadto, rośliny motylkowe służą jako nawozy zielone, są wykorzysty-
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Kwiat motylkowy:
płatki korony u groszku:
1 – żagielek, 2 – skrzydełka,
3 – łódeczka (pl.wikipedia.org)
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wane w lecznictwie oraz jako
rośliny ozdobne, a wysoka
zawartość tłuszczy w soi
czy orzechu ziemnym
stanowi o ich wysokiej
wartości dla przemysłu.
W sprawie zwiększania
upraw gatunków należących
do motylkowych wypowiedziała
się też jakiś czas temu Unia Europejska:
„pobudzenie produkcji roślin białkowych w UE, w tym motylkowych
roślin paszowych, przyniesie wiele korzyści i przyczyni się do większej
stabilności na rynkach towarów rolnych. Należy zintensyﬁkować badania
zarówno w sektorze motylkowych roślin paszowych w celu wzmocnienia
jego konkurencyjności w kontekście gospodarki niskoemisyjnej, jak
i w dziedzinie genetyki roślin. Należy również umożliwić rolnikom uprawianie motylkowych roślin paszowych na obszarach uznanych za obszary
proekologiczne” (Jean-Pol Verzeaux z Francji został wybrany na stanowisko przewodniczącego grupy roboczej „Pasze suche” Copa-Cogeca
na dwuletnią kadencję. Za farmer.pl 04-06-2013).

Tekst sporządzony w związku
z opracowaniem ﬁnansowanym
z grantu „Innovative protein
products from sustainably grown
legumes for poultry nutrition”,
Projekt ProLegu w ramach
inicjatywy CORNET XV, edycja
współﬁnansowana przez
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Soja (Glycine Willd.)
źródło: hola.com

sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze
(art. 932 1. Pwp; [4])”. Z możliwości patentowania wyklucza się jednak
nowe odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby
ich hodowli. Przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych
sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami
i dodatkowo: sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa, jest
czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych,
takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie (art. 29 ust. 1 pkt 2 Pwp).
Tabela 2. Odpowiednie przepisy prawa polskiego, niemieckiego
i EPC dotyczące wymienionych wyłączeń

Tabela 1. Areał upraw oraz produkcja najpopularniejszych jadalnych
roślin motylkowych w 2013 r. na świecie i w Europie
źródło: faostat3.fao.org/compare/E
Areał upraw
świat
(mln ha)

Areał upraw
Europa
(mln ha)

Produkcja
świat
(mln ton)

Produkcja
Europa
(mln ton)

111,5

3,2

276

276

fasola

1,5

0,1

21,4

21,4

groch

2,3

0,2

17,4

17,4

Roślina
soja

Do urzędów patentowych od wielu lat wpływają zgłoszenia, których celem jest uzyskanie ochrony wynalazków dotyczących roślin motylkowych
w wielu dziedzinach gospodarki. Najczęściej przedmiotem rozwiązań
wynalazczych są gatunki powszechnie wykorzystywane m.in. w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym czy farmaceutycznym.
Są to przede wszystkim: soja, fasola, groch, koniczyna, lucerna, łubin,
soczewica, ciecierzyca, cieciorka i kozieradka.
Zgłoszenia patentowe dotyczące roślin motylkowych dotyczą różnych
kategorii. W zależności od przeznaczenia są to: metody, preparaty, produkty spożywcze, kompozycje lecznicze, mieszanki ziołowe i inne czyli
wytwory, jak również zastosowania. Rośliny motylkowe oraz komponenty
z nich pozyskane są objęte ochroną patentową jako składniki różnorodnych preparatów (spożywczych, paszowych, farmaceutycznych), czy też
elementy metod, w których są wykorzystywane.

Legislacja
Zgodnie z deﬁnicją Prawa Własności Przemysłowej za wynalazki
biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się
„w szczególności wynalazki stanowiące materiał biologiczny, który jest
wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony jest
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Wyłączenie spod
patentowania
Odmiany roślin i czysto
biologiczne metody
hodowli roślin

Pwp
Art. 29 ust. 1
pkt 2)

Patent
Gesetz [3]

EPC [2]

§2a (1) 1

Art. 53 b)

Polskie prawo znajduje umocowanie w międzynarodowym prawie własności intelektualnej.
Trzeba wymienić Porozumienie
w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) oraz Konwencję Międzynarodowego
Związku Ochrony Nowych
Odmian Roślin (UPOV),
zgodnie z którą nowe
odmiany roślin są rejestroFasola (Phaseolus L.)
wane i chronione. Aby uniknąć
źródło: pollinator.ca
podwójnej ochrony, z jednej strony wynikającej z sytemu patentowego,
a z drugiej z Konwencji UPOV, nowe odmiany
roślin są wyłączone spod patentowania. Należy jednak podkreślić,
że na wynalazki dotyczące roślin, jednak nie ograniczone do ich konkretnych odmian, można uzyskać ochronę patentową. Polska jest członkiem
Konwencji UPOV od 11 listopada 1989 r., Niemcy od 10 sierpnia 1968 r.
Aktualnie do Konwencji należą 72 państwa.
Różnice wynikające z posiadania patentu i ochrony odmian roślin są zasadnicze. Zgodnie z prawem patentowym, ochronie podlegają poza
samymi roślinami, również metody ich otrzymywania, czego nie chroni
system UPOV. Ponadto system patentowy umożliwia uzyskanie ochrony
nie tylko na rośliny i metody ich otrzymywania, ale też na roślinny materiał
genetyczny, czego Konwencja nie zapewnia.
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Charakterystyka zgłoszeń patentowych
W Polsce w latach 1990-2014 do Urzędu Patentowego RP wpłynęło
151 zgłoszeń patentowych, angażujących rośliny motylkowe. Liczba
ta nie jest równoznaczna z przyznanymi patentami, ponieważ wiele
zgłoszeń nie uzyskuje ochrony. Na przestrzeni lat można zaobserwować
pewne okresy, w których odnotowano wzrost zgłoszeń wynalazków
– np. druga połowa lat dziewięćdziesiątych XX w., jednak spadek tej
tendencji odnotowano na początku pierwszej dekady XXI w. Biorąc pod
uwagę całkowitą liczbę zgłoszeń patentowych w ostatnich 24 latach
tendencja, jak się wydaje, jest spadkowa.

W Urzędzie Patentowym
RP największa liczba
zgłoszeń patentowych
angażujących rośliny
motylkowe dotyczy
żywności (73 zgłoszenia), medycyny (29
zgłoszeń) oraz pasz (9).
Soczewica jadalna
W Niemczech, podobnie
(Lens culinaris Medik.)
jak w Polsce, wynalazki
źródło: crimson-lentils.com
angażujące rośliny motylkowe obejmują głównie soję, ale także groch, fasolę i koniczynę. Analiza takich
wynalazków w Niemczech została przeprowadzona na podstawie bazy
danych pełnotekstowych – Depatisnet, obejmujący zgłoszenia do Urzędu
Patentowego (DPMA).

Tabela 4. Zestawienie wykorzystania różnych roślin w DPMA
Gatunek
Ciecierzyca

172

Cieciorka

Fig. 2. Liczba polskich zgłoszeń angażujących niezmodyﬁkowane
motylkowe.
Tabela. 3. Udział poszczególnych gatunków motylkowych
w zgłoszeniach polskich wynalazków
Gatunek
Soja

Liczba zgłoszeń

Liczba patentów

54

14

Groch

26

7

Fasola

22

7

Łubin

17

12

Lucerna

14

6

Koniczyna

6

2

Soczewica

5

1

Kozieradka

3

1

Ciecierzyca

2

2

Cieciorka

2

1

151

53

WSZYSTKIE

Koniczyna (Trifolium L.)
źródło: wordpress.com
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Trudno określić konkretny powód tak niskiej liczby zgłoszeń patentowych angażujących
rośliny motylkowe w Polsce. Można
przypuszczać, że taki stan rzeczy
jest wynikiem braku znajomości
przepisów prawnych w zakresie praw własności intelektualnej, a także niewystarczającej
skuteczności egzekwowania
swoich wyłącznych praw w takich branżach, jak na przykład
rolnictwo czy przemysł spożywczy.

Liczba zgłoszeń

5

Fasola

844

Groch

853

Kozieradka

32

Koniczyna

389

Lucerna

510

Łubin

174

Soczewica

471

Soja

888

Zestawienie wynalazków zgłaszanych do Europejskiego Urzędu
Patentowego (EPO) zostało sporządzone na podstawie bazy danych
pełnotekstowych EPO – Espacenet. Na podstawie analizy zgłoszeń
wskazuje się, że na poziomie europejskim najczęściej zgłaszane
są wynalazki angażujące: soję, fasolę, groch i koniczynę. Pozostałe
rośliny z rodziny bobowatych są znacznie rzadziej obiektem ochrony
patentowej.
Tabela 5. Zestawienie zgłoszeń w EPO
Gatunek
Ciecierzyca
Cieciorka

Liczba zgłoszeń
229
3

Fasola

14 631

Groch

1540

Kozieradka

410

Koniczyna

1316

Lucerna

337

Łubin

667

Soczewica
Soja
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Dla porównania poniżej przedstawiono liczbę (%) zgłoszeń polskich,
niemieckich i europejskich.

Patentowanie tzw. produktów naturalnych jest powszechnie postrzegane jako uzurpacja korzyści ﬁnansowych, płynących z wykorzystania
zasobów naturalnych, które stanowią dobro wspólne. Jednocześnie silne
obiekcje wzbudza także ochrona patentowa produktów inżynierii genetycznej, które są przecież wynikiem wielu lat bardzo kosztownych badań,
realizowanych przez wysoce wykwaliﬁkowaną kadrę. Zyski z ochrony
patentowej gwarantują zwrot poniesionych kosztów i stanowią główną
motywację dla prywatnych podmiotów do realizacji nowatorskich prac
badawczych, przez co często przyczyniają się do postępu naukowego
w wielu dziedzinach.

Liczba zgłoszeń patentowych wykorzystujących rośliny motylkowe
w polskim i niemieckim Urzędzie Patentowym oraz w EPO
przedstawione w postaci procentowej

Warto zwrócić uwagę, że liczba zgłoszeń patentowych angażujących
lucernę i soczewicę jest wyższa w Urzędzie Patentowym w Niemczech
(odpowiednio 510 i 471) niż w Europejskim Urzędzie Patentowym (odpowiednio 337 i 470). W Urzędzie Patentowym RP proporcjonalnie wysoka
liczba zgłoszeń wynalazków angażujących cieciorkę wynika z ogólnie
niskiej liczby zgłoszeń tego rodzaju wynalazków, odpowiednio: 2 w Polsce, 5 w Niemczech i 3 w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Opinia publiczna a patentowanie
Patentowanie żywych organizmów, to jedna z najbardziej kontrowersyjnych społecznie kwestii. Doskonałym przykładem kontrowersji, jakie
pojawiają się wokół tego zagadnienia, jest dokument sporządzony przez
Greenpeace pt. „The true costs of gene Patents”, w którym prezentuje
się wizje organizacji na temat „społecznych i ekonomicznych konsekwencji patentowania genów i żywych organizmów”.

Bardzo ważną funkcją patentów jest upowszechnianie wiedzy zgromadzonej
w wyniku opracowania wynalazku
biotechnologicznego. Uzyskanie patentu wymaga bowiem
opisania wynalazku w taki
sposób, aby przeciętny
znawca w danej dziedzinie mógł go odtworzyć,
innymi słowy wynalazek
musi być w pełni ujawniony. Taki wymóg przedstaGroch (Pisum L.)
wienia całości niezbędnych
źródło: burcon.ca
informacji jest zasadniczy dla
wszystkich systemów patentowych.
Patent zdecydowanie przyspiesza przekazywanie nowych technologii do domeny publicznej, a na pewno nie utrudnia
dostępu do wiedzy.
Patentowanie roślin wzbudza emocje. Według badań agencji badania
opinii publicznej (OBOP 2005 r. [5]), edukacja i wiedza, to dopiero
piąty w kolejności czynnik, który wpływa na opinię publiczną. Przed
nim znajdują się: przyczyny kulturowe i środowiskowe, stereotypy
i uprzedzenia, powszechne przeświadczenia i podejrzenia, umyślna
i nacelowana sugestywna aktywność różnych gremiów. Nie można się
dziwić, że wzbudzany i podsycany strach bierze górę nad rzeczowymi
argumentami.

Konkluzje
Wynalazki, zarówno ich liczba, jak i sposoby ich wykorzystania, potwierdzają, że rośliny motylkowe są ważne w wielu dziedzinach gospodarki.
Zdecydowanie dominuje soja, także zmodyﬁkowana genetycznie.
Jednakże inne rośliny motylkowe są przedmiotem wielu innowacyjnych
rozwiązań i mają istotne znaczenie ekonomiczne w Polsce i innych krajach UE.

Zdjęcie publikowane przez Greenpeace zawierające
protest przeciwko patentowaniu żywych organizmów
źródło: www.greenpeace.org
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Przy porównaniu poszczególnych gatunków roślin motylkowych,
które wykorzystywane są w kontekście roślin genetycznie zmodyfikowanych, ciekawe jest, że w niemieckich zgłoszeniach groch zajmuje
pierwszą pozycję, a nie soja, tak jak w przypadku zgłoszeń europejskich, a także polskich (tab. 6). Europejskie zgłoszenia natomiast
angażują w największej liczbie genetycznie zmodyfikowaną soję,
fasolę i koniczynę.
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GM – MOTYLKOWE

MOTYLKOWE

Tabela 6. Kolejność wykorzystywania roślin motylkowych
i GM– motylkowych w zgłoszeniach patentowych w UPRP,
DPMA i EPO
DPMA

SOJA

GROCH

FASOLA

EPO

SOJA

FASOLA

GROCH

UPRP

SOJA

GROCH

FASOLA

DPMA

GROCH

SOJA

FASOLA

EPO

SOJA

FASOLA

KONICZYNA

UPRP

SOJA

GROCH

LUCERNA

Rolnictwo, produkcja żywności i medycyna, to trzy główne dziedziny
wykorzystujące zarówno zmodyﬁkowane genetycznie, jak i niezmodyﬁkowane gatunki roślin motylkowych. Dużą grupę ponadto
stanowią te wynalazki, które skupiają się na udoskonaleniach samego procesu transformacji roślin – dotyczą na przykład nowych,
wydajniejszych wektorów albo takich, dzięki którym możliwe jest
wprowadzenie na jednym nośniku więcej niż jednego genu, konkretnych sekwencji promotorów transkrypcji itp.
Na dodatkowy komentarz na pewno zasługuje niewielka liczba wynalazków wpływających do Urzędu Patentowego RP.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest na pewno kilka. W Polsce
wynalazki biotechnologiczne głównie pochodzą z uczelni wyższych i instytutów naukowych. Przy braku sprawnie działającego
systemu ułatwiającego komercjalizację wynalazków z tej dziedziny, nadal publikacje naukowe są dla polskich naukowców
priorytetem. Brak motywacji, a także niewystarczające środki
finansowe, są głównymi przeszkodami w patentowaniu. Bardzo
często, z doświadczeń Urzędu Patentowego widać, że jeśli wynalazki uzyskują patenty, to nie są wnoszone opłaty urzędowe
za kolejne lata ochrony patentowej, co powoduje, że przestają
obowiązywać.
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Biografie niezwykłe mało znane

Patenty
nie do przebicia
Jerzy Bader i jego osiągnięcia
w dziedzinie techniki wysokich napięć

dr hab. Sławomir Łotysz
Instytut Historii Nauki PAN
„Jednym z najwybitniejszych wynalazców polskich
w zakresie [tu dziedzina techniki] był [tu imię i nazwisko]”;
jakże często przychodzi nam widzieć taki właśnie wstęp
do historii tej czy innej dziedziny techniki! Nie zawsze
jednak następujący później wywód dowodzi słuszności
tego, ważkiego przecież twierdzenia. No bo jak
w obiektywny sposób ocenić rangę czyichś dokonań
wynalazczych? Liczbą patentów? Skalą wdrożeń?
A może jednym i drugim? Jakiekolwiek przyjęlibyśmy
kryteria oceny, przypadek Jerzego Badera nie budzi
żadnych wątpliwości: uzyskał on bowiem przeszło
30 patentów, a zyski z ich wdrożenia przekroczyły
w skali świata miliard dolarów! I to tylko w ciągu
pierwszych dwudziestu lat stosowania. Ale po kolei.
Jerzy Bader urodził się w Warszawie 17 stycznia 1925 roku. Podczas okupacji walczył w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Wzmiankę o jego
wojennej przeszłości znajdujemy we wspomnieniach prof. Janusza Lecha
Jakubowskiego. Pisał on, iż jego „...doktorant Jerzy Bader [...] w 1945 r. – jako
jeszcze niemal dziecko – dostał się do niewoli z grupą partyzantów”. Dzięki
swojemu sprytowi i doskonałej znajomości języka niemieckiego, ten dwudziestoletni wówczas człowiek zdołał wówczas ocalić cały swój oddział. Zgodnie
z przekazem rodzinnym, od dowództwa NSZ otrzymał za to order Virtuti
Militari w ceremonii polowej. Po wyzwoleniu Jerzy Bader podjął naukę na Politechnice Warszawskiej. W 1946 roku uzyskał tam tytuł inżyniera, a trzy lata
później – magistra. Pracę doktorską obronił w 1957 roku.

Początki kariery w kraju
Jeszcze przed uzyskaniem stopnia magistra został zaangażowany w organizację Zakładu Wysokich Napięć w warszawskim Instytucie Elektrotechnicznym, a w latach 1948-1962 był tam formalnie zatrudniony. Już wówczas dał
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ko od nowa. Przyszłość jego i rodziny, którą
ze sobą zabrał, zależała wyłącznie od talentów,
determinacji i pracowitości młodego inżyniera.
Niedługo po przyjeździe do Ameryki podjął
pracę w General Cable Corporation.

Tak w dużym powiększeniu wygląda
„drzewo wodne” w przekroju izolacji kabla

się poznać jako sprawny wynalazca. Działając
w imieniu Instytutu Elektrotechniki, wraz
ze współpracownikami opatentował m.in. odgromnik magnetyczno-zaworowy i, przeznaczony do współpracy z nim, rejestrator. Ponadto uzyskał dwa patenty na wieloczłonowe
odgromniki. Warto zaznaczyć, że wynalazki te
zostały wdrożone, a zaangażowanie Badera
i pozostałych członków zespołu badawczego
wyróżniono nagrodami państwowymi.
W 1952 roku Jerzy Bader został laureatem
nagrody zespołowej III stopnia, za opracowanie
pełnej dokumentacji technicznej oraz za uruchomienie seryjnej produkcji odgromników
zaworowych dla napięć od 0,5 do 30 kV.
Trzy lata później otrzymał kolejną nagrodę,
również zespołową III stopnia, za opracowanie
nowej, oryginalnej konstrukcji odgromników
zaworowych o obciążalności 10 kA na napięcie 15-110 kV. W 1954 roku został przyjęty
w poczet Polskiej Akademii Nauk, a cztery lata
później, w uznaniu dotychczasowego dorobku,
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia
naukowe.

Pnąc się po szczeblach kariery zawodowej,
w 1973 roku został wiceprezesem tej ﬁrmy
i szefem jej działu badawczego.
Wspominany już prof. Janusz Jakubowski tak
wspominał sukcesy swojego byłego doktoranta: „jako wybitnie zdolny pracownik naukowy
i doskonały organizator uruchomił on w USA
produkcję urządzeń elektrycznych na dużą skalę i nawet zbudował swe prywatne laboratorium
wysokich napięć o pokaźnych parametrach”.
Prywatne laboratorium, o którym mowa, Cable
Technology Laboratories (CTL), założył pod
koniec 1978 roku, gdy korporacja General Cable sprzedała swój dział produkcji przewodów
wysokiego napięcia ﬁrmie Pirelli.
Przez dwa kolejne lata Bahder (w Stanach
Zjednoczonych przyjął oryginalną pisownię
nazwiska) nie mógł jednak w pełni poświęcić
się nowemu przedsięwzięciu, gdyż w ramach
umowy z Pirelli wciąż pracował w poprzednim
zakładzie, kontynuując rozpoczęty projekt
badawczy. Jego laboratorium CTL zatrudniało
wówczas czterech inżynierów. Oprócz niego
byli to: Bogdan Fryszczyn i Marek Sosnowski
(obaj Polacy z pochodzenia) oraz Carlos Katz.
Pod koniec 1980 roku Bahder zakończył
współpracę z Pirelli i odtąd mógł już zaangażować się bez reszty w rozwój swojej ﬁrmy.

Jerzy Bahder z małżonką na tle ruin
Warszawy (1945)

Niestety, zaawansowana choroba nie pozwoliła
mu na to. Po dwóch latach zmagań z rakiem
płuc zmarł w grudniu 1982 roku.

Wynalazca i naukowiec

Mimo tych wyróżnień za działalność naukową
i organizacyjną, Jerzy Bader wciąż doświadczał szykan za swoją partyzancką przeszłość
i walkę w szeregach NSZ. Prof. Janusz Jakubowski, wspominał, że „w czasie studiów
i później podczas pracy w Instytucie [Bader]
miał tak wiele kłopotów, że go to doprowadziło
do porzucenia kraju”.

Trudno przecenić wkład Jerzego Bahdera
w rozwój techniki wysokich napięć. Był niezwykle aktywny na polu naukowym, występując
na konferencjach, publikując monograﬁe, raporty i artykuły w kraju, jak i na emigracji. Wiele
z jego prac naukowych również i dziś jest
stosunkowo często cytowanych, co dowodzić
może oryginalności osiągniętych przez Bahdera wyników i ich ponadczasowego znaczenia.
To samo można powiedzieć o większości
z 33. uzyskanych przez niego amerykańskich
patentów. Do wielu z nich odwołują się również
współcześni wynalazcy.

Było to w 1962 roku, kiedy ostatecznie
zdecydował się na emigrację do Stanów
Zjednoczonych Ameryki, a jego dalsze dzieje
mogą stanowić doskonałą ilustrację opowieści
o amerykańskim śnie. Z kilkuset dolarami
w kieszeni, ledwie znając podstawy języka
angielskiego, Jerzy Bader rozpoczynał wszyst-

Jeśli za miarę znaczenia wynalazku przyjąć
liczbę takich odwołań, można wskazać przynajmniej sześć innowacji Jerzego Bahdera,
które były wykorzystane w przynajmniej
dwudziestu późniejszych patentach i dalszych dziesięć wynalazków, wspomnianych
nie mniej niż 10 razy. Aż 51 odwołań udało się

Na emigracji
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Dr. George H. Bahder Memorial Award
przyznawana jest przez Insulated
Conductors Committee od 1997 roku.
Tę plakietkę otrzymał Carlos Katz, przyjaciel
i współpracownik Bahdera
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Obecnie laboratorium założone przez Jerzego Bahdera wystawia
m.in. atesty zagranicznym producentom o dopuszczeniu
ich wyrobów na rynek amerykański. Na fotograﬁi kabel na napięcie
do 138 kV produkcji meksykańskiej (2009)

Poszukiwania Bahdera koncentrowały się na dwóch zagadnieniach:
możliwościach stworzenia kabla odpornego na to zjawisko oraz opracowaniu metod naprawy uszkodzonych w ten sposób przewodów. W obu
przypadkach osiągnął sukces.

Pierwsza strona patentu na metodę produkcji kabla o podwyższonej
odporności na zjawisko drzewienia

potwierdzić w przypadku patentu uzyskanego przez Bahdera wspólnie
z Davidem Silverem z General Cable Company w 1972 roku (patent USA
nr 3651244). Innowacja dotyczyła konstrukcji kabla w osłonie elektrostatycznej z fałdowanej metalicznej taśmy i z otuliną z półprzewodnika.

Stworzona w CTL metoda regeneracji przewodów została wdrożona
do praktycznego zastosowania. W pracach nad tym pomysłem towarzyszył Bahderowi ﬁzyk, wspomniany już dr Bogdan Fryszczyn, absolwent Zakładu Fizyki Jądra Atomowego Uniwersytetu Warszawskiego
z 1965 roku. Metoda polega na osuszeniu, stanowiącej rdzeń kabla,
wiązki przewodnika, poprzez tłoczenie doń gazu, np. azotu. Następnym
krokiem jest podanie do rdzenia płynu silikonowego, którego zadaniem
jest wypełnienie mikroszczelin od wewnątrz. Patent na tę metodę przyznany został w lutym 1983 r., tj. już po śmierci Bahdera (patent USA
nr 4372988). Na bazie tego patentu jeden z największych potentatów
branży chemicznej, Dow Chemical Company, uruchomił produkcję silikonowego wypełniacza wykorzystywanego w tej metodzie regeneracji.
Spośród większych ﬁrm wykorzystujących ten system w codziennej

Pokonać „drzewa wodne”
Od połowy lat 70. Jerzy Bahder szczególnie intensywnie interesował się
zagadnieniem przedwczesnego starzenia się wysokonapięciowych kabli
energetycznych. Zajmowało go przede wszystkim zjawisko degradacji
izolacji polimerowej kabli wysokiego napięcia układanych pod ziemią.
Dochodzi do niej w wyniku przedostawania się wilgoci do wnętrza kabla
pracującego pod napięciem, a zatem znajdującego się pod wpływem
pola elektrycznego. Jednoczesne działanie obu tych czynników: wilgoci
i pola elektrycznego, prowadzi do wystąpienia lokalnych zmian w strukturze chemicznej izolacji polimerowej. Traci ona wówczas właściwości
hydrofobowe i nabiera cech materiału hydroﬁlowego. W strukturze pojawiają się mikroszczeliny przypominające kształtem drzewo, stąd zjawisko
to określa się mianem drzewienia elektrycznego lub wodnego (ang. „water treeing”). Przedostawanie się wilgoci do tych szczelin jest główną
przyczyną awarii podziemnych kabli energetycznych.
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W CTL wykonywane są też próby przewodów, które mają
być zastosowane na pokładzie okrętów marynarki wojennej.
Specyﬁkacje takich testów określa wojsko (Fot. B. Fryszczyn, 2009)
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praktyce warto wymienić Utilx i Novinium, obie z siedzibą w Kent,
w amerykańskim stanie Waszyngton.
Metoda ta jest współcześnie wciąż udoskonalana, należy jednak podkreślić pionierski charakter prac Bahdera i Fryszczyna. Jak się ocenia,
w ciągu dwudziestu lat stosowania ich metody regeneracji kabli energetycznych oszczędności osiągnęły poziom jednego miliarda dolarów
w skali całego świata.
Również w kwestii poszukiwań metod zapobiegania powstawaniu
zjawiska drzewienia w nowych kablach, Jerzy Bahder miał spore osiągnięcia. W 1979 roku uzyskał w tej dziedzinie patent, który do dziś został
przywołany przynajmniej 35 razy. Dotyczył on metody produkcji kabla
o podwyższonej odporności na to zjawisko.
Proponowane rozwiązanie zakładało wykorzystanie wewnętrznej warstwy materiału uszczelniającego o strukturze gąbczastej w otulinie z fałJerzy Bahder na pokładzie statku wycieczkowego podczas podróży
służbowej do ZSRR (1981)

Jerzy Bahder był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i zawodowych, m.in. od 1962 roku należał do CIGRE (International Council
on Large Electric Systems). Za swoje osiągnięcia otrzymywał nagrody
również w Stanach Zjednoczonych.
W 1979 r., w uznaniu wkładu, jaki wniósł w poznanie natury przebić
w kablach dielektrycznych, został nagrodzony przez IEEE (Institute
of Electrical and Electronics Engineers).

Jerzy Bahder
prezentuje kabel
wysokiego
napięcia
wyprodukowany
w General Cable
Corporation
(1978)

dowanej folii metalowej. Wynalazca przewidział również zastosowanie
substancji wypełniającej przestrzeń pomiędzy poszczególnymi drutami
przewodnika, tworzącymi wiązkę żyły. W przypadku mechanicznego
uszkodzenia zewnętrznej izolacji, miało to zapobiegać wzdłużnemu rozprzestrzenianiu się wilgoci, czy to w postaci wody czy pary wodnej zawartej w uwięzionym w przewodzie powietrzu (patent USA nr 4145567).
Już po śmierci wynalazcy w laboratorium CTL podjęto próbę wdrożenia
do produkcji takiego kabla, opartego na kolejnym patencie Bahdera
(patent USA nr 4457975). Niestety, przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem. Wydaje się, że głównym powodem ﬁaska był brak wizji
i nowatorskiego podejścia do problemów elektroenergetyki nowego kierownictwa ﬁrmy. Pod nowym zarządem laboratorium nie mogło pochwalić się większymi osiągnięciami wynalazczymi ani naukowymi. Jeszcze
przez jakiś czas po śmierci założyciela, w CTL realizowane były zlecenia
przez niego zorganizowane, m.in. sześcioletni kontrakt na badania podstawowe podpisany z amerykańskim Departamentem Energetyki.
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Od 1997 roku ICC (Insulated Conductors Committee), organizacja
zrzeszająca producentów kabli energetycznych i instytucje badawcze
prowadzące badania w tej dziedzinie, przyznaje nagrodę imienia Bahdera. Wyróżnieni kandydaci otrzymują pamiątkową plakietkę oraz dostają
prawo wskazania zakładu lub katedry energetyki na dowolnym uniwersytecie, dokąd przekazana zostanie jednorazowa dotacja ICC w wysokości
2 500 dolarów.
Dr George H. Bahder Memorial Award przyznawana jest osobom, które
swoimi osiągnięciami przyczyniły się do rozwoju technologii produkcji
przewodów oraz ich zastosowań w transmisji i dystrybucji energii elektrycznej. W 1997 roku nagrodę przyznano rodzinie dr Bahdera, a właściwie pośmiertnie jemu samemu. W 2002 roku otrzymał ją Carlos Katz,
współpracownik Bahdera jeszcze z czasów General Cable Corporation,
który przeszedł z nim później do Cable Technology Laboratories.

Do końca czuł się Polakiem
Jak swojego ojca wspomina Paul Bahder, absolwent warszawskiej
Akademii Medycznej, a dziś doktor homeopatii z Princeton w stanie New
Jersey, Jerzy Bahder na emigracji zawsze czuł się Polakiem. Po opuszczeniu ojczyzny odwiedził ją jednak tylko raz. Do Polski przyjechał
w późnych latach 70. Bardzo przeżywał tę podróż.
Wielkim wydarzeniem był dla niego również biznesowy wyjazd do Związku Radzieckiego w 1981 roku. Firma General Cable wysłała go tam, aby
nadzorował uruchomienie zakupionej przez Rosjan fabryki produkującej
kable w oparciu o jego technologię. Jerzy Bahder zrobił tam ogromne

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

• 87

wrażenie dzięki świetnej znajomości
języka rosyjskiego. Mówił z bardzo dobrym akcentem, a to za sprawą matki
pochodzącej z arystokratycznej rodziny
rosyjskiej. Ojciec Jerzego zmarł, gdy
ten miał zaledwie cztery lata. W dzieciństwie rosyjski był zatem dla Jerzego
pierwszym językiem.
Do niedawna w Polsce niewiele mówiło się na temat osiągnięć Jerzego
Bahdera. Jego dorobek słabo rozpoznawany był również wśród Polonii
amerykańskiej. George Bahder, jako
„...elektrotechnik, członek Polskiej Akademii Nauk, badacz, wynalazca”, został
ledwie wspomniany przez o. Gabriela
Lorenca, który pisał o wybitnych
przedstawicielach Polonii pochowanych w alei zasłużonych cmentarza
przy Narodowym Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej w Doylestown,
w Pensylwanii.

Biografie niezwykłe mało znane

To profesor
Jan Czochralski
przyczynił się do zmiany
oblicza naszej cywilizacji
dr Katarzyna Racka-Szmidt
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)
Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów (PTWK)

Winniśmy mu chyba więcej, niż jedną
inskrypcję na kamieniu nagrobnym.
Jako patriocie, jako wybitnemu inżynierowi i wynalazcy, z którego pomysłów
korzysta dziś świat.
Studia nad życiorysami naukowców,
wynalazców, techników czy inżynierów
to ważna dziedzina badań nad dziejami
nauki i techniki. Nie chodzi tu jednak
o zwykłą biograﬁstykę, a tym bardziej
o tworzenie dzieł hagiograﬁcznych.
Wydaje się, że pełniejsze rozpoznanie
dziejów życia prywatnego i zawodowego twórców techniki prowadzić może
do lepszego zrozumienia uwarunkowań, jakie doprowadziły do tej czy innej
innowacji, do tego czy innego odkrycia.
Obok walorów poznawczych historie
takie mają również dużą wartość edukacyjną i wychowawczą. Wyjaśniając
wybory życiowe wybitnych twórców
techniki oraz ukazując ich jako zwykłych ludzi, pozwalają na bliższe utożsamienie się z nimi, a stąd już niedaleko
do chęci podążania w ich ślady.
Autor dziękuje
Pawłowi Bahderowi
i Bogdanowi Fryszczynowi
za przekazane informacje
i udostępnione fotograﬁe.
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Odkryta w 1916 r. metoda otrzymywania
monokryształów, zwana od nazwiska profesora
„metodą Czochralskiego”, umożliwiła rozwinięcie
przemysłowej produkcji półprzewodników
i postęp cywilizacyjny związany z obecnością
układów scalonych w tym mikroprocesorów

Nazwisko Jana Czochralskiego jest najczęściej cytowanym w literaturze naukowej obok Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie, nazwiskiem polskiego uczonego. Dla większości Polaków jest to niestety
postać nieznana.
Odkrycie metody otrzymywania monokryształów, zwanej „metodą Czochralskiego” należy we współczesnej technice do największych osiągnięć XX wieku. Wynaleziona przez profesora Jana Czochralskiego
metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali, zaadoptowana później na potrzeby technologii półprzewodników i pozyskiwania monokryształów, umożliwiła m.in. dynamiczny rozwój przemysłu elektronicznego
i zmieniła oblicze współczesnej cywilizacji.
Dzięki jej zastosowaniu do wytwarzania półprzewodników na skalę przemysłową, zwłaszcza dzięki otrzymywanym metodą Czochralskiego monokryształom krzemu, możliwy był znaczący rozwój przemysłu
elektronicznego i w efekcie produkcja urządzeń elektronicznych stosowanych powszechnie w naszym
codziennym życiu, takich jak: osobiste komputery, telefony komórkowe, telewizory czy inne „inteligentne”
(smart) urządzenia sterowane układami scalonymi.
(Artykuł nt. osiągnięć prof. J. Czochralskiego ukazał się
w nr 2/15/2013 Kwartalnika UPRP, niemniej – podzielając opinię, że świadomość
ich znaczenia jest wciąż znikoma, drukujemy niniejszy artykuł – od red.)
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Z biografii Jana Czochralskiego
Jan Czochralski urodził się 23 października
1885 r. w Kcyni (obecnie województwo kujawsko-pomorskie) w ówczesnym zaborze
pruskim, w wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej
(jego ojciec był stolarzem). Był ósmym z dziesięciorga dzieci Franciszka Czochralskiego
i Marty Suchomskiej.
Od wczesnych lat Czochralski wykazywał
zainteresowanie nauką, zwłaszcza chemią.
Zgłębiał jej tajniki poprzez czytanie odpowiednich książek i przeprowadzanie różnych
eksperymentów chemicznych. Ukończył
Szkołę Ćwiczeń i Seminarium Nauczycielskie
w Kcyni. Nie odebrał jednak świadectwa
maturalnego. Podobno, protestując przeciwko niesprawiedliwym ocenom, podarł
je. W 1901 r. Jan Czochralski opuścił dom
rodzinny i wyjechał do Berlina (przebywał tam
w latach 1901-1917), gdzie początkowo podjął
pracę i praktykę w drogerii-aptece w Altglienicke u doktora Augusta Herbranda. 1
sierpnia 1907 r. Jan Czochralski podjął pracę
w koncernie Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), gdzie zajmował się badaniami
metalurgicznymi odnośnie „ujawnienia szczegółowej mikrostruktury materiałów” [1]. Prace
dotyczyły m.in. aluminium i wymagały opracowania „nowych metod badawczych, poznania
i opracowania sposobów produkcji różnych
wyrobów (prętów, blach czy wyprasek), a więc
wyciągania drutu, odlewania, prasowania,
ale i metod uszlachetniania aluminium przez
stosowanie domieszek” [1].
W 1910 r. Jan Czochralski ożenił się z pianistką Margaretą Haase, pochodzącą z bardzo
zamożnej rodziny holenderskiej osiadłej
w Niemczech. Małżeństwo dało mu zaplecze
materialne, stąd bez przeszkód mógł oddać
się pracy badawczej. Badał m.in.: wykresy
równowagi fazowej, rekrystalizację odkształconych metali, właściwości monokryształów oraz
właściwości metali za pomocą promieni X.
Rok później Jan Czochralski został asystentem
znanego niemieckiego naukowca Wicharda
von Moellendorﬀa. W 1913 r. ukazała się
ich wspólna publikacja naukowa (w czasopiśmie inżynierów niemieckich), w której wysunęli
hipotezę przemieszczeń atomów w kryształach
metali. Stanowiła ona podwalinę teorii dyslokacji sformułowanej w 1934 r. przez G. J. Taylora
i jego współpracowników, gdzie wykazano,
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że plastyczne odkształcenie kryształu
jest związane przede
wszystkim z wytworzeniem i ruchem
defektów struktury
krystalicznej, zwanych dyslokacjami.
Rok 1916 okazał się
przełomowym dla
Jana Czochralskiego.
Opracował on bowiem metodę pomiaru szybkości krystalizacji metali, zwaną
później od jego
nazwiska „metodą
Czochralskiego”. Dwa Jan Czochralski w Berlinie około 1907 r.
(fot. zaczerpnięta z [2])
lata później Jan Czochralski opublikował
w czasopiśmie „Zeitschrift für physikalishe
przebywał do 1929 r. Został tam, w wieku 32
Chemie” artykuł ze szczegółami technicznymi
wynalezionej metody (rys. 1) i wynikami ekspe- lat, kierownikiem nowoczesnego Laboratorium
Metali. Prowadził badania nad stopami lekkimi
rymentów dla otrzymanych tą metodą drutów
metali: cyny, cynku i ołowiu (miały one średnicę na osnowie glinu, takimi jak: duraluminium,
telektal, zetal, scleron, aeron, ultralumin i inny1 mm i długość do 19 cm).
mi. We Frankfurcie powstało wiele prac naukoW 1917 r. Jan Czochralski wraz z rodziną
wych i patentów Jana Czochralskiego, dotywyjechał do Frankfurtu nad Menem, gdzie
czących różnych stopów i metali, zakupionych
przez: Stany Zjednoczone Ameryki, Francję,
Anglię i inne kraje (przykładowy spis publikacji
oraz patentów Czochralskiego jest przedstawiony np. w [3]). Czochralski opatentował między innymi tzw. „stop B” (odkrył go w 1924 r.),
tj. stop na bazie ołowiu z niewielkimi dodatkami pierwiastków: Ca (0,73%), Na (0,58%),
Li (0,04%) i Al (0,02-0,2%). „Stop B” znalazł
szerokie zastosowanie w kolejnictwie (stąd
jego nazwa: Bahnmetall) do wylewania
panewek wagonowych do produkcji łożysk
kolejowych i umożliwił znaczący rozwój kolejnictwa w Niemczech, Anglii, USA, ZSRR oraz
w Polsce, przyczyniając się do znaczącego
zwiększenia prędkości jazdy pociągów.

Rys. 1. Przyrząd opracowany przez
Czochralskiego (rys. z pracy Zeitschrift für
Physikalische Chemie (1918) 219-221)

Sukcesy naukowe oraz korzyści ﬁnansowe
czerpane ze sprzedaży patentów spowodowały, że Czochralski zdobył uznanie za życia oraz
znaczącą fortunę. W 1925 r. został wybrany
na przewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Metalurgicznego. Był on także konsultantem czołowych światowych ﬁrm przemysłu
metalowego, takich jak: Schneider-Creusot
(Francja), Škoda (Czechosłowacja), Bofors
(Szwecja), Institute of Metals (Anglia). Henry
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śniejsze laboratoria badawcze. Na zlecenie
Ministerstwa Spraw Wojskowych w Zakładzie
Metalurgii i Metaloznawstwa prowadzone były
prace naukowe na rzecz uzbrojenia aż do wybuchu II wojny światowej.
17 listopada 1929 r., w uznaniu zasług dla
rozwoju nauki, Jan Czochralski otrzymał tytuł
doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej, a w kwietniu 1930 r. został mianowany
przez prezydenta RP profesorem zwyczajnym
Politechniki Warszawskiej.

Urządzenie do przeprowadzania procesów
monokrystalizacji metodą Czochralskiego.
We wnętrzu komory pieca widoczny jest
ﬁoletowy monokryształ szaﬁru (fot. Jarosław
Kisielewski)

Ford zaproponował Czochralskiemu (1925 r.)
objęcie stanowiska dyrektora w fabryce duraluminium w USA (pod Detroit), lecz nie przyjął
on tej propozycji. Dwa lata później (1927 r.)
Czochralski był organizatorem i gospodarzem
Światowej Wystawy Materiałów w Berlinie.

Powrót do Polski
W 1928 r. ówczesny Prezydent RP, prof. Ignacy Mościcki zaprosił Jana Czochralskiego
do przyjazdu do Polski i do objęcia stanowiska
profesora na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Mimo ugruntowanej pozycji
w przemyśle niemieckim, w pierwszej połowie
1929 r. Jan Czochralski powrócił do Polski
i wraz z rodziną zamieszkał w willi przy
ul. Nabielaka 4 w Warszawie (obecnie mieści
się w niej rezydencja ambasadora Słowacji).
W kwietniu 1929 r. Jan Czochralski objął stanowisko profesora kontraktowego w Katedrze
Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale
Chemicznym PW. Utworzył i został pierwszym
kierownikiem Zakładu Metalurgii i Metaloznawstwa, który dzięki specjalnym kredytom państwowym uzyskanym od Ministerstwa Spraw
Wojskowych oraz znacznej dotacji z Funduszu
Kultury Narodowej wyposażył w najnowocze-
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Warto wspomnieć o tym, że państwo Czochralscy wykazywali zamiłowanie do literatury
i sztuki. W ich willi odbywały się spotkania
towarzyskie, tzw. „Czwartki literackie” z udziałem przedstawicieli środowiska artystycznego:
pisarzy, aktorów, reżyserów, poetów, dramatopisarzy, publicystów, kompozytorów, muzyków
i rzeźbiarzy. Bywali tam: Leopold Staﬀ, Kornel
Makuszyński, Wacław Berent, Ludwik Solski,
Adolf Nowaczyński, Feliks Nowowiejski, Alfons
Karny i wielu innych. Jan Czochralski tworzył
też własną poezję pod pseudonimem: Jan
Pałucki. Wspierał ﬁnansowo środowisko artystyczne oraz ﬁnansował wiele działań na rzecz
kultury, np. remont dworku F. Chopina w Żelazowej Woli czy badania archeologiczne w starożytnym grodzisku w Biskupinie i inne.

Krajową – odlewano korpusy granatów oraz
części do drukarni polowych na potrzeby prasy
podziemnej, wykonywano części do pistoletów,
wyrabiano miny. W trakcie wojny Profesor
wraz z żoną i najstarszą córką Leonią, poprzez
swoje osobiste kontakty z Niemcami pomagali
uwolnić wielu aresztowanych z więzień i obozów okupanta.
W kwietniu 1945 r. Profesor został aresztowany
i osadzony w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim pod zarzutem kolaboracji z hitlerowcami.
Był oskarżony o „współpracę z niemieckimi
władzami okupacyjnymi na szkodę osób
spośród ludności cywilnej, względnie Państwa
Polskiego” [1]. Jednakże w sierpniu, z braku
dowodów, Profesor został uniewinniony.
Potwierdzają to dokumenty znajdujące się
w Archiwum Akt Nowych. Pomimo umorzenia
śledztwa, uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 grudnia 1945 r., Profesor
został wykluczony ze społeczności akademickiej – przestał być uważany za profesora
Politechniki Warszawskiej. W uchwale napisano: „Senat stwierdza, że dr Jan Czochralski
od końca 1939 r. przestał być uważany przez
grono profesorów za profesora Politechniki
Warszawskiej i uchwala dać odpowiedź,
że sprawa objęcia przez J. Czochralskiego pracy w Politechnice jest nieaktualna” [1]. Część
środowiska akademickiego niezasłużenie źle
oceniła Profesora, mając na względzie jego
podwójne obywatelstwo (niemieckie – z tytułu
urodzenia się w zaborze pruskim oraz polskie,
które uzyskał po otrzymaniu tytułu doktora
honoris causa), pracę zawodową w Niemczech
przed wojną oraz pozorny brak zaangażowania
w ruch oporu w czasie okupacji.

W styczniu 1940 r., za zgodą władz niemieckich, profesor uruchomił Zakład Badań Materiałów w dawnym Instytucie Metalurgii, którym
kierował do wybuchu Powstania Warszawskiego. Zatrudniał w nim ludzi i chronił ich przed
wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec i do obozów. Mógł wystawiać tzw. mocne
zaświadczenia o pracy, chroniące pracowników przed niemieckimi
represjami. Chronił w ten
sposób wiele osób
działających w polskim
podziemiu. W latach
1942-1944 w Zakładzie
tym działała komórka AK
utworzona przez pracowników. Oprócz prac
na potrzeby okupanta,
m.in. wytwarzania części
zamiennych do maszyn
i pojazdów niemieckich,
w Zakładzie CzochralRys. 2. Schemat z etapami procesu wzrostu kryształu metodą
skiego wykonywano
Czochralskiego: (a) zbliżanie zarodka kryształu do stopionego
też elementy uzbrojenia
w tyglu materiału, (b) rozpoczęcie procesu wyciągania,
zamówione przez Armię
(c) uformowanie kryształu, (d) oderwanie kryształu od roztopu
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W związku z niemożliwością podjęcia pracy
w Politechnice, Profesor wraz z rodziną powrócił w 1946 r. do rodzinnej Kcyni. Wraz ze znajomymi i rodziną założył tam i prowadził niewielkie Zakłady Chemiczne „BION” wytwarzające
chemię gospodarczą, np.: sól szybkopeklującą,
lak butelkowy i stemplowy, świece choinkowe
„,Proszek od kataru z Gołąbkiem”, pasty do butów, itp. Wskutek brutalnie przeprowadzonej
przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa
rewizji w rodzinnym domu, związanej z rzekomą współpracą Profesora z hitlerowcami,
doznał ataku serca i zmarł 22 kwietnia 1953 r.
w szpitalu w Poznaniu. Został pochowany
na starym cmentarzu paraﬁalnym w Kcyni,
gdzie spoczywa wraz z żoną Margaretą.

Otrzymywanie monokryształów
metodą Czochralskiego
Metoda Czochralskiego znalazła rewelacyjne
zastosowanie dopiero w latach 50., po wynalezieniu tranzystora przez Waltera Brattain’a,
Johna Bardeen’a i Williama Shockley’a (pracownicy Bell Telephone Laboratories). Wszyscy
trzej otrzymali za to nagrodę Nobla z Fizyki
w 1956 r. Wynalezienie tranzystora spowodowało dynamiczny rozwój elektroniki opartej
na zjawisku półprzewodnictwa i zapotrzebowanie na materiały w formie monokryształów.
Gordon K. Teal oraz John B. Little (też z Bell
Telephone Laboratories) zaadoptowali metodę
Czochralskiego do otrzymania kryształów
germanu oraz krzemu. Współcześnie metodą
Czochralskiego hoduje się monokryształy
krzemu na potrzeby przemysłu elektronicznego. Stosują ją fabryki największych światowych
koncernów elektronicznych, takich jak np.: Intel,
Motorola, IBM, Samsung oraz NEC.
Wytwarzanie monokryształów metodą Czochralskiego wymaga zastosowania: pieca
indukcyjnego wysokich temperatur, niekiedy
odpowiedniej atmosfery ochronnej (próżni
bądź atmosfery gazu obojętnego), w której
przebiega proces wzrostu i monokrystalicznego zarodka kryształu, który jest wyciągany
powoli i przeciwnie do kierunku siły grawitacji
z tygla zawierającego stopiony materiał podlegający krystalizacji. W zależności od rodzaju
topionego materiału stosuje się tygle wykonane
z kwarcu, graﬁtu, azotku boru bądź innego
żaroodpornego materiału, niewchodzącego
w reakcję z topionym materiałem.
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Podczas procesu wyciągania
do zarodka dołączają się
kolejne warstwy atomów,
które narastając w sposób
uporządkowany (wymuszony
orientacją krystalograﬁczną
zarodka) powiększają go.
W ten sposób tworzy się
coraz większy kryształ (rys. 2).
Zarodek musi być wyciągany
Przykładowe kryształy wytworzone metodą
z roztopionego materiału
Czochralskiego w ITME (fot. Anna Duda-Nowicka)
z określoną szybkością równą
szybkości krystalizacji danego
materiału. Przykładowo, dla
im. Jana Czochralskiego, w którym otrzymuje
monokryształów krzemu szybkość ich wysię i bada właściwości monokryształów różciągania wynosi 0,4-1,2 mm/min. Parametry
nych materiałów, uzyskiwanych w procesach
technologiczne procesu, tj. przede wszystkim
odpowiedni dobór szybkości wyciągania krysz- krystalizacji nie tylko metodą Czochralskiego,
ale także innymi metodami takimi jak np.: metotału jak również rozkład temperatury w tyglu
dą transportu ﬁzycznego z fazy gazowej (PVT,
mają wpływ na rozmiary i jakość otrzymanego
kryształu. W celu poprawienia warunków trans- ang. physical vapor transport method), metodą
wzrostu z roztworu na zarodzi (TSSG, ang.
portu masy i ciepła, zarodek oraz tygiel mogą
top seeded solution growth method), czy też
zostać wprawione w ruch obrotowy.
metodą ciągniecia kryształów z tygla zgodnie
Metoda Czochralskiego umożliwia m.in.: wzrost z kierunkiem grawitacji (ang. micro-pullingkryształu o określonym kierunku krystalogradown method).
ﬁcznym (poprzez wybór orientacji zarodka),
łatwość ustalenia składu chemicznego kryształu (poprzez dobór roztworu), uniknięcie naPrzywrócenie profesorowi
prężeń w krysztale wobec braku jego kontaktu Czochralskiemu dobrego imienia
z tyglem oraz łatwość kontroli procesu. Jej niewątpliwą zaletą jest możliwość uzyskiwania
Po 66 latach od chwili wykluczenia z grona
monokryształów w formie dużych kryształów,
profesorów Politechniki Warszawskiej, dokonp. monokryształów krzemu o długości ~2 m,
nano rehabilitacji profesora i uchwałą Senatu
średnicy 30-45 cm i masie ~300 kg.
Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca
Monokryształy wytwarzane metodą Czochralskiego mają zastosowanie w elektronice, optyce i optoelektronice. Mogą być
one stosowane na przykład: (1) w konstrukcji
laserów na różne długości fal promieniowania
elektromagnetycznego (np.: SrLaGa3O7:Ho,
Y3Al5O12:(Pr+3, Yb+3, Nd3+), (2) jako materiał
na soczewki (np.: granat itrowo-aluminiowy
(YAG) Y3Al5O12, szaﬁr Al2O3), (3) dla wytwarzania polaryzatorów, modulatorów elektrooptycznych, detektorów piroelektrycznych
(np.: LiNbO3), (4) jako materiały podłożowe dla
konstrukcji różnych diod laserowych oraz jako
ﬁltry optyczne (np.: Al2O3). Jednym z wiodących ośrodków naukowych, w których wytwarza się metodą Czochralskiego monokryształy
jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. W ITME od 1992
r. istnieje Laboratorium Wzrostu Kryształów

2011 r. [4] przywrócono mu dobre imię. Naukowa kwerenda profesora Mirosława Nadera
w Archiwum Akt Nowych ujawniła dokumenty
[4] potwierdzające współpracę profesora
Czochralskiego z Oddziałem II (wywiadem)
Komendy Głównej Armii Krajowej.
Decyzją Sejmu RP profesor Jan Czochralski został ogłoszony Patronem Roku 2013.
W uchwale Sejmu z dnia 7 grudnia 2012 r.
czytamy: „W sześćdziesiątą rocznicę śmierci
Jana Czochralskiego Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców współczesnej techniki, którego przełomowe odkrycia przyczyniły
się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez
niego metoda otrzymywania monokryształów,
nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją
epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszel-
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kie urządzenia elektroniczne zawierają układy
scalone, diody i inne elementy z monokrystalicznego krzemu, otrzymywanego właśnie metodą Czochralskiego. Wkład polskiego uczonego
prof. Jana Czochralskiego w dziedzinę światowej nauki oraz techniki został doceniony przez
uczonych świata, którzy zaczęli korzystać z jego
najważniejszego wynalazku. Wynalazku bez
którego trudno byłoby funkcjonować w XXI wieku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok
2013 Rokiem Jana Czochralskiego.”
Ogłoszenie Jana Czochralskiego Patronem
Roku 2013 zapoczątkowało szereg wydarzeń mających na celu popularyzację osoby
i osiągnięć profesora. Nie sposób wymienić
tu wszystkich, ale do tych ważnych zaliczyć
należy: wystawę poświęconą profesorowi, która odbyła się w lutym w Sejmie RP, odsłonięcie
w kwietniu tablic pamiątkowych przy domu
Państwa Czochralskich (przy ul. Nabielaka 4
w Warszawie) oraz w gmachu Technologii
Chemicznej w Politechnice Warszawskiej,
pojawienie się na rynku książek – w polskiej
i angielskiej wersji językowej – poświęconych
profesorowi Czochralskiemu, szereg uroczystych seminariów i wystaw w różnych ośrodkach akademickich, m.in. w: Politechnice Warszawskiej, Instytucie Technologii Materiałów
Elektronicznych, Uniwersytecie Śląskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i innych, uroczystości
upamiętniające 60. rocznicę śmierci Profesora
w jego rodzinnym mieście Kcyni, Międzynarodową Szkołę Wzrostu Kryształów „ISSCG-15”
w Gdańsku oraz Międzynarodową Konferencję
Wzrostu Kryształów „ICCGE-17” w Warszawie, które odbyły się w sierpniu i zgromadziły
naukowców z całego świata (były one m.in.
okazją do przypomnienia społeczności międzynarodowej postaci i osiągnięć naukowych
profesora oraz o jego polskim pochodzeniu),
oraz uroczyste odsłonięcie popiersia profesora
Jana Czochralskiego w Politechnice Warszawskiej w listopadzie 2013 r.

KOMENTARZ NA 20-LECIE
USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
I PRAWACH POKREWNYCH
Marek Bukowski, Damian Flisak (red. nauk),
Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski,
Sybilla Stanisławska-Kloc, Tomasz Targosz
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.
Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, 2015

N

a rynku pojawiło się zupełnie nowe
opracowanie całości szeroko pojętego
prawa autorskiego w postaci komentarza
do ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Książka została przygotowywana przez zespół specjalistów z zakresu
prawa autorskiego – wieloletnich praktyków
i teoretyków. Stanowi ona obecnie najbardziej
kompleksowe opracowanie przepisów ustawy,
zaś bezpośrednim impulsem do jej napisania
było 20-lecie obowiązywania ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

P

odstawowym atutem komentarza jest
jego przydatność w praktyce stosowania prawa autorskiego. Można w nim znaleźć
nie tylko standardowe elementy właściwe tego
typu publikacjom, czyli orzecznictwo sądów
krajowych oraz zagranicznych (ze szczególnym
uwzględnieniem dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), odniesienia do wypowiedzi rodzimej i zagranicznej doktryny wraz
z omówieniem zagadnień związanych z okre-

Opracowano na podstawie:
[1] T. Hałas, Jan Czochralski (1885-1953) wielki
uczony i patriota?, Kcynia 2008.
[2] P. Tomaszewski, Jan Czochralski i Jego Metoda,
Wrocław – Kcynia 2003.
[3] P.E. Tomaszewski, Powrót. Rzecz o Janie
Czochralskim, Oﬁcyna Wydawnicza ATUT,
Wrocław 2012.
[4] Materiały w posiadaniu Politechniki
Warszawskiej.
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ślonym przepisem, lecz przede wszystkim
liczne wskazówki o charakterze praktycznym,
które z pewnością mogą być pomocne choćby
w sporach sądowych. Niektóre rozdziały ustawy, np. przepisy o dozwolonym użytku oraz
część karna, zostały dodatkowo zaopatrzone
we wprowadzenie zawierające omówienie
zasadniczych zagadnień, które poprzedza
właściwą analizę poszczególnych przepisów. Pozwala to na dodatkowe pogłębienie
i usystematyzowanie wiedzy czytelnika. Mimo
zasadniczego przyjęcia formuły komentarza
„praktycznego”, autorzy nie stronią od analizy
kwestii teoretycznych stanowiących fundamenty całego systemu prawa autorskiego. Warto
wreszcie wspomnieć również i o tym, że wiele
z opracowanych zagadnień zostało skomentowanych w sposób pogłębiony po raz pierwszy
na polskim rynku. Dotyczy to choćby zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi.

Z

uwagi na wskazane powyżej elementy
komentarz może spotkać się z zainteresowaniem szerokiej grupy odbiorców. Jest
on adresowany nie tylko do osób zawodowo
zajmujących się skomplikowanymi zagadnieniami prawnoautorskimi – sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, bądź
aplikantów tych zawodów. Książka może być
interesująca i przydatna także dla osób zainteresowanych tą materią z innych względów
– twórców, artystów, wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji
zbiorowego zarządzania, rzeczników patentowych a także studentów prawa lub kierunków
artystycznych.
(AB)
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Zza obiektywu

Gdyby Kalifornia była państwem…
…to pod względem powierzchni byłaby na 59. miejscu na świecie, liczba
ludności (tylko trochę mniejsza od populacji Polski) plasowałaby ją
na 35. miejscu, ale jej gospodarka trzymałaby się mocno w pierwszej dziesiątce.
Korespondencja własna

Tekst i zdjęcia:

dr Paweł Koczorowski
ekspert UPRP
Nie bez powodu Polsko-Amerykański Tydzień
Innowacji, o którym pisaliśmy w poprzednim
numerze „Kwartalnika”, został zorganizowany
w Kalifornii, w Los Angeles i San Francisco.
Te dwa miasta, a raczej dwie metropolie skupiły wokół siebie centra ogromnego biznesu
oddziałującego na gospodarkę globalną.
Chociaż stolicą Kalifornii jest Sacramento
leżące na północny-wschód od San Francisco, to największym skupiskiem ludności jest
położone na południu stanu Los Angeles (LA),
drugie co do wielkości (po Nowym Jorku)
miasto w USA.

Prywatna uczelnia University of Southern
California (USC) jest największym pracodawcą
w sektorze prywatnym i zasila gospodarkę
lokalną zyskiem rzędu 4 mld dolarów rocznie.
LA to również duże bezrobocie, przestępczość, dzielnice biedy zamieszkiwane głównie
przez Afroamerykanów i imigrantów z Meksyku. Warto wiedzieć, że nowożytna historia
regionu związana jest bardziej z Hiszpanią
niż z brytyjską Koroną, a w pierwszej połowie
XIX w. Kalifornia należała do Meksyku. Dlate-

go Latynosi stanowią 17% populacji Kaliforni
(30% populacji „białej”, która stanowi 60%
społeczeństwa). Dla porównania: w Los Angeles biali stanowią już tylko 50% populacji,
ale połowa jest pochodzenia latynoskiego.
Można się domyślać, że rozkład zamożności
nie idzie w parze ze strukturą demograﬁczną.
Latynosi stanowią rezerwuar niedrogiej siły
roboczej, niezbędnej do wykonywania prac
wymagających mniejszych kwaliﬁkacji. To rzuca się w oczy.

„Miasto Aniołów” jest
3. najbogatszym i 5. najbardziej
wpływowym miastem na świecie.
LA to przede wszystkim przemysł ﬁlmowy
rozrywkowy, medialny i modowy, z otoczką
bankowości i ubezpieczeń, jednym słowem
– ﬁnanse. Mają tam też siedziby ﬁrmy panamerykańskie i globalne, w tym kilka korporacji
z pierwszej pięćsetki listy Fortune, np. Northrop Grumman (trzecie miejsce na światowej
liście producentów uzbrojenia, największy producent okrętów). W Long Beach w hrabstwie
Los Angeles koncern Boeing produkuje samoloty transportowe C-17 Globemaster. W tak
dużej aglomeracji (1300 km2, prawie 13 mln
mieszkańców) oczywiście bardzo rozwinął się
sektor publiczny, w tym szkolnictwo wyższe.
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Świt nad centrum ﬁnansowym w LA. Pomimo położenia nad brzegiem Pacyﬁku, otoczone
górami miasto jest słabo przewietrzane. Przez większą część roku zalega nad nim smog,
czemu sprzyja podatność Basenu Los Angeles na inwersję temperatury i mała ilość opadów
deszczu (około 380 mm rocznie). Władze stanu Kalifornia promują samochody hybrydowe
i o napędzie elektrycznym w celu zmniejszenia emisji spalin.
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Zachód słońca nad Pacyﬁkiem w Santa Monica. Na nadmorskim bulwarze stoi kamienna
ławka ufundowana przez rodzinę starszego pana, który do końca życia codziennie
obserwował słońce kryjące się za horyzontem. Właśnie taki, spokojny (pacíﬁco) był ocean
podczas wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata na początku XVI w.
Transport drogowy jest ważną gałęzią
gospodarki USA. Jedna trzecia towarów
jest przewożona przez samochody
ciężarowe. To mniej niż w Europie
(prawie 50%), ale w USA ze względu
na duże odległości niebagatelne
znaczenie ma transport morski wzdłuż
wschodniego i zachodniego wybrzeża,
transport kolejowy (towary masowe)
i lotniczy.

Przydomowy ogródek w Los Angeles. Rośliny konkurują o każdą kroplę wody. Bliskość
Oceanu Spokojnego będącego największym zbiornikiem wody na kuli ziemskiej
nie przekłada się na nawodnienie gruntu nawet w pobliżu wybrzeża.

Na brzegu Pacyﬁku, pomiędzy Los Angeles i San Francisco, spółka Paciﬁc Gas and Electric
wybudowała w 1985 r. elektrownię jądrową Diablo Canyon Power Plant. Budowla z dwoma
reaktorami jest odporna na najsilniejsze trzęsienia ziemi, a położenie wysoko nad poziomem
morza zabezpiecza ją przed tsunami. Reaktory są chłodzone wodą morską. Cały kompleks
zajmuje ponad 400 ha. Roczna produkcja energii wynosi 18.000 GWh (średnia moc
elektrowni to ok. 2 GW) i pokrywa 10% zapotrzebowania Kalifornii na energię elektryczną.
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Całe zachodnie wybrzeże Stanów
Zjednoczonych jest obszarem aktywnym
sejsmicznie na skutek wzajemnego
oddziaływania na siebie płyt tektonicznych.
Ziemia może zatrząść się w każdej chwili.
Geolodzy spodziewają się wielkiego
trzęsienia ziemi, występującego co około
200 lat w rejonie LA. Od ostatniego minęło
już ponad 300 lat… Silny wstrząs może
wywołać katastrofalne tsunami. Tablice
ostrzegawcze są ustawione przy plażach.
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San Francisco powstawało
dwa razy.
Pierwszy raz – w czasach krótkotrwałej tzw.
kalifornijskiej gorączki złota w połowie XIX w.,
która pozwoliła dorobić się bardziej spekulantom niż poszukiwaczom, ale zasiliła region
ludźmi, kapitałem i inicjatywą. Levi Strauss
(tanie spodnie dla górników), Wells Fargo
(bank), Ghirardelli (czekolada), to sławne dziś
marki powstałe dzięki gorączce złota.
Drugi raz San Francisco powstawało po trzęsieniu ziemi i pożarach inicjowanych z popękanej sieci gazowej, które w 1906 r. unicestwiły
około 80% miasta. Szybka odbudowa, przemyślane inwestycje w infrastrukturę, efektywny
obrót kapitałem, uczyniły z San Francisco
centrum ﬁnansowe, które oparło się nawet
Wielkiemu Kryzysowi. Podczas giełdowego
krachu w 1929 r. nie upadł żaden bank z San
Francisco. Wielkie inwestycje w mosty Bay
Bridge i Golden Gate Bridge oraz przebudowa twierdzy Alcatraz w więzienie federalne
dodatkowo zwiększyły dynamikę rozwoju
regionu. Królami biznesu była „wielka piątka”
ﬁnansistów, na czele z Lelandem Stanfordem,
współzałożycielem kompanii kolejowej Central
Paciﬁc Railroad. Stosunkowo niedawne silne
trzęsienie ziemi w 1989 r. zniszczyło przede
wszystkim stalowy most Bay Bridge i nadbrzeżną estakadę Embarcadero, zabijając
63 osoby, ale nie zrujnowało miasta.

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji zagościł m.in. w akademickim Berkeley, korzystając
z rozbudowanej bazy konferencyjno-wystawienniczej Centrum Sportowego. Z najwyższego
poziomu roztacza się widok na wzgórza Berkeley i stadion uniwersytecki California Golden Bears.

Most Bay Bridge składa się z dwóch części. Pierwsza łączy San Francisco z wyspą Yerba
Buena Island (po lewej stronie zdjęcia), a druga biegnie od tej wyspy do Oakland.

Dynamiczny rozwój gospodarczy regionu
San Francisco przyczynił się do rozwoju
naukowego i technologicznego.
Sto lat intensywnego procesu zaowocowało
powstaniem i sukcesem Doliny Krzemowej
oraz innych ośrodków naukowych i technologicznych położonych wokół San Francisco
i Oakland: Berkeley, Richmond, Fremont, San
Jose, Palo Alto, Stanford, Santa Clara… Każdy
zetknął się z markami Adobe, Apple, Cisco,
eBay, Facebook, Google, H-P, Intel, Yahoo!
– wszystkie te ﬁrmy mają siedziby w Dolinie
Krzemowej.
Droga stanowa z Los Angeles w kierunku
północno-zachodnim do San Francisco i Sacramento wiedzie przez długą na 700 km i szeroką na 100 km Dolinę Kalifornijską, będącą
rolniczym zagłębiem Stanów Zjednoczonych.
Wina z olbrzymich winnic, rodzynki i suszone
śliwki kalifornijskie traﬁają i do naszych sklepów. Intensywna produkcja rolnicza potrzebuje
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Tramwaj linowy (cable car) jest dla przyjezdnych atrakcją turystyczną, a dla mieszkańców
codziennym środkiem transportu. Wagony nie mają własnego napędu, są podczepiane
do liny ukrytej w jezdni, w korycie pomiędzy szynami. Początkowo lina była napędzana
w maszynowniach przez silniki parowe, teraz zastąpione przez silniki elektryczne. Tramwaje
linowe kursują co kilka minut trzema liniami. Stacja końcowa Powell w centrum miasta jest
wyposażona w platformę do obracania wagonika (na zdjęciu). W latach 1873-1890 działały
w San Francisco 23 linie tramwajów linowych, umożliwiając transport publiczny w mieście
pełnym stromych wzniesień. Operatorzy wagoników (gripmen) konkurują na melodie
wydzwaniane tramwajowym dzwonkiem.
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Chinatown w San Francisco jest jednym z najstarszych
i największych skupisk ludności pochodzenia chińskiego.
Osiedlili się tu w XIX w. chińscy robotnicy pracujący przy kolei.
W sąsiedztwie powstało kilka innych enklaw narodowych, m.in.
tajska, koreańska, indyjska, włoska.

Prywatny Uniwersytet Stanforda został założony w 1885 r. przez
byłego gubernatora stanu Kalifornia, ﬁnansistę Lelanda Stanforda
i jego żonę dla upamiętnienia ich zmarłego nastoletniego syna,
„aby dzieci Kalifornii były naszymi dziećmi”. Cały kompleks jest
bardzo kameralny, budynki poszczególnych wydziałów i instytutów
skryte są w gęstej zieleni. Chociaż wznoszone w różnym czasie
za pieniądze prywatnych sponsorów, gmachy uniwersyteckie
są architektonicznie spójne, dzięki czemu cały kampus sprawia
wrażenie ładu i spokoju.

Krótki ale kręty odcinek długiej ulicy Lombard zyskał światową
sławę, będąc częstym tłem dla ﬁlmów, począwszy od „Vertigo”
Hitchcocka z 1958 r. Wyłożona ceramiczną kostką uliczka jest
„mekką” kierowców próbujących swoich sił w pokonywaniu ciasnych
zakrętów. Każdy udany przejazd jest nagradzany przez gapiów
oklaskami.

ogromnych ilości wody, której w Kaliforni brakuje. Systemy nawadniania
eksploatujące wodę gruntową powodują obniżanie się poziomu gruntu,
nawet o ponad dwa metry i niekontrolowane pustynnienie terenów
nienawadnianych.
W Kalifornii rozwinięty jest też przemysł wydobywczy ropy naftowej
i gazu ziemnego oraz energetyka. Elektrownie węglowe i wodne
są wspomagane przez elektrownie jądrowe i energetykę z tzw. źródeł
odnawialnych – słonecznych i wiatrowych. Duże nasłonecznienie sprzyja
budowie elektrowni solarnych, zwłaszcza na słabo nawodnionych terenach, mniej atrakcyjnych dla rolnictwa. Na pustyni Mojave, z grubsza
w połowie drogi między wojskową bazą lotniczą Edwards, znaną z testowania samolotów i lądowań wahadłowców, a Las Vegas na południowym skraju Nevady, wybudowano największą na świecie elektrownię
słoneczną z 900.000 (!) luster, które kierują światło na umieszczone
na trzech wieżach kotły. Mniejsze farmy solarne wykonane w różnych
technologiach są rozsiane po południowej Kalifornii.

Kalifornia jest bogata w uniwersytety.
San Francisco nie zasypia, światła w biurowcach świadczą o pracy
do późnych godzin. Po ulicach kręcą się turyści, mieszkańcy
i bezdomni, których wielu widać w tym portowym mieście.
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Dość dobrą, a przynajmniej przemawiającą do wyobraźni, miarą jakości
uniwersytetów jest liczba wywodzących się z nich laureatów Nagrody
Nobla. Słynny Caltech (California Institute of Technology) w Pasadenie,
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leżącej w aglomeracji Los Angeles, dorobił się 17 noblistów. Stanford
University – 18, sąsiedzki Stanford University School of Medicine – 3,
a jednego laureata miał mieszczący się nieopodal Stanford Linear Accelerator Center. University of California w Berkeley też ma na koncie
18 nagród, University of California w Santa Barbara – 5, wiele innych
uniwersytetów i ośrodków badawczych – od 1 do 4 noblistów.
Warto przyjrzeć się Kalifornii jako przykładowi ciekawego i skomplikowanego ekosystemu ekonomicznego, w którym silne sprzężenia pomiędzy
pozornie niepowiązanymi ze sobą zdarzeniami w historii i dziedzinami
w gospodarce zapewniły temu stanowi ciągły, intensywny rozwój. Nie da
się skopiować Doliny Krzemowej, bo nie byłoby jej bez XIX-wiecznej
gorączki złota, dzięki której San Francisco z nadmorskiej osady stało się
miastem kipiącym życiem i pieniędzmi. Nie da się stworzyć polskiego
Hollywood, bo XX-wieczny model kinematograﬁi, nb. współtworzony
przez braci Aarona, Szmula i Hirsza Wonsalów z Krasnosielca na Ma-

Kraby są popularnym przysmakiem na Zachodnim Wybrzeżu.
Krab Dungeness (łac. Metacarcinus magister), nazwany tak
od miejscowości w stanie Washington, występuje od Alaski
(Wyspy Aleuckie) po Point Conception w Kaliforni, w ostatnich
latach znajdowany jest też na łowiskach atlantyckich.

Trzęsienie ziemi z 1989 roku zniszczyło dużą część San Francisco,
w tym estakadę Embarcadero biegnącą wzdłuż nabrzeża. Władze
miejskie zdecydowały się wyburzyć resztki estakady Embarcadero
i część Central Freeway ze względu na zagrożenie sejsmiczne.
Embarcadero przekształcono w nadbrzeżną ulicę z uspokojonym
ruchem. Pojawiły się skwery, ławki, kwiaty, spacerowicze.
Zmodernizowano również sieć wodociągową, uodparniając
ją na trzęsienia ziemi. Straty wywołane pożarami mogą być większe
niż wynikające ze szkód budowlanych.

Ikona San Francisco, Golden Gate Bridge został oddany
do użytku w 1937 roku i od tej pory nieprzerwanie łączy dwa
brzegi kanału Golden Gate wiodącego z Oceanu Spokojnego
do Zatoki San Francisco. Podwieszone na linach środkowe
przęsło ma długość 1300 m i do 1964 dzierżyło światową palmę
pierwszeństwa. Zawieszone jest 67 m nad powierzchnią wody
w czasie przypływu, co umożliwia przepływanie statków do portów
w zatoce. Charakterystyczny rdzawy kolor most zawdzięcza farbie
antykorozyjnej pokrywającej stalową konstrukcję.

zowszu, założycieli Warner Bros., już przechodzi do lamusa. Można
natomiast podpatrywać, analizować.

prawie połowa Nagród Nobla traﬁa do Stanów Zjednoczonych, a grupę
krajów, z których wywodzi się więcej niż 50 noblistów stanowią – oprócz
USA – tylko Wielka Brytania, Francja i Niemcy? Dlaczego jeden dobry,
amerykański uniwersytet ma w dorobku więcej noblistów niż wynosi
liczba Noblowskich laureatów, którym zdarzyło się urodzić na historycznie polskim terenie? No i mamy pytanie, które szczególnie nas dotyczy –
właściwie problem czy możemy, albo… inaczej – jak doścignąć liderów?

Warto też stawiać trudne pytania.
Dlaczego pomimo nieograniczonych zasobów wody w Oceanie Spokojnym rolnictwo w Kaliforni cierpi na jej niedostatek? Dlaczego więc, wobec perspektywy nieuchronnego kryzysu wodnego, produkcja rolnicza
intensywnie rośnie zamiast maleć? Dlaczego Dolina Krzemowa jeszcze
istnieje, skoro jest nazywana „cmentarzyskiem start-upów”? Dlaczego
czołówka światowych koncernów IT ulokowała się w Kaliforni z jej wysokimi podatkami, a nie np. blisko administracji w Waszyngtonie? Dlaczego
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(Art. „Nauczmy się odnoszenia sukcesów” nt. pierwszego
Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji w Kalifornii
– Kwartalnik UPRP nr 4/22/2014)
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Strategia odnowy miasta

Czy można uratować miasto?
Korespondencja własna

Gabriela Rzepecka
Kiedy podejmowałam decyzję o przeprowadzce do Lipska,
nie podejrzewałam nawet, że wybrałam tak ciekawe miejsce
czy raczej niezwykle ciekawy przypadek miasta.
Ktoś kto był w Lipsku ostatni raz 20-25 lat
temu, zapewne zapytałby w tej chwili z ironią – doprawdy? LIPSK??? Nic dziwnego,
Lipsk z tamtego okresu na pewno nie pozostawił barwnych wspomnień. Do lat 90.
miasto żyło z przemysłu ciężkiego i manufaktur. Związki siarki i pył węglowy z pobliskich elektrowni i kopalni odkrywkowych
zanieczyściły okolice tak, że przejeżdżając
pociągiem trzeba było zamykać okna,
żeby się nie udusić. Po kopalniach zostały
martwe ugory i hałdy – krajobraz rodem
z Mordoru (górnictwo we Wschodnich

Niemczech doprowadziło do ruiny około
70 000 ha terenów).
Po zjednoczeniu Niemiec sytuacja w Lipsku stała się dramatyczna. W ciągu zaledwie kilku miesięcy nastapił tu katastrofalny
wręcz upadek przemysłu – w mieście
o populacji ok 530 000 (1989 r.) zlikwidowano ok 90% miejsc pracy, prawie
100 tys. ludzi zostało bezrobotnych.
To z kolei spowodowało nagły odpływ
ludności. Miasto skurczyło się o 20%.
Rozlało się też znacznie na przedmieścia

Lipsk – widok miasta
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(50 000 osób). Lipsk zmienił się w wielki
pustostan – ponad 60 000 pustych mieszkań, które popadały w zupełną ruinę. Wystarczy obejrzeć ﬁlm dokumentalny o Lipsku z tamtego okresu: „Ist Leipzig noch
zu retten?“ (Czy da się jeszcze uratować
Lipsk?) Szaro, buro, ponuro. Sypiące się
tynki, powybijane okna, dziurawe chodniki
– tragicznie, depresyjnie.

Stolica Pokojowej Rewolucji,
stolica kultury
A przecież Lipsk sobie na taki los nie zasłużył. Miasto, a raczej jego mieszkańcy
przysłużyli się do upadku muru i zjednoczenia Niemiec. Tu bowiem narodził się
obywatelski pokojowy protest – Pokojowa
Rewolucja, której kulminacja nastapiła
9 października 1989 r., kiedy po modlitwie
w kościele św. Mikołaja na placach i ulicach miasta zgromadziło się 70 tys. ludzi
ze świecami – symbolem pokoju. Tysiące
policjantów nie było przygotowanych
na taką liczbę protestantów. Mieli stłumić
rewolucję, ale przy takim tłumie miasto
spłynęłoby krwią, a nikt nie chciał wziąć
na siebie za to odpowiedzialności. Protestanci przeszli, marsz pokazały stacje
zachodnie, mieszkańcy NRD też program
odebrali. Tydzień pózniej demonstrowało
już ponad 120 tys. Dwa tygodnie później
300 tys., potem pół miliona, a miesiąc
później mur upadł.
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Pokojowy charakter mieszkańców miasta
objawił się też ostatnio podczas protestów prawicowo-nacjonalistycznego
ruchu Pegida (Patriotyczni Europejczycy
przeciwko Islamizacji Zachodu) i jego
lipskiego odłamu Legida. Legida zorganizowała w Lipsku już kilka demonstracji,
ale za każdym razem przychodzi jednak
wiecej przeciwników Legidy niż jej zwolenników, tych drugich z kolei stawia się
mniej niż się spodziewano. Przy pierwszym proteście np. 12 stycznia br. Legida
zapowiadała ok. 10 tys. demonstrantów,
przyszło ok. 4800. Natomiast tolerancyjnie
nastawieni mieszkańcy miasta stawili się
w liczbie 30 tys. Większość mieszkańców
spokojnego, arystycznego i międzynarodowego Lipska nie chce Legidy w swoim
mieście.
Lipsk to miasto muzyki (miasto Bacha,
Wagnera, Mendelssohna, Schumanna),
stąd pochodzi najstarszy chór w Niemczech, istniejący od 1212 r. Chór Tomaszowy, jest też jedna z najstarszych oper
w Europie. Miasto nauki (Uniwersytet Lipski jest drugim najstarszym uniwersytetem
w Niemczech, niewiele młodszym od naszego Jagiellońskiego, ukończyła go m.in.
A. Merkel, tu studiowal J. W. Goethe).
Miasto kultury pisanej (w 1500 r. w Lipsku
działało już 6 wydawnictw, tu wydrukowano pierwszą na świecie gazetę codzienną,
tu też znajduje się siedziba Niemieckiej
Biblioteki Narodowej). Wreszcie Lipsk
to miasto targów – jedno z ważniejszych
centrów handlu, którego historia jarmarków sięga średniowiecza.

zmodernizowane, słowem atrakcyjne
i – uwaga – dostosowane do wymagań
rodzin z dziećmi czyli przyjazne rodzinie.
Wybrano starannie miejsca pod nową
zabudowę i dokonano selekcji istniejących
budynków, dzieląc je na te do remontu
i do wyburzenia. Odnowione miały zostać
nie tylko piękne kamienice, ale też zwykłe
bloki i obiekty poprzemysłowe. Te ostatnie
zrewitalizowano zmieniając je głównie
w modne lofty – miały one przyciągnąć
młodych singli o dobrych zarobkach.

darmowe usługi doradcze i wprowadzono
specjalne kredyty na zakup i remont
mieszkań pod wynajem.

Sztandarowy przykład to Elster Loft i Alte
Tapisserie powstałe w dawnej fabryce
tekstyliów – ich renowacja ożywiła całą
dzielnicę, podniosła jej prestiż i ceny.
W innej dawnej farbyce bawełny Baumwollspinnerei zgromadzili się artyści,
otworzono w niej kawiarnie, galerie, sklepy
i warsztaty.

Aby sﬁnansować tak rozbudowany plan,
wykorzystano środki ﬁnansowe z różnych
źródeł. Znalazły się wśród nich oczywiście
fundusze europejskie (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego doﬁnansowywał
do 75% kosztów całkowitych), programy
federalne oraz saksoński program wspierania mieszkalnictwa „Wohnungsbauförderung”. Miasto stworzyło także własne
programy wspierajace odnowę miasta.
W ramach na przykład programu „Selbst-

Po drugie, aby zachęcić do zakupu mieszkania czy remontu zaczęto świadczyć

Po trzecie rozpoczęto promocję Lipska
w Europie jako miasta aktywnego ekonomicznie i kulturalnie. Chcąc przyciągnąć
inwestorów, duże ﬁrmy, zwiększono ilość
wydarzeń gospodarczych i kulturalnych.

Skąd środki

Chwalebna historia jednak na niewiele
się zdała, gdy pod koniec lat 90. miasto popadło w ruinę. I kiedy wydawało
się, że dla miasta nie ma już ratunku,
w 2000 r. stworzono strategię odnowy
miasta. Władze miasta postawiły sobie
za cel: totalną rewitalizację, co wydawło
się niemożliwe.

„Cud“ nad Elster
Strategia rozwoju miasta zakładała
po pierwsze konieczność poprawy sytuacji mieszkalnej i usługowej śródmieścia
i zagospodarowanie nieużytków. Centrum miasta miało zostać odnowione,
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Muzeum
Bacha, który
urodził się
w Lipsku,
mieści się
przy kościele
św. Tomasza

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

• 99

nutzer“ (Użytkowanie własne) miasto
organizowało grupy ludzi, które wspólnie
kupowały całe budynki. Pomoc w ramach
tego programu obejmowała też doradztwo, kosztorysy, plany przebudowy (tarasy
na dachach, dobudowywanie balkonów).
Korzystając z programu „Stadthäuser“
(Domy miejskie) budowano bliźniaki
w śródmieściu. Program „Wächterhäuser“
(Stróże) udostępniał pod wynajem lokale
w atrakcyjnych częściach miasta za darmo, a wynajmujący zobowiązany był
tylko do remontu. Doﬁnansowywano też
remonty prowadzone z inicjatywy samych
lokatorów. Właścicielom terenów prywatnych proponowano 10-letnie zwolnienie
z podatku od nieruchomości w zamian
za zezwolenie na użytkowanie ich jako
przestrzeni publicznej.

Eco, Vegan, Alternative
W mieście poprawiono też infrastrukturę, rozbudowano lotnisko i połączono
je z miastem koleją, odbudowano dworzec. Zadbano o ochronę środowiska
i zrównoważony rozwój. Całe miasto
objęte jest zieloną strefą ekologiczną.
Ma to na celu zredukowanie emisji CO2.
Do miasta wjechać mogą tylko samochody ze specjalną naklejką. Auta emitujące
zbyt dużo spalin jej nie uzyskają.
W okolicach Lipska zrealizowano największy w Europie projekt uzdrowienia środowiska naturalnego. Postanowiono bowiem

zregenerować tereny po kopalniach
odkrywkowych i zamienić je w jeziora.
Zalano dawne kopalnie tworząc Krainę
Nowych Jezior (Leipzig Neuseenland).
Uzupełniono powstały w wyniku odwadniania wyrobisk górniczych niedobór wód
gruntowych potrzebnych do nawadniania drzew, których również posadzono
ogromne ilości (w okolicach Lipska,
Drezna, Cottbusu w sumie 48 mln). Kompaktowy rozmiar miasta, duża ilość zieleni
i bliskość jezior sprawiają, że jest ono
bardzo przyjazne dla rowerzystów. Wokół
jezior stworzono ścieżki rowerowe łączące
je z miastem. Jeziora połączono też z miastem kanałami.
Lipsk oferuje atrakcyjny shopping i bujne życie nocne – knajpki i kawiarenki
w centrum miasta otwarte są do późna,
a miasto jest bezpieczne. Odrestaurowane
kamienice stanowią ok. 35% zabudowy
i razem z uroczymi kawiarenkami oraz
licznymi kanałami i mostami sprawiają,
że Lipsk zwany jest też „niemieckim
Montparnasse“ (już Goethe nazwał Lipsk
„Małym Paryżem“), czy „Wenecją Północy“
(jest tu więcej mostów (457) niż w Wenecji
(431)). W Lipsku znajduje się też wspaniałe
zoo, a w nim główna atrakcja Godwanaland – tropical indoor world, gdzie
odwiedzający mogą się trochę ogrzać pod
palmą nawet w zimie.
Miasto rozwija się ekonomicznie, wspiera
startupy, jest tu też inkubator technologiczny BioCity. Swoje centra i fabryki

otworzyły wielkie przedsiębiorstwa, takie
jak Amazon, DHL, BMW, Porsche, tworząc tym samym tysiące nowych miejsc
pracy.

Miasto przyjazne rodzinie
Szeroko zakrojona operacjia odnowy Lipska przyniosła oczekiwane efekty. Miasto
rozrasta się z roku na rok. Wzrosła liczba
mieszkańców z ok. 437 tys. w 1998 r.
do ponad 531 tys. w 2013 r. Wzrosła też
liczba dzieci – w 2000 r. dzieci poniżej
5. roku życia było 16 514, a w 2013 r.
już 26 530. Spadło bezrobocie do 9,4%
w 2014 r. No i spadła liczba pustych
mieszkań, choć na koniec 2013 r. było
ich jeszcze ok. 27 tys. Koszty nieruchomości pozostały jednak nadal stosunkowo
niskie.
Miasto jest przyjazne rodzinom i młodym
ludziom, trwa więc babyboom (tak duży,
że nie nadążają z budową nowych żłobków i przedszkoli). Zeszły rok był ponoć
rekordowy pod względem narodzin,
a dzielnica Schleußig ma jeden z najwyższych odsetek liczby dzieci w stosunku
do liczby dorosłych w Niemczech. Lipsk
upodobali też sobie artyści, fani muzyki alternatywnej i alternatywnych stylów życia.
Widać to na ulicach: kolorowo, różnorodnie, ciekawie, czasem wręcz zaskakująco.
Prasa okrzyknęła miasto nowym Berlinem,
europejską stolicą hipsterów. Wymyśliła
nawet dla niego nowe określenie: Hypezig.
Nie wszyscy mieszkańcy są jednak z tego
zadowoleni. Na jednym z lokalnych blogów czytamy: Hypezig – Bitte bliebt doch
in Berlin! (Hypezig zostań w Berlinie).
Nic dziwnego – ta popularność sprawia,
że zaczynają rosnąć ceny nieruchomości
i pojawia się rozwarstwienie na luksusowe
dzielnice i biedniejsze osiedla. Pojawia się
też pytanie, jak długo miasto może rosnąć,
dzięki napływającym tu z okolicznych
terenów młodym ludziom? Aby utrzymać
dalszy rozwój miasta, w 2014 r. rozpoczęto jego kampanię promocyjną za granicą,
między innymi w Polsce – Pracuj w Lipsku. Ponoć czeka tu na Polaków 10 tys.
ofert pracy...

Pomnik Bitwy Narodów
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Życie z pasją

Pisarska wena
Rozmowa z Kasią Kowalewską
naczelnikiem Wydziału Opracowywania Zbiorów UPRP
– Rozmawiając z ludźmi różnych profesji, nieustannie zadziwiają
mnie ich pasje, całkiem odmienne od zdobytego wykształcenia,
uprawianego zawodu. Z Tobą Kasiu jest chyba podobnie.
– Owszem. W Urzędzie jestem pracownikiem Departamentu Zbiorów.
Przede wszystkim tłumaczę na język angielski i polski materiały dotyczące informacji patentowej. Od niemal pięciu lat zarządzam też świetnym
zespołem zajmującym się gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów
literatury patentowej oraz współpracą z Ośrodkami Informacji Patentowej.
Natomiast poza pracą jestem zupełnie inną Kasią Kowalewską. Życie
zawodowe i życie poza murami Urzędu to dwa różne światy, moje dwa
odrębne „poletka”. Dla zachowania równowagi, różnorodności, dystansu
nie mieszam jednego z drugim. Chyba że… pasja stanie się kiedyś moim
zawodem.
– Życie w większości wypadków to „walka o byt”, o przetrwanie.
Codzienność nie pomaga nam w realizacji marzeń, stale zabiegani,
zapracowani, niejednokrotnie odkładamy „na potem” realizację
swoich marzeń, zajmowaniem się tym, co lubimy najbardziej.

anegdota, historia z przeszłości, ale i niespodziewany deszcz, ptak
na wiotkiej gałęzi, mój ukochany pies. Dosłownie wszystko.
– Czy według Ciebie odziedziczyłaś talent pisarski w genach,
czy to rodzice, czy też otaczający Cię świat umiejętnie potraﬁł
rozbudzić Twoją wyobraźnię, a ta sprawiła, że pisanie stało się
Twoją wielką pasją?
– Szczerze? Nie mam pojęcia. Moja mama jest świetna z polskiego, intuicyjnie stawia przecinki, wie, co jak się pisze. Czyli umiejętność stosowania zasad ortograﬁi i interpunkcji mam po mamie. Ale w pisaniu powieści
to zaledwie promil całego warsztatu. Ostrożnie wypowiadam się o takich
sprawach, jak talent. Trudno mi oceniać samą siebie. Wolę myśleć, że jestem rzemieślnikiem. Zdobywam pewne umiejętności, szlifuję technikę
i piszę coś, co da się czytać. Z każdym kolejnym tekstem materia, którą
tkam, ma coraz mniej supełków, jest coraz lepiej wykończona.

– Nie wiem, jak to jest u innych, ale gdybym ja miała urodzić się tylko
po to, by jeść, spać i pracować, byłabym bardzo smutną osobą. Życie bez marzeń, zainteresowań? Nie potraﬁę sobie tego wyobrazić.
To nie dla mnie.
– Na zewnątrz wydajesz się osobą niepozorną, nie wyróżniającą
się z tłumu, powiedziałabym nawet zbyt spokojną…. a tu drzemie
w Tobie inspiracyjny wulkan pełen wyobraźni, fantastycznego
humoru, niesamowite!
– Dziękuję. Staram się nikomu nie wchodzić w drogę. (Śmiech) No
właśnie, wyobraźnia jest wewnątrz, nie na zewnątrz. Nie dostrzeżesz
jej w kwiatkach na bluzce czy gestykulacji. Czasem może widać, że akurat obracam w myślach jakąś scenę, gdy idę korytarzem i… nie zareaguję na „cześć”. Ale zdarza się to niezwykle rzadko. Mama dobrze mnie
wychowała.
– Skąd czerpiesz swoje inspiracje?
– Zewsząd. Choćby z naszej rozmowy. Oto scena, w której specjalistka
z Departamentu Rejestrów i felietonistka w jednym, rozmawia z lekko
skrępowaną urzędniczką opowiadającą o pierwszych próbach literackich, które podejmowała w podstawówce, pisząc teatrzyki inspirowane
twórczością Jana Brzechwy. No pomieszanie z poplątaniem. A tak
na poważnie, zainspirować może mnie cokolwiek: zasłyszany dialog,
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– „Od kamyczka do rzemyczka” – najpierw
sztuka pisania, kursy kreatywnego pisania, kilka lat dziennikarstwa sportowego,
opowiadania, no i pierwsza książka „Pijany
Skryba”. Powieść przygodowa z wątkiem
humorystycznym…
– Ach, moja debiutancka powieść! „Pijany skryba” to rzecz o przyjaźni, to opowieść o Maćku,
który żyje ze spadku, ma dobrze zbudowanego kumpla i podrywa dziewczyny o dziwnym
głosie. Tymczasem pewnego razu, gdzieś
w trakcie wiecznej imprezy, gdzieś między
Brzeską a Targową, ktoś robi Maćkowi krzywdę, ktoś okrada jego mieszkanie i zostawia list.
A to dopiero początek kłopotów. Poczułaś się
zachęcona do przeczytania? (Śmiech)
– Przeczytam chociażby z racji znajomości
z Tobą!
– Dodam jeszcze, że „Pijany skryba” to powieść pełna humoru, przygód, dziwnych przypadków i nagłych zwrotów akcji. W dodatku
pisana w pierwszej osobie, czyli z głowy głównego bohatera, który, jak wspominałam, jest
mężczyzną. Czytelnik może więc sprawdzić,
jak to jest, gdy baba pisze jako facet. (Śmiech)
Poza tym polecam „Skrybę” na chandrę i zły
humor. Skuteczność gwarantowana.
– Skąd wzięłaś pomysł na „Pijanego
skrybę”?
– Bohaterowie tej powieści, te „klimaty” żyły
we mnie wiele lat. Pisanie „Skryby” było więc
wycieczką do przeszłości. Jest tam sporo
„dawnej” mnie. Cała wesoła przeszłość, która
pozwoliła mi rzucać Maćkowi tysiące kłód pod
nogi i nieustannie wplątywać go w kłopoty,
to źródło wielu drogich wspomnień. „Pijany
skryba” to moje podziękowanie, pozdrowienie
pod adresem dawnych czasów i przyjaciół.
– Ostatnio zaskoczyłaś, nie tylko mnie,
udziałem w projekcie, który rozpoczął się
zbieraniem w Internecie zarówno pomysłów,
jak i pieniędzy
na wydanie
małego zbioru
opowiadań.
– Mówisz o eksperymentalnym projekcie
literackim „Wykup
Słowo”, który polegał,
w szerokim rozumieniu,
na sprzedawaniu słów.
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Czytelnicy, wspierając nasz projekt, mogli
wymyślić imię jednemu z bohaterów albo zobaczyć swoje wykupione słowo w opowiadaniu.
Ktoś, kto miał jakieś ulubione powiedzonko,
złotą myśl lub był autorem niebanalnej frazy
mógł, dzięki „Wykup Słowo”, podzielić się nią
z innymi. Jestem jedną z dziesięciu autorek,
które podjęły wyzwanie.
– I co było dalej?
Kiedy zebrałyśmy kwotę potrzebną na wydanie
antologii, przystąpiłyśmy do pisania. Mnie
przypadła w udziale szczególna rola, bowiem
koleżanka wykupiła nagrodę „główny bohater”
czyli mogła wskazać jego imię i nazwisko,
sytuację rodzinną, zawodową, postawę życiową, a ja miałam wykorzystać te informacje
w swoim opowiadaniu. Gdyby to było „tylko”
tyle, powiedziałabym: nic trudnego. (Śmiech)
Okazało się jednak, że głównym bohaterem,
którego zaserwowała mi koleżanka, jest prawdziwa osoba i na dodatek ja tę osobę znam!
To jej mama.
– Niebanalne i chyba niełatwe zadanie,
trzeba było się dostosować.
– Z pewnością. Powiem Ci, że pisanie
pisaniem, ale najbardziej się martwiłam,
czy opowiadanie przypadnie do gustu głównej
bohaterce.
– I jak, spodobało się jej?
– Tak. Gośka, bo tak nazywa się główna bohaterka, przyszła na premierę książki i usiadła
w pierwszym rzędzie. Przyprowadziła całą
rodzinę, którą opisałam w opowiadaniu „Futro”. Mąż Gośki szepnął mi nawet, że idealnie
go scharakteryzowałam, sto procent zgodności. (Śmiech)
– Skąd pomysł akurat o wolności i kilka
autorek niekoniecznie znających się
osobiście?
– Antologia nosi tytuł „Autostop(y). Dziesięć opowiadań
o wolności”. Dlaczego
właśnie taki temat przewodni? Autostop kojarzy
się z wolnością, swobodą,
ale też z przygodą i ryzykiem. To liczenie na łut
szczęścia i przypadek.
To rozmowy z nieznajomymi. Autostop(y)
to podróż w głąb
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siebie, dialog z czytelnikiem. To wyzwanie.
Pomysł na antologię urodził się w głowie Katji
Tomczyk, autorki wyróżnionej na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania 2014,
prywatnie mojej koleżanki z grupy pisarskiej.
Zaczęło się od kąpieli w wannie i przemyśleń
Katji na temat kobiecej urody. I wyobraź sobie,
że od jednej koncepcji do drugiej, Katja wpadła
na pomysł, by zwrócić się do swoich piszących
koleżanek i razem, w dziesięć, wydać antologię. A potem wszystko ruszyło jak lawina.
To było niezapomniane siedem miesięcy.
Wielogodzinne dyskusje, rozważania, burze
mózgów, cała ta wybuchowa energia dziesięciu różnych autorek, dziesięciu charakterów.
Rzecz niesamowita i piękna zarazem. Oczywiście zdarzały się i sprzeczki, jak to bywa,
gdy za jedną potrawę weźmie się dziesięć
kucharek.
Ale wszystkie jesteśmy dumne z sukcesu.
Antologia to nasze wspólne, bystre dziecko.
Nasza chluba. Masa osób o nas słyszała.
„Autostop(y)” rozchodzą się jak świeże bułeczki. Jeździmy na spotkania promocyjne po całej
Polsce. Byłyśmy już w Warszawie, Wałbrzychu, we Wrocławiu. Niebawem zawitamy
do Bydgoszczy i Torunia. W planach mamy też
Wybrzeże.
– Zgaduję – będzie kontynuacja tej
antologii?
– Odpowiem dyplomatycznie. Napisanie
opowiadania do antologii stanowiło jakieś 10%
pracy; 90% to zaangażowanie w promocję,
najpierw projektu „Wykup Słowo”, kiedy zbierałyśmy środki, potem „Autostóp”. W radiu, prasie, na portalach pisarskich, na naszym blogu
i fanpage’u, na spotkaniach autorskich. To było
wiele miesięcy ciężkiej pracy. Teraz nadszedł
czas na zasłużony odpoczynek. Książka
zaczęła żyć własnym życiem. O kontynuacji
pomyślimy kiedyś, gdzieś, gdy już odpoczniemy i zatęsknimy za harówką poza godzinami
pracy. (Śmiech)
– Nie wierzę, że nad niczym obecnie
nie pracujesz! Jak się ma w sobie pisarskiego bakcyla, to jest niemożliwe, wiem
coś na ten temat.
– Faktycznie. Tak byłoby za nudno. Wracam
do przerwanej powieści obyczajowej, już się
za nią stęskniłam. Poza tym moje wydawnictwo RW2010 pracuje właśnie nad wydaniem
antologii opowiadań… uwaga… erotyczno-fan-
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tastycznych. Tam też będzie mój tekst. Redaktor antologii, Dawid Juraszek – pisarz, tłumacz,
eseista m.in. Newsweeka i Polityki, zaprosił
mnie już do następnego projektu, ale o szczegółach na razie cicho sza.
– Czy Twoja wyobraźnia sprawia, że miewasz natłok myśli i chciałabyś jak najszybciej wszystko zapisać na karcie papieru,
by móc potem wykorzystać w nowym opowiadaniu czy książce?
– Mój natłok myśli jest w pewnym sensie
sterowany. Dopiero kiedy mam napisać jakieś
opowiadanie czy scenę, robię sobie sama
burzę mózgu. Obracam w myślach różne koncepcje, aż traﬁę na przykład na idealne zdanie,
od którego mogę zacząć opowieść. Potem
samo jakoś idzie. Zdarza się wręcz, że po takiej „myślówie” pisze mi się w głowie całe
opowiadanie. Szybko przelewam je na papier,
żeby nie zapomnieć. Dlatego zawsze noszę
notes i ulubiony ołówek automatyczny z targów
wynalazków w Genewie. (Śmiech) Ale poważnie mówiąc, jeśli od razu nie przepiszę tego,
co podpowiedziała mi wyobraźnia, katastrofa!
Wszystko przepadnie. Ostatnie opowiadanie,
które napisałam na konkurs dotyczący książek,
„wyświetliło” mi się w głowie dosyć niefortunnie, bo w godzinach późnowieczornych. Następnego dnia wypiłam chyba najwięcej kawy
w życiu. (Śmiech)
W ogóle moja wyobraźnia wpędza mnie czasem w kłopoty, gdy pogrążona w myślach,
przegapiam stację metra albo zapominam,

że się z kimś umówiłam
(w innym mieście).
Czasami jestem jak
wypełniony helem
balonik, który trzeba
przytrzymywać,
by nie wzbił się
zbyt wysoko
i nie stracił kontaktu z Ziemią.
Na szczęście
uprawiam też
sport.
– Właśnie!
O swojej pasji sportowej
opowiadałaś przecież w drugim
numerze Kwartalnika. Czy coś się pod tym
względem zmieniło?
– Absolutnie nie! Miłość do badmintona to miłość na całe życie. Choć połączenie sportu
wyczynowego i pisania powieści wydaje się
na pozór osobliwe, według mnie jest idealne.
Mam strawę dla ciała i dla ducha. Badminton,
czy sport w ogóle pozwala złapać dystans,
zresetować się, zmienić środowisko. To bardzo
cenne, zwłaszcza w kontekście zabiegania,
zapracowania, o którym mówiłaś. Nadal regularnie chodzę na treningi, pracuję nad techniką.
Przynajmniej raz w miesiącu biorę udział w jakimś turnieju. Z sukcesami jest różnie, choć
puchary się dla mnie nie liczą. Chodzi o to,
by miło spędzić sobotę, cały dzień przegadać
z fajnymi ludźmi. A przy okazji się poruszać.

Czy to nie jest super?
Mam też świetnych
partnerów i wybitnego
trenera, Michała Łogosza –
czterokrotnego olimpijczyka
i wielokrotnego medalistę
mistrzostw Europy. Moja
koleżanka, redaktorka portalu
BadmintonZone.pl, powiedziała,
że badminton, podobnie jak tańce
Ceilidh, jest dla ludzi w każdym
wieku. Śmieję się, że w badmintona
będę grać do końca życia i o jeden
dzień dłużej. Kiedy za kilka dekad
zobaczysz taką babcię, która opiera
się o balkonik i macha rakietą, z dużym
prawdopodobieństwem będę to ja.
(Śmiech)
– Wracając do pasji pisarskiej, czy jest coś,
co Cię ogranicza w pisaniu, a może obawiasz się zbytniej krytyki?
– Cóż, z krytyką spotykamy się na co dzień,
nie tylko w kontekście pisania. Istnieją jej dwa
rodzaje: konstruktywna i taka… no mniej konstruktywna, bardziej rynsztokowa. W konstruktywną krytykę wczytuję się i wyciągam z niej
lekcje na przyszłość. Dowiaduję się choćby,
co bardziej „pasuje” czytelnikom, a które zabiegi nie przypadły im do gustu. Tę drugą krytykę,
mniej rozsądną, zapisuję sobie w pamiętniczku.
Czasem ludzie wypisują niewiarygodne rzeczy,
może kiedyś wykorzystam je w powieści.
– Czy chciałabyś kiedykolwiek zamienić
pisarką pasję na Twój jedyny wykonywany
zawód?
– Nie wiem czy Kwartalnik wydawany przez
instytucję, dla której pracuję, jest dobrym
miejscem na takie zwierzenia. (Śmiech)
Na razie świetnie udaje mi się pogodzić
te dwa światy. Jeśli chodzi o moje plany
na przyszłość, zacytuję pisarza Terry’ego
Pratchetta: Przyszłość jest zawsze trochę
chwiejna. Dowolny drobiazg, jak upadek
płata śniegu albo upuszczenie niewłaściwego
rodzaju łyżeczki, może pchnąć przyszłość
na całkiem inną ścieżkę. Albo nie.
– Dziękuję za rozmowę, połamania niejednego pióra życzę!

Rozmawiała: Jadwiga Dąbrowska
K. Kowalewska podczas autorskiego spotkania
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Warto wiedzieć

Cukrzyca – epidemia XXI wieku
Dr Andrzej Jurkiewicz
Ekspert UPRP
Zmęczenie, senność, wilczy głód, ogromne pragnienie, a przy tym częste oddawanie dużych ilości moczu – to mogą
być objawy cukrzycy – choroby powodującej ciężkie i nieodwracalne zmiany w wielu ważnych tkankach i narządach
organizmu. Na Ziemi żyje już od 250 do 350 milionów diabetyków czyli ludzi dotkniętych tą chorobą, z czego
w Polsce 2,5 miliona. Na domiar złego ponad 750 tysięcy polskich diabetyków jest nieświadoma swojej choroby.
Tymczasem nieleczona lub zbyt późno wykryta cukrzyca prowadzi do takich schorzeń jak: udar mózgu, zawał serca,
całkowita niewydolność nerek czy utrata wzroku, a w wypadku nagłego spadku poziomu glukozy (hipoglikemii)
może przyczynić się nawet do śmierci.
Czym jest cukrzyca
Cukrzyca jest zespołem przewlekłych
objawów patologicznych charakteryzujących się zwiększoną zawartością glukozy
we krwi oraz wydalaniem jej z moczem.
Glukoza jest najważniejszym z węglowodanów (cukrów) bowiem stanowi źródło
energii dla organizmu człowieka (rys. 1).
Nasz organizm reguluje poziom glukozy
w bardzo wąskim przedziale wartości
81-99 mg/dl (mg% lub 4,5 – 5,5 mmol/l)
poprzez niezwykle precyzyjny mechanizm
wytwarzania – przez zlokalizowane w trzustce tzw. wysepki Langerhansa – dwóch
hormonów insuliny i glukagonu (rys. 2).
Insulina jest wytwarzana przez komórki
β, a glukagon przez komórki α. Nadmiar
glukozy w organizmie powoduje powstanie
dużej ilości niekorzystnych dla zdrowia
produktów jej reakcji z białkami (glikotok-

Rys. 1. Wzór strukturalny cząsteczki glukozy
(Wikipedia)
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syn). Bezpośrednia przyczyna cukrzycy
leży w wielu czynnikach, z których najważniejszymi są: brak lub niewystarczające
wytwarzanie insuliny przez komórki β
trzustki oraz niedostateczna wrażliwość
tkanek na insulinę.

pującą w rodzinie, nieaktywne ﬁzycznie,
kobiety z przebytą cukrzycą ciążową,
z chorobami sercowo-naczyniowymi,
z nadciśnieniem tętniczym.

Grupy ryzyka

Cukrzyca typu I (insulinozależna, młodzieńcza, 10% przypadków) polega
na braku wydzielania insuliny przez
trzustkę na skutek powolnego niszczenia
komórek β przez przeciwciała własnego

Szczególnie narażonymi na wystąpienie
cukrzycy są osoby: z nadwagą i otyłością
szczególnie brzuszną, z cukrzycą wystę-

Klasyfikacja

Rys. 2. Mechanizm sprzężenia pomiędzy insuliną, a glukagonem w regulacji poziomu
glukozy w organizmie (Wikipedia)
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organizmu. Pojawia się nagle, gdy dojdzie
do zniszczenia 90% komórek β. Największą zapadalność wykazują osoby poniżej
30 roku życia.
Cukrzyca typu II (insulinoniezależna, 80%
przypadków) najczęściej polega na jednoczesnym niewłaściwym wydzielaniu
insuliny połączonym z upośledzoną reakcją
tkanek na insulinę (insulinoopornością).
Cukrzyca ciążowa występuje u kilku
procent kobiet ciężarnych, pojawiając się
najczęściej w II trymestrze i w większości
przypadków zanika po urodzeniu dziecka.
Inne rodzaje cukrzycy, to cukrzyca noworodków, cukrzyca powodowana przez
zaburzenia działania komórek β, zapalenia
i nowotwory trzustki, nadczynność tarczycy czy cukrzyca wywołana przez leki.

Diagnostyka
Pierwszym i podstawowym badaniem
diagnostycznym jest oznaczenie stężenia
glukozy we krwi na czczo. Powszechnie
tę wielkość wyraża się w miligramach
na 100 ml krwi (tzw. mg%). Obecnie przyjęty według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) prawidłowy zakres to 81-99 mg%.
Bardziej zaawansowanym badaniem
diagnostycznym jest tzw. test obciążenia
glukozą (krzywa cukrowa, OGTT). Badanie
to polega na podaniu osobie będącej
na czczo roztworu 75 g glukozy i przeprowadzeniu pomiaru jej zawartości we krwi
pobranej po 2 godzinach.
Należy podkreślić, że normy WHO dla
pomiarów poziomu glukozy odnośnie stanu zaistnienia cukrzycy z uwagi na postęp
w dziedzinie nauk biomedycznych dość
często się zmieniają, tak więc interpretację
otrzymanych wyników należy powierzyć
diabetologowi czyli lekarzowi specjalizującemu się w leczeniu cukrzycy.
Innymi testami stosowanymi przy diagnostyce cukrzycy oraz monitorowaniu skuteczności jej leczenia są pomiary poziomu:
glukozy wraz z insuliną po obciążeniu
glukozą, hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
peptydu-C, autoprzeciwciał anty-GAD
i anty-IA2, ciał ketonowych, albumin i glukozy w moczu.
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Przewlekłe
powikłania
W przebiegu cukrzycy
do powikłań o przewlekłym
charakterze należą zmiany
w naczyniach krwionośnych. W oku zniszczenie
małych naczyń prowadzi
do uszkodzenia siatkówki
i zaćmy, a w konsekwencji
utraty wzroku. Powikłania
w naczyniach krwionośnych oraz włóknach nerRys. 3. Insulina – trójwymiarowa struktura cząsteczki
wowych stopy prowadzą
(Wikipedia)
do powstania owrzodzeń
i infekcji co skutkuje marrologiczna, a raz na 2 lata dopplerowskie
twicą tkanek, a w konsekwencji konieczbadanie tętnic kończyn dolnych.
nością jej amputacji.
Uszkodzenia naczyń krwionośnych prowadzą także do choroby niedokrwiennej
serca manifestującej się po pewnym
czasie jego zawałem. Z kolei cukrzycowe
uszkodzenia naczyń krwionośnych i włókien nerwowych w mózgu zwiększają
wielokrotnie ryzyko wystąpienia jego
udaru.

Leczenie
Leki przeciwcukrzycowe możemy podzielić
na dwie grupy: insulinę oraz leki wpływające na gospodarkę węglowodanową
w organizmie.

Zapobieganie i leczenie

Insulina jest podstawowym lekiem przeciwcukrzycowym, a jej podawania jest konieczne dla około 20% cukrzyków (rys. 3).
Stosowana obecnie w leczeniu insulina
jest wytwarzana drogą inżynierii genetycznej. Z praktycznego punktu widzenia istotny jest przedział czasowy, w jakim działa
insulina oraz czas jej maksymalnej siły
działania (szczyt). Z tego względu insuliny
można podzielić na insuliny działające
szybko, krótko, o działaniu przedłużonym
oraz o długim działaniu. Zwykle insulina
po podaniu działa od 3 do 24 godzin,
a szczyt działania trwa od 30 min do 8 godzin. Istnieją także insuliny dwuszczytowe
będące mieszaninami insuliny działającej
szybko i insuliny działającej długo.

Leczenie cukrzycy opiera się na kilku podstawowych czynnikach: stosowaniu odpowiedniego leku określonej diety, samokontroli poziomu cukru, a także zmianie stylu
życia poprzez ustalony wysiłek ﬁzyczny
i odpowiednie nastawienie emocjonalne.
Diabetycy powinni przynajmniej raz w roku
wykonywać takie badania, jak: EKG, lipidogram, badanie dna oka, konsultacja neu-

Ponieważ insulina musi być podawana
w ściśle odmierzonych dawkach w formie
zastrzyków podskórnych, od wielu lat problemem było jej dozowanie przez pacjenta.
Początkowo służyły do tego klasyczne
strzykawki jednak często dochodziło
do podania nieprawidłowej ilości preparatu
co niejednokrotnie miało tragiczne skutki.
Od kilkunastu lat stosowane są dozowniki
(tzw. peny), dzięki czemu pacjent może

Cukrzycowe uszkodzenia włókien nerwowych powodują także zaburzenia
w funkcjonowaniu kończyn (efekt skarpetkowy) objawiające się ich drętwieniem,
mrowieniem, trudnościami w poruszaniu.
W nerkach nadmiar glukozy powoduje
uszkodzenia prowadzące do zaburzenia
ich funkcjonowania a w konsekwencji
do ostrej niewydolności. Diabetyków dotykają także inne dolegliwości jak zmiany
skórne, owrzodzenia, utrudnione gojenie
się ran, uporczywe biegunki czy spadek
odporności.
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Fot. 2. Pompa insulinowa (Wikipedia)

sam podać sobie ściśle odmierzoną ilość
leku (fot. 1).

Nadzieję w walce z cukrzycą stanowią
też niedawno wprowadzone na rynek lub
przechodzące badania kliniczne takie grupy związków, jak: inkretyny, gliptyny, inhibitory α-glukozydazy, analogi amyliny oraz
inhibitory transporterów SGLT. Substancje
te oddziaływają na najróżniejsze procesy
ﬁzjologiczne i biochemiczne, w których
uczestniczą glukoza oraz insulina.

W przypadku, gdy u chorego występuje
potrzeba ciągłego podawania insuliny bardzo użytecznym rozwiązaniem jest pompa
insulinowa czyli urządzenie, które podaje
podskórnie małe ilości insuliny. Urządzenie
to świetnie spisuje się u osób mających
nocne lub poranne niedocukrzenia, a także u prowadzących aktywny tryb życia jak
sportowcy czy osoby często podróżujące
służbowo (fot. 2).

Osoby chore na cukrzycę niejednokrotnie
są narażone na hipoglikemię czyli nagły
spadek poziomu glukozy we krwi mogący
w skrajnych przypadkach prowadzić nawet
do śmierci. Celem szybkiego przywrócenia
właściwego poziomu glukozy stosuje się
podskórne lub domięśniowe wstrzyknięcie
glukagonu – hormonu działającego przeciwstawnie do insuliny, powodującego wytwarzanie oraz uwalnianie glukozy z wątroby.

Dla wiecznie skłutych diabetyków nową
nadzieją staje się wprowadzony w tym
roku w USA preparat insuliny do inhalacji.

Samokontrola, dieta
i tryb życia

Doustne leki przeciwcukrzycowe wpływające na metabolizm glukozy oraz zwiększające wydzielanie insuliny, to przede
wszystkim: metformina, pochodne
sulfonylomocznika, glitazony oraz glinidy
(rys. 4 A, B).

Najważniejszym elementem samokontroli
jest u diabetyka kilkakrotny w ciągu dnia
pomiar poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru – urządzenia, którego
wprowadzenie do masowego użytku na

Fot. 1. Dozownik (pen) do samodzielnego
wstrzykiwania insuliny (Andrzej Jurkiewicz)

Rys. 4 A, B. Wzory strukturalne: metforminy (4A) oraz glimepirydu (4B) – podstawowych
doustnych leków przeciwcukrzycowych (Wikipedia)
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Fot. 3. Glukometr z wyświetlonym w mg/dl,
wynikiem pomiaru stężenia glukozy we krwi
(Andrzej Jurkiewicz)

początku lat 80. zrewolucjonizowało diagnostykę przebiegu cukrzycy (fot. 3).
Dieta cukrzycowa oraz umiarkowany wysiłek ﬁzyczny ma szczególne znaczenie
w cukrzycy typu 2, w której, w wielu przypadkach, mogą przez wiele lat stanowić
jedyną formę leczenia. Skład posiłków
powinien zostać dobrany przez dietetyka
w oparciu o typ cukrzycy, stan ogólny
chorego, wiek, płeć, rodzaj wykonywanej
pracy oraz wyniki badań.
Wysiłek ﬁzyczny powinien przede wszystkim prowadzić do zredukowania masy
ciała oraz zbędnej tkanki tłuszczowej.
Cukrzycy powinni unikać spożywania alkoholu powodującego wzmocnienie działania
insuliny oraz powodującego działania niepożądane przy leczeniu metforminą. Także
palenie papierosów ma zgubne skutki dla
diabetyka, gdyż nikotyna znacznie podnosi
poziom cukru, a ponadto zmniejsza ogólną
wydolność organizmu – rzecz niezwykle
istotną w każdym przewlekłym schorzeniu.
Pomimo, że cukrzyca jest przewlekłą i nieuleczalną chorobą wpływającą znacząco
na całość życia chorego, należy podkreślić, że obecnie dzięki postępowi medycyny nie jest to już schorzenie powodujące
całkowitą alienację z aktywnego trybu
życia. Dzisiaj diabetycy mogą w pełni cieszyć się życiem rodzinnym, podróżować,
a nawet wyczynowo uprawiać sport.
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Spotkania uczniów z młodymi wynalazcami w UPRP

Zostań wynalazcą
– spotkania uczniów z młodymi
wynalazcami w Urzędzie Patentowym

W

spółczesny świat pełen jest wynalazków. O istnieniu wielu
z nich czasem po prostu zapominamy, bo tak bardzo wkomponowały się w otaczającą nas rzeczywistość. Niektóre z tych innowacji
nie podbiły serc ludzkości od razu – musiały czekać na odpowiedni
moment, w którym wreszcie ktoś docenił ich zalety. Ot, choćby bankomat. Podczas jednej z sobót 1967 roku John Shepherd-Barron nie zdążył podjąć pieniędzy z banku. Przypominając sobie działanie automatu
z batonikami czekoladowymi, naszkicował obraz urządzenia, które
na podobnej zasadzie pozwalałoby pobrać pieniądze. Tak narodziła się
historia bankomatu – początkowo obsługiwanego przy pomocy specjalnych kart pokrytych radioaktywnym węglem C14 z 6-cyfrowym numerem
PIN. W pierwszych latach z bankomatu korzystały głównie osoby, które
chciały uniknąć bezpośredniego kontaktu z bankierami np. hazardziści.
Z czasem innowacyjne urządzenie stawało się coraz bardziej popularne
i to na różnych kontynentach.

T

a, jak zresztą wiele innych, opowieści o przełomowych i do dziś
używanych wynalazkach wskazuje również na czynniki sprzyjające ich powstawaniu. Nie tylko bowiem wiedza i zmysł inżynierski decydują o narodzinach innowacji – często kreatywność, istnienie problemu
technicznego i wreszcie chęć jego rozwiązania przyczyniają się do stwo-

Zastępca Prezesa UPRP – Sławomir Wachowicz wita młodych
wynalazców i uczestników spotkania

rzenia nowego wynalazku. Można było się o tym przekonać podczas
kolejnych, zorganizowanych przez Urząd Patentowy spotkań z młodymi
wynalazcami.

P

ierwsze z nich odbyło się 12 marca z udziałem uczniów gimnazjów, którzy uczestniczyli w konkursie Akademii Wynalazców
im. Roberta Boscha. Dzień później do Urzędu Patentowego przyjechali
licealiści. To wydarzenie było współorganizowane przez czasopismo
edukacyjne „Perspektywy” oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów. Obecny na spotkaniu sekretarz generalny Stowarzyszenia – prof. Marcin Nabiałek wręczył młodym wynalazcom zaproszenia na 9. Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS
2015.

Z

kolei dr Bianka Siwińska – redaktor naczelna „Perspektyw”
przedstawiła efekty prowadzonych już od kilku lat przez Fundację
Edukacyjną „Perspektywy” – akcji „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych”, których podstawowym celem jest zachęcanie dziewcząt do studiowania na kierunkach technicznych i ścisłych.

Bartek Stańczyk – jeden z najmłodszych polskich wynalazców
– prezentuje swoje innowacyjne rozwiązanie
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W

tym roku młodzi innowatorzy prezentowali wynalazki z różnych
dziedzin. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się między
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innymi z bezinwazyjną metodą dostarczania leku do komórek nowotworowych opracowaną przez licealistkę – Joannę Jurek oraz urządzeniem,
które przy pomocy infradźwięków pomaga diagnozować i leczyć chore
organy człowieka autorstwa, uwaga… 14-latki, Kasi Chrapko z gimnazjum w Nisku. Poza tym w gronie wynalazców znaleźli się Bartosz
Ambrożkiewicz – twórca inteligentnych lusterek, które w trakcie jazdy
dostosowują swoje położenie do pozycji motocyklisty, Karol Kowalczuk
– przedsiębiorca mający na koncie już kilkanaście wynalazków, w tym
innowacyjną lampę przeciwmgielną, która nie oślepia innych kierowców,
automatycznie dostosowuje się do pogody i w dodatku jest ekologiczna.
Grono młodych innowatorów zasilił także Bartek Stańczyk – licealista
i zapewne jeden z najmłodszych wynalazców w Polsce – wymyślone
przez Bartka jeszcze w gimnazjum urządzenie do tłumienia dźwięku
np. przybijanych na poczcie stempli, zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym. Prezentacje odbyły się pod czujnym okiem opiekuna naukowego i twórcy kilkuset wynalazków – dr Antoniego Latuszka. Uczestnicy
wysłuchali ponadto wykładu nt. ochrony własności intelektualnej i działań
Urzędu Patentowego. Spotkanie prowadziła Elżbieta Balcerowska – Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności.

Jak co roku opiekunem merytorycznym spotkań z młodymi
wynalazcami był dr Antoni Latuszek

W

ciągu dwóch dni Urząd odwiedziło ponad 150 uczniów. Wielu
z nich już po zakończeniu spotkań jeszcze długo rozmawiało
z wynalazcami i oglądało zaprezentowane przez nich rozwiązania. Kolejni młodzi wynalazcy i ich wynalazki już za rok – zapraszamy!
Tekst Piotr Zakrzewski
Zdj. Michał Borkowski

14-letnia Kasia Chrapko objaśnia zasady działania swojego
wynalazku

Pokaz działania wynalazku Bartka Ambrożkiewicza – innowacyjnych
lusterek motocyklowych – odbył się w plenerze
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Współorganizatorami spotkań w UPRP było Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Fundacja Edukacyjna
„Perspektywy”. Na zdjęciu Bianka Siwińska – redaktor naczelna
miesięcznika „Perspektywy” oraz prof. Marcin Nabiałek – Sekretarz
Generalny SPWiR
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Nauczanie na odległość

Szansa
na platformę MOOC w Polsce?
W dniu 20 stycznia br. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja pt. „Moc MOOCów – czas
na polską platformę” zorganizowana przez Fundację Młodej Nauki.
Wydarzenie objęte było patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

M

OOC (Massive Open On-line Courses), to kursy online dostępne dla nieograniczonej liczby uczestników, którzy mają dostęp
nie tylko do materiałów, takich jak nagrania wideo, prezentacje, ale również
interaktywnych grup dyskusyjnych oraz systemu ocen postępów w nauce.
MOOC powstał w Kanadzie w 2008 r. Ostatnie lata przyniosły duży rozwój i popularność tego rodzaju kursów, które zaczęły powstawać w USA
(z zaangażowaniem m.in. Uniwersytetów Harvarda, Stanforda, MIT) oraz
w Europie. Obecnie kursy tego rodzaju są dostępne w wielu językach,
takich jak m.in. angielski, włoski, hiszpański czy rosyjski i są jednym z kluczowych elementów nauczania na odległość.

Dyskusja podczas pierwszego panelu pt. „Polska potrzebuje
MOOCów”

C

Jonas Liepmann opowiada o platformie nauczania na odległość
„Iversity”

Nr 1/2015

elem konferencji było przedstawienie koncepcji stworzenia pierwszej polskiej platformy MOOC, zdobycie szerokiego poparcia dla
tej inicjatywy oraz publiczna debata na temat perspektyw jej rozwoju.
Konferencję rozpoczęła Kinga Kurowska, Prezes Fundacji Młodej Nauki,
która omówiła projekt „Polska Platforma MOOC”. W pierwszym panelu zatytułowanym „Polska potrzebuje MOOCów” zaproszeni goście dyskutowali
o nowych kierunkach w edukacji i szkolnictwie, roli organizacji rządowych
i pozarządowych w stworzeniu polskiej platformy kursów internetowych,
możliwych źródłach ﬁnansowania jej powstania, a także doboru tematyki
zawartych tam kursów i wykładów. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się
m.in. prof. Włodzisław Duch z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
prof. Wiktor Jędrzejec – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystyczne-
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ZAPROSILI NAS
ST YCZEŃ
h Izba Przemysłowo-Handlowa
w Tarnowskich Górach w imieniu wszystkich
izb gospodarczych w całym kraju na Uroczysty
Koncert Noworoczny „Gala Straussowska”
w Bytomiu z okazji 20-lecia istnienia Izby
h Instytut Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur na Ogólnopolską Konferencję
Naukową „Konsumpcja a innowacje” pod
patronatem Ministra Gospodarki w Warszawie
h Krajowa Izba Gospodarcza na konferencję
„Gospodarcze Otwarcie Roku 2015” oraz
Dyplomatyczne Otwarcie Roku z korpusem
dyplomatycznym akredytowanym w Warszawie
h Rada ds. Polityki Innowacji przy
Prezydencie m.st. Warszawy na swoje
posiedzenia
h Kancelaria Prezydenta RP na uroczystość
inauguracji XIII edycji Nagrody Gospodarczej
Prezydenta RP w Warszawie
h Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego na Spotkanie Noworoczne
w Warszawie
h Zakład Prawa Handlowego
i Gospodarczego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego
i Gospodarczego „Amicus Curiae”
na konferencję naukową, pt. „Współczesne
wyzwania prawa ochrony własności
intelektualnej – między teorią a praktyką”
pod patronatem honorowym Alicji Adamczak,
prezes UPRP w Rzeszowie
h Prof. Jerzy Hausner, kierownik Katedry
Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
na XL Sympozjum Naukowe z cyklu
„Współczesna Gospodarka i Administracja
Publiczna” w Szczyrku
h Fundacja Młodej Nauki na konferencję
„Moc MOOCów – czas na polską
platformę”, która jest pierwszym etapem
ogólnonarodowego projektu, jakim jest
stworzenie w Polsce Platformy MOOC
(Massive Open On-line Courses). Podczas
Konferencji w Warszawie podpisano list
intencyjny tworzący szerokie konsorcjum
instytucji zaangażowanych w projekt
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Podpisy złożone
na Liście
Intencyjnym przez
uczestników
konferencji

go i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prof. Stanisław Bielecki – Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rektor
Politechniki Łódzkiej, prof. Jan Szmidt – Rektor
Politechniki Warszawskiej, Marcin Sawicki –
Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady
Ministrów i Ministra Gospodarki – występujący
w imieniu Janusza Piechocińskiego, redaktor
Jacek Żakowski – wykładowca Collegium Civitas, dziennikarz tygodnika „Polityka”.

D

rugi panel na temat „Jak dobrze przygotować MOOC?” rozpoczął się od prezentacji Jonasa Liepmanna, założyciela niemieckiej
platformy nauczania na odległość o nazwie
„Iversity” (www.iversity.org), który opowiedział
o swoich doświadczeniach. Platforma „Iversity”
oferuje obecnie ok. 50 kursów, ma ponad
600 tys. użytkowników i ponad 850 tys. zapisów na zajęcia. Jedne z najbardziej popularnych
zajęć „The future of storytelling” przyciągnęły
ok. 100 tys. studentów. Niezwykle ważne,
w ocenie J. Liepmanna, jest profesjonalne przygotowanie kursów. Chodzi nie tylko o sposób
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prezentacji tematu i wybór poruszanych zagadnień, ale także o zapewnienie systemu wsparcia
nauki i oceny postępów studentów (prace domowe, egzaminy). Dla osób zainteresowanych
nauczaniem tego rodzaju, dostępne są kursy
objęte systemem punktów ECTS.

O

mówienie inicjatywy „Iversity” było
punktem wyjścia do dyskusji o możliwościach stworzenia, rozwoju i popularyzacji
otwartej, polskiej platformy MOOC. W zamyśle
przedstawicieli Fundacji Młodej Nauki, projekt
„Polska platforma MOOC” odniesie sukces tylko
wtedy, gdy będzie oferować kursy wysokiej
jakości, atrakcyjne dla różnych grup (maturzystów, studentów, osób, które chcą się doszkolić
itd.) oraz stanie się inicjatywą ogólnokrajową,
która znajdzie poparcie wielu środowisk (uczelni,
środowiska akademickiego, ﬁrm, organizacji
pozarządowych). Zdobycie tego poparcia miało
symbolizować złożenie podpisów na Liście
Intencyjnym w trakcie konferencji.
Dorota Grodzka
Zdj. PW
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43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Genewa 2015

„STUDENT – WYNALAZCA”,
innowator i najlepsza wizytówka
innowacyjnego myślenia w Polsce
Pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu Politechniki Świętokrzyskiej
„Student-Wynalazca” zostało uhonorowanych licznymi nagrodami i medalami
na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

K

onkurs jest adresowany do studentów, a także doktorantów
będących studentami studiów dziennych, którzy są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego
chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie
ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy zachęcali także
do zgłoszeń wynikających ze współpracy międzynarodowej, w ramach
której współtwórcą jest student zagranicznej uczelni. Za najbardziej
cenne uznano zgłoszenia rozwiązań technicznych udokumentowanych
prototypami lub modelami, stanowiącymi najciekawsze formy prezentacji
i promocji podczas wystaw i targów.

Od lewej nagrodzeni: Łukasz Sadurski, Politechnika Lubelska;
Anna Stępień, Politechnika Świętokrzyska; Angela Andrzejewska,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy; Żaneta Król, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu; Karol Charkiewicz, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

W

dniach 15-19 kwietnia 2015 r., w hali wystawowej ośrodka
targowego Palexpo swoje rozwiązania zaprezentowało ponad
750 wystawców z 48 państw, a wśród nich laureaci wyłonieni przez jury
V edycji konkursu „Student-Wynalazca”:

z
z

Żaneta Król z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Angela Andrzejewska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
z Anna Stępień z Politechniki Świętokrzyskiej,
z Karol Charkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
z Łukasz Sadurski z Politechniki Lubelskiej.
Od lewej: Łukasz Sadurski, Politechnika Lubelska; Milena
Nowek, Politechnika Świętokrzyska; Anna Stępień, Politechnika
Świętokrzyska; Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego;
Angela Andrzejewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy; Karol Charkiewicz, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku; Żaneta Król, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
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W

ynalazek o nazwie „Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał
jako klasyﬁkatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej
aberracji chromosomowej zespołu Downa oparte o analizę we krwi”
z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został nagrodzony złotym
medalem z wyróżnieniem targów genewskich, a także srebrnym medalem Stowarzyszenia Chorwackich Wynalazców.
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h Wydawnictwo BMP na XXI Sympozjum
Naukowo-Techniczne CHEMIA 2015 w Płocku
h Władze krajowe i globalne Cisco
na otwarcie trzeciego Biura w świecie Cisco
Global Services Center w Krakowie
h Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO
– Stowarzyszenie AgroBiznesKlub na otwarcie
wystawy „Smaczna Zdrowa Polska” w ramach
Rolno-Żywnościowej Wystawy 25-lecia
Smaczna Zdrowa Polska w Warszawie
h Business Center Club na Wielką Galę
Liderów Polskiego Biznesu 2015 w Warszawie
h Kancelaria Prezydenta RP, Warsaw
Enterprise Institute oraz fundacja Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców na debatę
„Indeks Wolności Gospodarczej 2015
– co dalej? Polska 2025-2040” z prezentacją
indeksu Wolności Gospodarczej 2015,
przygotowanego przez The Heritage
Foundation i Wall Street Journal w Warszawie
h Procesy Inwestycyjne sp. z o.o. na debatę
publiczną, pt. „Biowęgiel – polskie paliwo
niskoemisyjne” w Warszawie
h The International Centre for Parliamentary

Studies na konferencję „ICT and the EU
Unitary Patent vs FRAND Roundtable 2015”
w Brukseli
h Rada Główna Instytutów Badawczych oraz

Agencja Promocyjna INVENTOR w Warszawie
na uroczystość wręczenia dyplomów
i gratulacji laureatom 66. Międzynarodowych
Targów iENA w Norymberdze oraz
12. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków
ARCA w Zagrzebiu,
h Fundacja Zaawansowanych Technologii
na Festiwal Naukowy w chęcińskim
Regionalnym Centrum NaukowoTechnologicznym – Centrum Nauki Leonardo
da Vinci oraz na Regionalny Festiwal E(x)plory
w Kielcach

LUTY
h Bank PEKAO SA na konferencję dotyczącą
prezentacji „Raportu o sytuacji mikro i małych
ﬁrm w roku 2014” w Warszawie
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S

rebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków Genewa 2015 powędrował
do współtwórców wynalazku
„Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności
biologicznej” z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Został
on również uhonorowany nagrodą
specjalną za najlepszą innowację
przyznaną przez Pierwszy Irański
Instytut Wynalazców.

P

rzedstawiciele irańskiego stowarzyszenia
wynalazców wręczyli także
nagrodę za najlepszy wynalazek
współtwórczyni z Politechniki
Świętokrzyskiej za rozwiązanie
pod nazwą „Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz
polikrzemianu litu jako dodatków
w wyrobach z masy silikatowej”.
Wynalazek z PŚk został także
doceniony przez jury targów genewskich i nagrodzony srebrnym
medalem.

Również wynalazek z UniwersyteHala wystawowa Palexpo
tu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy pod nazwą „Orteza
dynamiczno – pomiarowa stawu biodrowego
nadbudowywać kolejne piętra w kamienicach
z bezprzewodowym modułem diagnostycznowe Francji, gdzie brakuje miejsca do stawiania
pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów
nowych budynków.
diagnostycznych stawu biodrowego” został
Ogólnopolski konkurs Politechniki Świętodoceniony srebrnym medalem.
krzyskiej „Student – Wynalazca” objęty jest
ynalazek z Politechniki Lubelskiej
patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP,
„Kabestan” – otrzymał brązowy medal Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minitargów w Genewie, ale jego model wydrukostra Gospodarki oraz Narodowego Centrum
wany na drukarce 3D wzbudzał wśród zwieBadań i Rozwoju.
dzających największe zainteresowanie. Goście
agrodą główną dla pięciu laureatów
wystawy byli ciekawi, czym różni się od typoV edycji Konkursu był właśnie udział
wego mechanizmu występującego na każdym
w 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazjachcie lub żaglówce.
ków w Genewie. Udział młodych twórców
Wiele osób z dolegliwościami związanymi
w genewskiej wystawie został sﬁnansowany
ze stawami biodrowymi pytało o ortezę
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyżdynamiczno-pomiarową, ponieważ chciały
szego ze środków na działalność upowszechdowiedzieć się, w jaki sposób to urządzenie
niającą naukę.
może rozwiązać ich problemy. Wynalazek
z Politechniki Świętokrzyskiej spotkał się
natomiast z zainteresowaniem francuskich
Paweł Kocańda
przedsiębiorców, którzy – dzięki zastosowaniu
Ośrodek Ochrony Własności
lżejszych cegieł wytworzonych zgodnie z opiIntelektualnej PŚk
sem przedmiotowego wynalazku – chcieliby
Zdj. PŚk

W
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Patenty
na europejskim rynku cyfrowym
Dynamiczny rozwój branży ICT i silna konkurencja w branży telekomunikacyjnej
i informatycznej skupia uwagę nie tylko specjalistów, ale także leży w obszarze
zainteresowania mediów, które z upodobaniem donoszą o wojnach patentowych
pomiędzy gigantami z branży ICT. Chodzi tu przecież o intensywnie rozwijającą się gałąź
gospodarki, w której przewagę konkurencyjną stanowi innowacyjność. Nowe rozwiązania
i umiejętne ich wdrożenie stanowią o sukcesie bądź porażce firmy, która nie może polegać
na produktach, które kilka lat wcześniej zdobyły uznanie na rynku, gdyż brak rozwoju
oznacza zniknięcie z rynku, o czym boleśnie przekonały się np. Blackberry i Nokia.
17 marca br. w Brukseli odbyła się konferencja
poświęcona problematyce patentów na europejskim rynku cyfrowym pt. Innovation in a European Digital Single Market (Innowacyjność
na europejskim jednolitym rynku cyfrowym).
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez
jeden z instytutów naukowych Wspólnego
Centrum Badawczego Komisji Europejskiej
– Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (JRC-IPTS). IPTS zajmuje się
wspieraniem polityki UE poprzez prowadzenie
badań z dziedziny techno-ekonomiki służących
rozwojowi, monitorowaniu efektów i wdrażaniu
polityki UE.
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń zarówno przedstawicieli instytucji UE,
pracowników naukowych uczelni jak i przedstawicieli biznesu. Wśród prelegentów nie zabrakło gości z największych ﬁrm z branży IT
i telekomunikacyjnych – Intel, IBM, Microsoft,
Orange, T Mobile, Ericsson, a także uczelni:
Technische Universität Berlin, Ecole des Mines,
Georgia Institute of Technology czy Uniwersytetu w Bolonii.
Dyskusje toczyły się w ramach czterech
bloków tematycznych. Konferencję rozpoczął
John Bensted-Smith, dyrektor IPTS oraz Megan Richards z Dyrekcji Generalnej ds. Sieci
Komunikacyjnych, Treści i Technologii. Poranne
sesje panelowe poświęcono roli patentów
na jednolitym rynku cyfrowym oraz wpływowi
patentów i rynku cyfrowego na zatrudnienie.
Poruszano też kwestię jakości przyznawanych
patentów i przystępności systemu patento-

Nr 1/2015

wego dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Grant Philpott z Europejskiego Urzędu Patentowego, Nathan Wajsman z OHIM oraz Mariagrazia Squicciarini z OECD zaprezentowali
trendy na światowym rynku i aktualną sytuację
gospodarek europejskich na tle lawinowo
rosnącej liczby zgłoszeń z krajów azjatyckich.
Nathan Wajsman przedstawił wyniki pierwszego europejskiego badania wartości własności
intelektualnej w gospodarce europejskiej,
w tym wpływ branży informatycznej na gospodarkę poszczególnych krajów UE oraz przełożenie na płace i PKB państw, w których jest
zlokalizowane najwięcej ﬁrm najintensywniej
korzystających z patentów (średnio 30-60%
wyższe płace w stosunku do innych branż),
natomiast Mariagrazia Squicciarini – nowy raport OECD, w którym omówiono, jak konkretne
inwestycje w badania i rozwój przekładają się
na korzyści dla ﬁrm.
Na kolejnych sesjach omawiano problemy
ochrony oprogramowania i udzielania licencji oraz standaryzacji.
Prezentacje wygłosili prelegenci
z m.in. IBM, Microsoftu, Orange
czy T Mobile. Mirko Boehm z Open
Invention Network, przedsiębiorstwa
nabywającego patenty i udostępniającego je w ramach wolnej licencji,
rozważał czy system patentowy
przystaje do dynamicznie zmieniającego się świata IT wobec inicjatyw
i ﬁrm, które dobrowolnie zgadzają
się udostępniać swoje produkty

na zasadzie wolnej licencji i jak wygląda ochrona własności intelektualnej w przypadku usług
i produktów znajdujących się w chmurze.
Konferencja z pewnością przyniosła pełniejszy
obraz rynku cyfrowego, ocenę jego wpływu
na europejską gospodarkę i możliwości rozwoju systemu patentowego w przyszłości.
W konferencji uczestniczyło 150 osób z Austrii,
Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Portugalii,
Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.
Joanna Rytel
Zdj. Joint Research Centre
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/
patent-analysis-policy-tool-europeandigital-single-market?search
Wszystkie materiały z konferencji można znaleźć
na stronie wydarzenia pod adresem:
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/
european-digital-single-market-role-patents
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h Warszawski Uniwersytet Medyczny
na uroczyste posiedzenie Senatu związane
z nadaniem tytułu doktora honoris causa
prof. Jerzemu Buzkowi oraz wręczeniem
Medalu za Zasługi dla WUM prof. Andrzejowi
Iwo Dobrzańskiemu na Zamku Królewskim
w Warszawie
h Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
na tradycyjny Bal Górnika w Kopalni Soli
w Wieliczce
h Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych
Technologii, Rada Główna Instytutów
Badawczych oraz Naczelna Organizacja
Techniczna na konferencję środowiskową
„Inteligentny rozwój – wyzwania, metody,
uwarunkowania”, poświęconą prezentacji
założeń i kryteriów Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
w Warszawie
h Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A.
na IV Wieczór Prawniczy w Warszawie
h Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
na Spotkanie Noworoczne w Warszawie
h Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. Tadeusz Więckowski na Jubileuszowy
Bal Charytatywny z okazji 70-lecia istnienia
Politechniki we Wrocławiu
h Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

na Forum Myśli Strategicznej nt. „Kierunki
ochrony własności intelektualnej” w Warszawie
h Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów na uroczystość otwarcia
XXII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych
na Światowych Targach i Wystawach
Wynalazczości w roku 2014 w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie
h Międzynarodowe Targi Poznańskie S.A.
na uroczystość otwarcia „Targi MEBLE Polska
2015” – największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów mebli oraz „arena
DESIGN” – największych w Polsce targów
wzornictwa przemysłowego w Poznaniu
h Krajowa Izba Gospodarcza na Debatę
Gospodarczą z okazji 25-lecia istnienia Izby
w Warszawie
h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
na posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół
Wyższych 2015 w Warszawie
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25 lat KIG

„Wspieramy
innowacyjność
i konkurencyjność
polskich przedsiębiorstw”
„Doświadczenie zmienia perspektywę”, to hasło
uroczystości z okazji 25-lecia istnienia Krajowej
Izby Gospodarczej, najważniejszej organizacji
w Polsce skupiającej przedsiębiorców, a także
będącej ich głosem w rządzie, parlamencie oraz
społeczeństwie. Centralnym punktem obchodów
była Jubileuszowa Debata Gospodarcza, w której
wzięło udział m.in. trzech Prezydentów RP.
KIG to największa niezależna organizacja
biznesu w Polsce. Zrzesza izby gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze
i społeczne, których celem jest wspieranie
rozwoju gospodarczego. Izba reprezentuje
w naszym kraju największą liczbę przedsiębiorców – ponad 150
organizacji biznesowych.
Zajmuje się także promowaniem społecznej wrażliwości biznesu.
– Od początku naszego
istnienia kierowaliśmy się
naczelną zasadą „Dbamy
o przedsiębiorczość”. Dzisiaj przedsiębiorcy stoją
przed innymi problemami
niż 25 lat temu, ale nasze priorytety pozostają
niezmienne: rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej
gospodarki, wsparcie
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działalności zagranicznej polskich ﬁrm,
promocja społecznej odpowiedzialności
biznesu, ale przede wszystkim walka o dobre imię biznesu, lepsze prawo gospodarcze, przyjazny klimat dla przedsiębiorczości

Przemawia A. Arendarski, prezes KIG
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– mówił Andrzej
Arendarski, prezes
Krajowej Izby
Gospodarczej.
Od początku
istnienia misją
KIG były działania
na rzecz wsparcia
innowacyjności
i zwiększenia
konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw.
Pamiętając o poOd lewej: dr J. Steinhoﬀ, przewodniczący Rady KIG; A. Kwaśniewski
nad 200-letniej
oraz L. Wałęsa, byli prezydenci RP; dr A. Arendarski, Prezes KIG;
Prezydent RP B. Komorowski oraz B. Borusewicz, Marszałek Senatu
historii samorządu
gospodarczego
Według prezydenta ćwierćwiecze istnienia
na ziemiach polskich, KIG konsekwentnie
KIG idealnie wpisuje się w rocznicę 25 lat
podejmuje działania na rzecz przedsiębiorwolności w Polsce, bo niezależność i wolców. Dodał, że Izba reprezentuje interesy
ność Polski zależy od naszego potencjału
przedsiębiorstw w relacjach z rządem,
gospodarczego. Zapowiedział projekt ustalokalnymi organami administracji państwowy wspierającej innowacyjną gospodarkę.
wej, a także przedstawia opinie w sprawie
– To jest ustawa, która ma pomóc w koordyprojektów nowych uregulowań prawnych
nacji przedsięwzięć ważnych z punktu wiz dziedziny życia gospodarczego. KIG
dzenia innowacyjności polskiej gospodarki,
zabiera głos we wszystkich ważniejszych
pomiędzy biznesem, gospodarką a szkoldyskusjach dotyczących kształtu polskiej
nictwem wyższym i instytucjami badawczogospodarki. W swoich działaniach opiera
rozwojowymi – mówił.
się na zorganizowanych regionalnych
i branżowych środowiskach gospodarczych Z kolei były prezydent Aleksander Kwaz całego kraju.
śniewski podczas swojego wystąpienia
zaznaczył, że Polska, np. w porównaniu
Głównym tematem debaty była rola kapitału
do Ukrainy, bardzo dobrze odrobiła lekcję
społecznego tworzonego przez klasę średz demokracji. – Kiedy w 1989 roku powienią jako podstawowego czynnika rozwoju
dzieliśmy „wolność”, „demokracja” i „wolny
gospodarki w XXI wieku. W wydarzeniu
rynek”, to powiedzieliśmy także NATO i Unia
wzięli udział m.in. prezydent Bronisław
Europejska. Przez ostatnie 25 lat te główne
Komorowski, wicepremier RP Janusz
cele były realizowane, niezależnie od zmian
Piechociński, byli prezydenci Lech Wałęna najwyższych stanowiskach – akcentował.
sa i Aleksander Kwaśniewski, marszałek
Zaznaczył, że „to tym bardziej rzuca się
Senatu Bogdan Borusewicz, prezes NBP
w oczy, kiedy porównujemy Polskę chociażMarek Belka i wielu innych przedstawicieli
by z Ukrainą”.
świata polityki, biznesu i mediów. Gościem
specjalnym wydarzenia był premier Węgier
Natomiast Lech Wałęsa zaznaczył, że PolViktor Orbán.
ska „goni świat”. – Jak dziś patrzę na wielki
sukces Polski, to widzę go tylko w kontynu– Nie ma wolności bez przedsiębiorczości,
acji. Dobrze gonimy Europę i świat. Dobrze
bo to przedsiębiorczość jest gwarantem
nam to idzie – podkreślił Lech Wałęsa.
rozwoju gospodarczego, a siła gospodarcza
zapewnia Polsce bezpieczeństwo i pozycję
Uczestnicy debaty nt. sukcesu gospodarna świecie – mówił Prezydent RP Bronisław
czego w wolnej Polsce spierali się czy klucz
Komorowski podczas uroczystości.
do sukcesu zależy od własnej woli, czy też
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h Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
na Forum Myśli Strategicznej, pt. „MSP
wsparte światowymi innowacjami unikalną
szansą na rozwój gospodarczy Polski”
w Warszawie
h Politechnika Warszawska na Galę
z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji
Nauczania w Języku Polskim na Politechnice
Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim
organizowaną w ramach kampanii
społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj
do ulubionych” w Warszawie
h Agencja Rozwoju Przemysłu
na konferencję w Warszawie „Jak z sukcesem
komercjalizować w Polsce zaawansowaną
technologię?”, podczas której wręczono
nagrody laureatom konkursu ,,Galileo
Masters 2014”
h Ministerstwo Gospodarki na spotkanie
dotyczące przebiegu negocjacji
umowy handlowej USA i UE tzw. TTIP
(Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz
Handlu i Inwestycji) w zakresie przemysłu
kosmetycznego i farmaceutycznego
w Warszawie
h Wojewoda Podlaski, Andrzej Meyer,
na pierwsze spotkanie konsultacyjne
w Mszczonowie, inaugurujące projekt
produktów i rozwoju systemu Elektronicznego
Zarządzania Dokumentami (EZD PUW),
podczas którego zostały omówione główne
założenia i cele projektu
h Committee of the Regions oraz Joint

Research Centre of the European Commission
na konferencję „Technology transfer: paving
the way for advanced manufacturing”
w Brukseli
h Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”, Akademia Młodych Uczonych
PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komórkowej PAN na debatę
w Warszawie, pt. „Rola nauki w służbie
innowacyjnego społeczeństwa”, poświęconą
roli „młodych doktorów” w procesie łączenia
nauki z gospodarką
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h Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
na rządowe uroczystości otwarcia
perspektywy ﬁnansowej 2014-2020
– uroczystą galę inaugurująca nową
perspektywę 2014-2020 w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie
h Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
na Forum Myśli Strategicznej, pt. „Strategie
innowacyjności czy imitacji” w Warszawie

MARZEC
h Narodowy Instytut Fryderyka Chopina,
konstytuujący Kapitułę Ochrony Nazwiska
i Wizerunku Fryderyka Chopina na Narodowy
koncert urodzinowy z okazji 205. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina w Filharmonii
Narodowej w Warszawie
h Politechnika Świętokrzyska na posiedzenia
Komisji Konkursowej, obradującej w ramach
V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student
– Wynalazca” w Kielcach
h Politechnika Wrocławska na posiedzenia
Konwentu Honorowego uczelni we Wrocławiu
h Marszałek Województwa Małopolskiego,
Marek Sowa, na spotkania organizacyjne
partnerów Małopolskiego Festiwalu Innowacji
2015 w Krakowie
h Naczelna Organizacja Techniczna
na uroczystość przyznania tytułów „Złotego
Inżyniera 2014” uzyskanych w XXI edycji
plebiscytu Czytelników „Przeglądu
Technicznego” w Warszawie
h Stowarzyszenie Integracja i Współpraca
na XXII Forum Gospodarcze Welconomy pod
tegorocznym hasłem „Integracja i współpraca
– Innowacyjność” w Toruniu
h Łotewski urząd patentowy
na międzynarodową konferencję „Intellectual
property and Beyond” w Rydze z okazji
przewodnictwa Republiki Łotewskiej w Radzie
Unii Europejskiej
h Kongres Kobiet na spotkania Rady
Programowej w Warszawie
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od możliwości, jakie
stwarza rzeczywistość, w tym ram
wyznaczanych przez
państwo? Podjęli
również próbę odpowiedzi na pytanie, jak
się bogacić, by wzbogacić Polskę.
Podczas gali
przyznane zostały
także specjalne
Od lewej: J. Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki;
odznaczenia – „Złote
C. Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości; O. Dziekoński, Sekretarz
Parasole” za wyStanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz M. Kłoczko, Wiceprezesbitne osiągnięcia
Dyrektor Generelny KIG
na rzecz demokracji
i wolności gospodarczej dla Marszałka
własnych badań i rozwoju technologii oraz
Senatu Bogdana Borusewicza, a także –
budować konkurencyjność polskich podza wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju
miotów opartą na nowych technologiach
gospodarki Węgier i budowy klasy średniej
i innowacyjności.
dla Viktora Orbána. W trakcie wydarzenia
Izba powstała w 1990 r. jest także członzostały podpisane dwa istotne dokumenty.
kiem Eurochambres czyli Stowarzyszenia
Pierwszy z nich – oświadczenie z okazji
Europejskich Izb Przemysłowo-Handlo25-lecia transformacji sygnowane przez
wych i Międzynarodowej Izby Handlowej
przedstawicieli najważniejszych organizacji
w Paryżu. Izba ma też podpisane umowy
pracodawców i przedsiębiorców – zawiera
o współpracy z większością narodowych izb
postulaty, których celem jest zmiana przepigospodarczych na świecie. Od 2008 r. wicesów prawa podatkowego i inwestycyjnego,
prezesem Eurochambres jest Andrzej Arena także wzmocnienie polskiej klasy średniej.
darski – Prezes KIG od początku istnienia.
Możemy w nim przeczytać, że „proponujemy otwarte, oparte na zaufaniu, podejście
„Nasze działania nie pozostają bez wpływu
do gospodarki. Kluczem powinno być zwięk- na wizerunek Polski w świecie, wiemy, że jeszenie jej konkurencyjności, co nie będzie
śli Polska będzie postrzegana pozytywnie,
możliwe bez zmniejszania skali regulacji.
to polskie ﬁrmy będą miały lepsze szanse
Dlatego tak ważne jest tworzenie prawa
na międzynarodowym rynku. Dlatego organiw ramach dialogu społecznego, którego
zujemy międzynarodowe wystawy podczas
celem będzie deregulacja. Jednym z zasadExpo (Hanover, Aichi) oraz narodowe eksniczych elementów takiego podejścia powin- pozycje naszych przedsiębiorców na całym
no być tworzenie przyjaznych gospodarce
świecie. Na rzecz wizerunku Polski pracuje
warunków podatkowych”.
Instytut Marki Polskiej powołany przez KIG”.
Z kolei celem „Paktu dla Innowacji”, którego
W ramach obchodów 25-lecia, Krajowa Izba
sygnatariuszami byli: Ministerstwo GospoGospodarcza planuje organizację kolejnych
darki, Polski Instytut Technologii, Krajowa
wydarzeń biznesowych, m.in. VI edycji
Izba Gospodarcza oraz Narodowe Centrum
Kongresu Innowacyjnej Gospodarki oraz
Badań i Rozwoju, są przede wszystkim dzia- V edycji Forum Młodych Przedsiębiorców.
łania na rzecz praktycznej realizacji planów
Mają się one odbywać pod hasłem budowy
osiągnięcia pułapu 2.0% PKB na badania
wzrostu gospodarczego w oparciu o kapitał
i rozwój. Hasłem Paktu jest: „Czas na rozwój społeczny.
polskich technologii”, a ich system wsparcia powinien zawierać, m.in. instrumenty
Piotr Brylski
pobudzania przedsiębiorstw do rozwijania
Zdj. z serwisu prasowego KIG
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Siła czy słabość polskich
mikro i małych firm?
Piątej edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm”,
publikowanego tradycyjnie przez Bank Pekao S.A.,
towarzyszyła specjalna konferencja poświęcona
innowacjom w mikro i małych firmach. Była to także
okazja do wspólnej dyskusji z udziałem Urzędu
Patentowego RP o korzystaniu z systemu ochrony
własności intelektualnej przez firmy.
Wyniki badań prowadzonych przez Bank
zostały oparte na współpracy z właścicielami prawie 7 tysięcy mikro i małych
przedsiębiorstw i stanowiły pogłębioną
analizę stanu innowacyjności najmniejszych polskich podmiotów, zaś praca nad
przygotowaniem piątej edycji zbiegła się
w czasie z ogłoszeniem w październiku
przez Bank Światowy kolejnego raportu
„Doing Business”. Polska od kilku lat
systematycznie awansuje w tym rankingu,

a w jego najnowszej edycji po raz pierwszy znalazła się w czwartej dziesiątce
krajów o najbardziej przyjaznym otoczeniu
dla przedsiębiorczości.
O konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki decyduje w dużej mierze
kondycja przedsiębiorstw, wśród których najliczniejszą grupą są mikro i małe
ﬁrmy. Jak zatem wygląda naprawdę
sytuacja polskich mikro i małych ﬁrm?
Czy rzeczywiście warunki prowadzenia

h Ambasador Królestwa Belgii w Polsce,
Colette Taquet, na koktajl oraz spotkanie
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
pt. „Celebrate women’s achievements – Call
for greater equality – Make It Happen”
w Warszawie
h Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
na konferencję ,,Świat dla Kobiet czy Kobiety
dla świata” z cyklu „Kobieta-WiedzaWładza” oraz na wernisaż wystawy
„Kobieta w Metropolis. Człowiek i technologia”
w Krakowie
h Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
na posiedzenia Komitetu Monitorującego
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2014-2020 w Warszawie
h Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
na III Kongres Eksporterów Przemysłu RolnoSpożywczego w Warszawie
h Grupa Nowy Styl na uroczystość otwarcia
nowej Fabryki Mebli Biurowych w Jaśle
h Grupa krajowa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA)
na spotkanie w Warszawie przed 137th INTA
Annual Meeting 2015, które odbędzie się
w maju w San Diego, USA
h Parlamentarny Zespół ds. Osób
Niepełnosprawnych oraz Fundacja Widzialni
na konferencję „Cyfrowo wykluczeni” oraz
prezentację Raportu Dostępności 2015 i ﬁnał
Konkursu Strona Internetowa bez Barier w Sali
Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie
h Politechnika Warszawska na uroczystość
odsłonięcia popiersia Gabriela Narutowicza
w 150. rocznicę urodzin pierwszego
Prezydenta RP w Warszawie
h Joint Research Center of the European
Commission na konferencję „Innovation
in a European Digitale Single Market
– The Role of Patents” w Brukseli
h Krajowe Stowarzyszenie Ochrony
Informacji Niejawnych na III konferencję
„Safety and Security na temat Nowoczesne
technologie, systemy i rozwiązania
organizacyjne służące bezpieczeństwu
informacji danych osobowych” w Zakopanem

Podczas dyskusji w Banku Pekao S.A.
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h Dyrektor Generalny w Ministerstwie
Gospodarki, Elwira Gross-Gołacka,
na konferencję „Być kobietą … Ekonomia,
przedsiębiorczość, rozwój” w Warszawie
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h Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
na Festiwal Młodych Badaczy „Odkrycia”
oraz Finały Polskiej Edycji 27. Konkursu
Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
h Politechnika Warszawska na uroczystości
promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz
wręczanie Medali Młodego Uczonego i odznak
„Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”
h Redakcja miesięcznika „Państwo i Prawo”
na debatę „Wymiary równości a wymiar
sprawiedliwości” w Warszawie
h IQPC na 12th Annual Nordic IPR Summit

w Sztokholmie
h Ministerstwo Środowiska na posiedzenia
Kapituły VI edycji Akceleratora Zielonych
Technologii GREENEVO w Warszawie
h Ministerstwo Gospodarki na posiedzenia
Zespołu do spraw Strategii Europa 2020
w Warszawie
h Fundacja Zaawansowanych Technologii
na Krajowy Finał Konkursu Naukowego
E(x)plory w Gdynii, największego w Polsce
konkursu naukowego skierowanego
do młodzieży w wieku 14-20 lat, dla „tych
uczestników konkursu, których projekty
wymagają wsparcia patentowego lub którzy
już opatentowali swoje pomysły”
h Konfederacja Lewiatan na konferencję
„Polska 2015-2025. Jak efektywnie inwestować
publiczne pieniądze?”, „o wydawaniu
publicznych pieniędzy z korzyścią dla
gospodarki” w Warszawie
h Magazyn „Prestiż – Relacje Gospodarcze”
na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
w III edycji konkursu o Nagrodę Prestiżu
RENOMA ROKU w Warszawie
h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz
prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu
ds. Równego Traktowania na konferencję
prasową inaugurującą akcje „Dziewczyny
na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych”
2015 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w Warszawie

Opracował Piotr Brylski
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małego biznesu w Polsce poprawiają się?
I wreszcie – czy polskie, najmniejsze ﬁrmy
są innowacyjne?
Z ostatnich danych rejestru REGON
w roku 2012 było zarejestrowanych prawie
3,8 mln mikro ﬁrm, natomiast faktycznie
działalność gospodarczą prowadziło
w roku 2012 niecałe 1,720 mln takich
przedsiębiorstw. Należy wyjaśnić, że dane
z GUS są prezentowane z pewnym
opóźnieniem czasowym – w przypadku
rejestru REGON dotyczą one roku 2013,
a w przypadku ﬁrm aktywnych – roku
2012. Jaki zatem jest poziom innowacyjności tych podmiotów?
Konkurencyjność polskiej gospodarki
od momentu rozpoczęcia procesu transformacji była oparta przede wszystkim
na niskich kosztach pracy i transferze
technologii z krajów wysoko rozwiniętych.
W związku ze stałym wzrostem w Polsce
PKB, ten model rozwoju powoli się wyczerpuje. Aby pozostać konkurencyjną
na globalnym rynku, polska gospodarka
w coraz większym stopniu musi wykorzystywać innowacyjność rodzimych przedsiębiorców i tworzone przez nich i/lub
instytucje otoczenia biznesu (zwłaszcza
środowisko naukowe) nowe rozwiązania
produktowe, procesowe, organizacyjne
czy marketingowe. W związku z tym,
w ankiecie stosowanej w badaniu, pojawiły się dodatkowe pytania dotyczące innowacyjności. Dzięki temu udało się uzyskać
znacznie pogłębiony w stosunku do wcześniejszych badań obraz innowacyjności
polskich mikro i małych przedsiębiorstw.
Niestety, wprowadzanie nowych, innowacyjnych produktów lub usług nie jest
istotnym czynnikiem przy pozycjonowaniu
ﬁrmy na rynku. Na poziomie ogólnopolskim innowację jako najważniejszy element konkurencyjności wskazało jedynie
6% respondentów. Innowacje odgrywają
większą rolę w polityce ﬁrm z branży
produkcyjnej i w grupie małych przedsiębiorstw, ale wynik na poziomie 8% dla obu
grup mieści się w granicach błędu statystycznego. Mimo, że wynik dla innowacji
nie jest wysoki, warto podkreślić, że naj-
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ważniejszym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej mikro i małych ﬁrm jest
jakość produktów i usług, która w wielu
przypadkach może wynikać z wcześniej
wdrożonych innowacji, nie tylko produktowych czy procesowych, ale także organizacyjnych, a zwłaszcza marketingowych.
Na jakość wskazało 32% ankietowanych
przedsiębiorców. Najwięcej takich wskazań odnotowano w grupie małych ﬁrm
(34%), przedsiębiorstwach budowlanych
(38%) oraz wśród właścicieli ﬁrm z województwa warmińsko-mazurskiego (40%).
Przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich
12 miesięcy wdrożyli projekty innowacyjne
lub planują realizację takich inwestycji
w kolejnych 12 miesiącach byli pytani
także o źródła ﬁnansowania innowacji.
W stosunku do odpowiedzi na pytanie
o ﬁnansowanie projektów inwestycyjnych,
innowacje w dużo większym stopniu
są ﬁnansowane ze środków własnych.
W tegorocznym badaniu aż 93% respondentów wskazało środki własne jako źródło ﬁnansowania realizowanych innowacji
(rok temu – 92%). Źródła zewnętrzne mają
już znacznie mniejsze znaczenie. Z kredytów korzystało 11% respondentów (taki
sam odsetek jak w 2013 roku), z pożyczki
od rodziny lub znajomych 5% (7% w ubiegłym roku), z leasingu 3%, a ze środków
unijnych 2% (w obu ostatnich kategoriach
odsetek wskazań był identyczny jak rok
temu). Z zewnętrznych źródeł ﬁnansowania innowacji w niewielkim stopniu korzystają ﬁrmy produkcyjne, w których jest
wdrażanych najwięcej projektów innowacyjnych. Jedynie 8% innowacji w sektorze
produkcyjnym było ﬁnansowanych kredytem, a 4% przy wykorzystaniu leasingu.
Dla porównania innowacje w ﬁrmach
handlowych w 17% były ﬁnansowane
kredytem.
Powstaje pytanie: czy tak duży udział
środków własnych w ﬁnansowaniu innowacji wynika z niewielkiej skali tych
projektów czy może odwrotnie, niewielka
skala projektów innowacyjnych jest rezultatem braku możliwości pozyskania
środków zewnętrznych. Biorąc pod uwagę
dobrą dostępność środków zewnętrznych
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oraz przyczyny niekorzystania przez ﬁrmy
ze środków zewnętrznych przy ﬁnansowaniu działalności bieżącej można założyć,
że realizowane przez mikro i małych
przedsiębiorców projekty innowacyjne
są inwestycjami o niewielkiej skali, które
mogą być ﬁnansowane środkami własnymi. Dodatkowo część wdrożonych
innowacji jest realizowanych w ramach
normalnych procesów w ﬁrmie i stąd
nie są one uwzględniane przy odpowiedziach na pytanie o nakłady inwestycyjne,
a co za tym idzie także przy pytaniu o źródła ﬁnansowania.
Najczęściej wydatki w projektach innowacyjnych były przeznaczone na zakup
środków trwałych (53%). Na drugim miejscu znalazły się wydatki związane z marketingiem wdrożonych innowacji – taką
odpowiedź wybrało 36% ankietowanych.
Na trzecim miejscu uplasowały się szkolenia pracowników dotyczące innowacji
(25%).
Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji, knowhow, nieopatentowanych wynalazków lub
innej wiedzy technicznej poniosło 13%
ankietowanych ﬁrm. 12% ﬁrm ﬁnansowało
prace badawczo-rozwojowe prowadzone
we własnych przedsiębiorstwach, a jedynie 7% zleciło te prace zewnętrznym
podmiotom. Najrzadziej wybieraną kategorią wydatków inwestycyjnych (5%) były
wydatki związane z pokryciem kosztów
ochrony innowacji (patentu, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wzoru
użytkowego).

oraz wszystkich uczestników budujących
ekosystem innowacji w Polsce. – Wartości
niematerialne chronione jako przedmioty
własności przemysłowej są obecnie najbardziej pożądanym elementem na rynku
globalnym. Urząd Patentowy RP dokłada
wszelkich starań, aby polski przedsiębiorca mógł prowadzić skuteczną działalność
krajową oraz eksportową w oparciu
o pewność obrotu jaką dają patenty oraz
inne przedmioty ochrony – podkreślała.
– Z pewnością nasza gospodarka wkroczyła już na ścieżkę innowacyjnego, globalnego rozwoju. Wyrażeniem tego faktu
jest również miejsce Polski, a co za tym
idzie przede wszystkim polskich podmiotów, wśród liderów ochrony własności
przemysłowej. Obecnie zajmujemy 17.
miejsce w świecie pod względem liczby
zgłoszeń, a 15. miejsce pod względem
udzielonych patentów przez urząd krajowy.
Podobna sytuacja ma miejsce ze wzorami
użytkowymi – 15. miejsce pod względem
zgłoszeń, zaś 12. miejsce pod względem
rejestracji wzorów przemysłowych. To tylko
pokazuje nasz potencjał narodowy, który
również polskie ﬁrmy mogą spieniężać,
kredytować lub zwiększać nim przewagę
produktową – mówiła prezes.

Specjalne wystąpienie wprowadzające
do działań administracji rządowej wygłosił
dr Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz
Pełnomocnik Rządu do spraw deregulacji
gospodarczych.
Dodatkowym wydarzeniem, towarzyszącym konferencji, była prezentacja publikacji podsumowującej realizację umowy
Banku Pekao S.A. z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach wspólnotowego programu „Konkurencyjność i Innowacja”. Odbiorcami tego programu były
mikro i małe ﬁrmy, w tym przedsiębiorstwa
rozpoczynające działalność gospodarczą.
Raport można również pobrać w wersji
elektronicznej ze strony internetowej
Banku. Zawiera on m.in. także sprawozdanie z badań panelowych zleconych
przez Urząd Patentowy RP, sumujące
wiedzę o ochronie własności intelektualnej
w polskich ﬁrmach, a także o planach
przedsiębiorców dotyczących zarządzania
własnością intelektualną jako elementem
podnoszenia konkurencyjności.
P. Brylski
Zdj. serwis prasowy Banku Pekao SA

Te ostatnie wskaźniki były istotnym odniesieniem do świadomości przedsiębiorców
o roli ochrony własności intelektualnej
i kapitału niematerialnego we współczesnej
gospodarce. W związku z tematem specjalnym Raportu i rolą Urzędu Patentowego
RP w systemie wspierania innowacyjności
polskiej gospodarki, gościem panelu dyskusyjnego o działaniach administracji była
dr Alicja Adamczak, prezes UPRP.
W swoim wystąpieniu wskazała na konieczność upowszechniania tej wiedzy
wśród przedsiębiorców, decydentów
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Prezes UPRP dr A. Adamczak odniosła się do znaczenia ochrony własności przemysłowej
w ekosystemie innowacji. W dyskusji brał m.in. udział prof. Jan Lubiński, Pomorski
Uniwersytet Medyczny, prezes READ-GENE S.A., spółki innowacyjnych technologii
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O przyszłości
własności intelektualnej
u ekonomistów
Próba określenia rozwoju i kierunków ochrony własności intelektualnej w Polsce
i świecie była tematem kolejnego spotkania z cyklu Forum Myśli Strategicznej,
które tradycyjnie odbywają się w warszawskiej siedzibie Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. W związku z zadanym tematem gościem spotkania była
dr Alicja Adamczak, prezes UPRP.

L

utowa debata była organizowana w ramach projektu
z zakresu edukacji ekonomicznej pt. „Forum Myśli
Strategicznej. Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla
polskiego społeczeństwa i gospodarki”, zaś projekt jest
doﬁnansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

F

orum Myśli Strategicznej powstało w 2008 r. dzięki
wspólnej inicjatywie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem
Rzymskim. Forum stara się propagować misję krzewienia
kultury i myśli strategicznej w Polsce jako zespół działań
naukowych i społecznych o szerokim zasięgu obejmującym nie tylko kręgi akademickie i biznesowe a także kręgi
rządowe i samorządowe. Istotnym elementem tej misji

jest próba przekonania
polskiego społeczeństwa,
że myślenie strategiczne
jest niezbędną podstawą
odpowiedzi na kluczowe
pytanie „Polonia Quo
Vadis?”.
Tak pojęte krzewienie kultury i myśli strategicznej
dobrze wpisuje się w listę
priorytetów naukowych,
biznesowych, społecznych
i politycznych w Polsce. Autorzy koncepcji postulują również potrzebę włączenia myśli strategicznej w nasz system
edukacji, zachęcając polską młodzież licealną i studencką
do reﬂeksji, że kultura i myślenie strategiczne są ważnym
elementem percepcji epokowych transformacji globalnych
XXI wieku.

T

Od lewej: dr A. Auleytner, prof. dr hab. K. Szczepanowska-Kozłowska, prof. B. Liberda i dr A. Adamczak
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ak pojmowany rozwój nie mógł nie zawierać dyskusji
nad przyszłością ludzkiej kreatywności i innowacyjności czyli nad systemem ochrony własności intelektualnej oraz jego przyszłością. Prowadząca spotkanie
prof. Barbara Liberda (UW) podkreśliła: – Jesteśmy
w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i chyba dlatego,
ale nie tylko, podkreślamy zagadnienia ekonomiczne tegoż
procesu. Oczywiście – i to jest też ciekawe – oscylujemy
pomiędzy wyłącznością, a wolnością. Ekonomiści powiedzieliby między monopolem, a konkurencją, bo to jest
monopol nienaturalny, monopol ustanowiony– patentowy
– i dodała – wyłączność to także sprawa imitacji czyli na-
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śladowania innych rozwiązań. W literaturze ekonomicznej
wręcz przyjmuje się, że dobra imitacja jest innowacją.
Nie zawsze tworzymy oryginalnie, stoimy na ramionach olbrzymów, tworząc imitacje. Nawet jeden ze współtwórców
teorii tzw. sekwencyjnej innowacji otrzymał nagrodę Nobla.

O

stanie faktycznym i wyzwaniach stojących przed
system ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza
przemysłowej, mówiła dr Alicja Adamczak, prezes UPRP. –
Bardzo często słyszymy przy okazji różnych debat publicznych o wolnym dostępie do wiedzy, zwłaszcza tej wiedzy,
która ﬁnansowana jest z funduszy publicznych. Osoby
prezentujące takie stanowisko twierdzą, że społeczeństwu,
skoro to są pieniądze społeczne, należy się zwrot w postaci właśnie dostępu do wiedzy. I w związku z tym, skoro
zostało jednak jednoznacznie wyjaśnione, że nie oznacza
to zamachu na istnienie systemów ochrony własności intelektualnej, jest kwestią sposób i zakres funkcjonowania
tych systemów ochrony. Mnie przede wszystkim interesuje system ochrony własności przemysłowej, bo właśnie
tymi zagadnieniami zajmuje się Urząd Patentowy, mając je w swojej kompetencji czyli ochrona wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków
towarowych, topograﬁi układów scalonych i oznaczeń
geograﬁcznych na przedmioty przemysłowe. Uznając racje
tych, którzy twierdzą, że systemy ochrony „porządkują”
obrót gospodarczy, ułatwiają i rozwijają kontakty, relacje
gospodarcze i nie ma potrzeby likwidacji systemów w zakresie ochrony własności przemysłowej co jest dla mnie
w jakiś sposób wiążące, jednocześnie uważam, że daje
to asumpt do szerszej dyskusji, czy w globalnym świecie,
w globalnej gospodarce, potrzebne są prawa własności
przemysłowej, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę patentową, w odniesieniu do wynalazków i do wzorów użytkowych. Kiedy wymiana gospodarcza obecnie nie polega
już stricte na wymianie towarów, chociaż oczywiście to jest
jeden z czołowych elementów współpracy gospodarczej,
ale na dostępie do technologii, trudno powiedzieć, że należałoby w globalnej gospodarce zlikwidować czy ograniczyć ochronę patentową. Bo właśnie ta ochrona jest podstawą dostępu do technologii. Nie ma już takiej potrzeby
transportowania towarów, jak kiedyś, wystarczy udzielenie
licencji czy sprzedaż praw i poprzez najdalszą odległość,
w znaczeniu geograﬁcznym, można mieć dostęp do takich
rozwiązań, które będą później wdrażane oraz realizowane
na miejscu.

N

atomiast prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – kierownik Katedry Prawa Własności
Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych WPiA UW zwróciła
uwagę, że jeżeli mówimy o kierunkach rozwoju prawa własności intelektualnej, to właściwie są dwa kierunki, które
są wzajemnie sprzeczne. One poniekąd wynikają z samej
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istoty praw własności intelektualnej, praw wyłącznych,
bo z jednej strony mamy ciągłe dążenie do jak najszerszego monopolu, który z tych praw wynika i oczywiście
uprawnieni z tych praw, ci, którym te prawa przysługują
chcą mieć ten monopol jak najszerszy, a z drugiej strony
mamy dążenia użytkowników tych praw, którzy dla odmiany chętnie by widzieli, by te monopole były jak najwęższe
i żebyśmy w te monopole mogli wkraczać. Także podkreśliła istotny fakt, że XXI wiek jest wiekiem ochrony nowych
przedmiotów ochrony, które wcześniej, gdy powstawał
system ochrony własności intelektualnej, nie były znane
(wideogramy, rozpowszechnianie drogą internetową, bazy
danych itp.) i głównie ta nowa wirtualna rzeczywistość, Internet kreują potrzebę dostosowania tego prawa, jak i pwp,
do zmieniających się realiów technologicznych. Stąd płynie
potrzeba zmiany modelu ochrony, który – do tego – chcemy, aby był coraz tańszy.

W

debacie brała także udział dr Aleksandra Auleytner, radca prawny, kierująca Praktyką Własności
Intelektualnej w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka,
która odwołała się do raportu KE oceniającego, że źródłem majątku poszczególnych spółek unijnych są od 45
do 70 proc. prawa własności intelektualnej, a nawet czasami stanowią ponad 80 proc. wartości spółek. Stąd wynika,
jak mówiła, jak olbrzymi wkład we wzrost gospodarczy
wnosi europejski system ochrony własności intelektualnej,
w tym przemysłowej i jaki ma wpływ na tworzenie miejsc
pracy.

(Więcej relacji z ciekawej dyskusji na stronach www.pte.pl)

Piotr Brylski
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Renomę dają:
uznanie społeczne i sukces w biznesie
Kapituła konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2014,
pod przewodnictwem prof. dr hab. Katarzyny Majchrzak
z Instytutu Zarządzania Wartością SGH i Honorowym Patronatem
wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego,
ogłosiła laureatów i przyznała tytuły Renoma Roku 2014 w czterech kategoriach:
Przedsiębiorca, Firma, Produkt i Wynalazca. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 30 marca 2015 r. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.
W edycji 2014 Kapituła wyłoniła nominowanych
spośród 101 kandydatów, rekomendowanych
przez zaproszone do współpracy instytucje,
organizacje i media. Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku!,
Appetita (przyprawy), Helena (napoje) i Siesta (bakalie). Produkty Grupy Colian traﬁają
do odbiorców w ponad pięćdziesięciu krajach
świata.

W kategorii PRZEDSIĘBIORCA: JAN KOLAŃSKI, Prezes Zarządu GK Colian Holding SA
z Opatówka k. Kalisza. Twórca spożywczego
imperium grupy kapitałowej Colian Holding SA,
do której należy ok. 12 proc. polskiego rynku
słodyczy. Na portfolio składają się tak znane
i lubiane marki jak: Goplana, Solidarność,

W kategorii Przedsiębiorca Kapituła przyznała
też pierwszy Brylant laureatowi poprzedniej
edycji za utrzymanie wysokiej pozycji biznesowej. Otrzymał go ROMAN RAK, właściciel
Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Roztocze
i WSK Tomaszów Lubelski z Tomaszowa
Lubelskiego za znaczącą poprawę wyników

ekonomicznych, wzrost zatrudnienia i dalszy
rozwój technicznie innowacyjnej działalności.
W kategorii FIRMA laureatami zostały dwa
przedsiębiorstwa: EDBAK Sp. z o.o., jako
średnie przedsiębiorstwo. Spółka kierowana
przez właściciela Edwarda Bąka z Piotrowic
k. Lublina w trudnych warunkach transformacji
z jednoosobowego warsztatu rozwinęła się
do ponad 100. osobowej ﬁrmy sprzedającej
swoje innowacyjne i zaawansowane technicznie wyroby w kraju i za granicą. Co ważne,
Edbak niezwykle docenia znaczenie ochrony

Laureaci „Renomy Roku 2014” wraz z jury
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swoich rozwiązań konstrukcyjnych poprzez
zgłoszenia patentowe, rejestrację jako wzorów
przemysłowych i znaków towarowych.
Drugą nagrodzoną ﬁrmą, jako duże przedsiębiorstwo została POLSKA ŻEGLUGA MORSKA ze Szczecina, zarządzana przez dyrektora Pawła Szynkaruka. PŻM to największy
polski armator, który konsekwentnie i z wielką
determinacją prowadzi odbudowę i umacnia
na rynku światowym polską ﬂotę handlową.
W kategorii PRODUKT zwycięzcą została
KSIĄŻKA-OBRAZ Wydawnictwa Artystycznego Kurtiak i Ley z Koszalina. „Pamiętniki
Adama i Ewy” Marka Twaina opracowane
przez Urszulę Kurtiak i Edwarda Leya zostały
wydane w niezwykle nowatorskiej formie
KSIĄŻKI-OBRAZU umieszczonej w ramie
do zawieszenia na ścianie. Tylko jej właściciel
wie, jak książkę z tego obrazu można do czytania wyjąć i ponownie włożyć. Ta nowa koncepcja książki jest prawnie chroniona przez Urząd
Patentowy.
W kategorii WYNALAZCA, ze względu
na nieporównywalne opracowania, laureatami
zostało dwóch naukowców. Dr inż. LECHOSŁAW F. CIUPIK z Zespołem (Jacek Cęcek,
Agnieszka Kierzkowska, Grzegorz Pająk,
Jerzy Pieniążek, Paweł Powchowicz, Daniel
Zarzycki) z Zielonej Góry – za System Kręgo-

Wicepremier Janusz Piechociński gratuluje
laureatom
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słupowy DERO i prof. dr
hab. inż. MIROSŁAW
WENDEKER z Zespołem (Zbigniew Czyż
i Konrad Pietrykowski)
z Politechniki Lubelskiej
– za urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego,
zwłaszcza wiatrakowca.
Poza nagrodami głównymi przyznana została
nagroda specjalna
RENOMA ROKU 2014
w kategorii POLITYK.
Spośród nominowaPrezes Alicja Adamczak i Wicepremier Janusz Piechociński
nych przez Kapitułę
z laureatami Wynalazcami
polityków (Lidia Gądek,
posłanka Sejmu RP
z Komisji Zdrowia, Jerzy Hausner członek
deklarację: – Chciałabym podkreślić, bo to jest
Rady Polityki Pieniężnej i Krzysztof Żuk, prezybardzo ważne, że wśród wszystkich nominowadent Lublina) w plebiscycie internetowym prze- nych, we wszystkich kategoriach, jest tak wielu
prowadzonym przez „Prestiż” najwięcej głosów twórców, wynalazców. Ze strony Urzędu Pazdobył prof. JERZY HAUSNER – ekonomista,
tentowego RP możecie Państwo zawsze liczyć
były wicepremier, minister gospodarki, pracy
na pomoc we wszystkich przedsięwzięciach,
i polityki społecznej oraz poseł. W uzasadniektóre rozwijacie.
niu nominacji Kapituła podała: za wiarę w ludzi,
Nagrodę Prestiżu pod nazwą RENOMA
próby zmieniania świata, program naprawy
ROKU ustanowiła redakcja magazynu „Prestiż
ﬁnansów publicznych oraz raporty dotyczące
– relacje gospodarcze”, pisma poświęconego
wyzwań stojących przed polską gospodarką
reputacji polskiej gospodarki.
realizowane w ramach projektu ISR (Instrument
Przesłaniem stało się redakcyjne motto „Żeby
Szybkiego Reagowania).
działanie miało sens, jeszcze i to – potrzeba
Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2014
uznania drugiego człowieka”. Tytuł RENOMA
w postaci kryształowych statuetek laureatom
ROKU nadawany jest właścicielom i menedżew poszczególnych kategoriach wręczyli Wicerom, ﬁrmom i produktom oraz wynalazcom,
premier, Minister Gospodarki Janusz Piechoktórych rekomendują do nagrody zaproszone
ciński, Prezes Urzędu Patentowego dr Alicja
do współpracy instytucje, organizacje i media.
Adamczak, członkini Kapituły i prof. Katarzyna
Spośród nich Kapituła dokonuje wyboru tych,
Majchrzak, Kierownik Zakładu Marketingu
którzy na to miano, według określonych kryteWartości w Instytucie Zarządzania Wartością
riów, zasługują – głównie w oparciu o ich wiaSGH, przewodnicząca Kapituły.
rygodność, niezawodność, zaufanie i odpo– W dalszym ciągu w ﬁrmie najważniejszy jest
wiedzialność. Laureaci otrzymują nagrodę
człowiek ze swoją kreatywnością, inicjatywą
za swoją postawę, zaangażowanie, wytrwałość
oraz odwagą stawiania sobie coraz wyższych
i osiągnięcia gospodarcze, za zdobycie uznacelów. To dzięki Wam polska gospodarka staje
nia społecznego i wysokiej pozycji biznesowej
się lepsza – powiedział podczas uroczystości
na rynku.
wręczenia nagród wicepremier Janusz Piechociński. Natomiast Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak, gratulując naBartłomiej Maślankiewicz
Zdj. Prestż
grodzonym wynalazcom, złożyła zdecydowaną
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ZAPRASZAMY DO NOWEGO CENTRUM INFORMACJI
O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Urząd Patentowy RP, w ramach prowadzonej działalności, dbając o wysoką jakość
relacji z interesantami, uruchomił nowe Centrum Informacji o Ochronie Własności
Przemysłowej, na bazie funkcjonującej wcześniej komórki Informacji Ogólnej.
Głównym celem nowej komórki jest profesjonalna obsługa zapytań interesantów, zarówno tych, którzy prowadzą postępowanie przed Urzędem,
jak też planujących dokonanie zgłoszenia.
W dniu 23.01.2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń
Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej w gmachu
Urzędu Patentowego RP. Szczególną zaletą rozbudowanej komórki jest
lokalizacja, która umożliwia osobom zainteresowanym bezproblemowy
dostęp do pracowników udzielających informacji. Centrum ma również
nowocześnie zaaranżowaną strefę klienta, w której interesanci mogą
w spokoju omówić istotne dla nich sprawy.
Rozbudowane Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej,
zajmuje obecnie trzy nowocześnie wyposażone pomieszczenia:
1. Centrum Informacji Bezpośredniej

Jest to punkt obsługi bezpośredniej interesantów Urzędu, przychodzących z zapytaniami ogólnymi po formularze zgłoszeniowe, jak również
z zapytaniami w sprawach procedowanych przed UPRP.

znajdującego się na stronie internetowej Urzędu oraz wykonuje akcje
mailingowe, informujące interesantów o planowanych konferencjach,
seminariach i wydarzeniach odbywających się na terenie UPRP i umawia
interesantów na spotkania w Punkcie Spotkań z Ekspertami.

2. Centrum Kontaktowe

3. Punkt Spotkań z Ekspertami

W Centrum Kontaktowym grupa pracowników odpowiada na zapytania telefoniczne, wiadomości e-mail traﬁające z Okna Kontaktowego,

Pomieszczenie, w którym interesanci mogą spotkać się z Ekspertami
Urzędu, aby w spokoju omówić szczegóły spraw.

Nowe rozbudowane
Centrum Informacji
o Ochronie Własności
Przemysłowej
już służy pracownikom
i interesantom.

(MW)
Zdj. A. Taukert
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Współpraca międzynarodowa

Udział Polski w projekcie WIPO
„WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
A ROZWÓJ SPOŁECZNO-EKONOMICZNY”
Polska, jako pierwsze państwo w Europie, została zaproszona
przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)
do udziału w projekcie naukowo-badawczym
„Własność intelektualna a rozwój społeczno-ekonomiczny”
(Intellectual Property and Socio-Economic Development).
Jego celem jest analiza zależności pomiędzy ochroną
własności intelektualnej w wybranym sektorze gospodarki,
a rozwojem ekonomicznym i społecznym kraju.

P

roblematyka przedsięwzięcia
ma szczególne znaczenie gospodarcze, zwłaszcza w kontekście
prężnie rozwijających się ﬁrm, które
swoją przewagę konkurencyjną budują wokół efektywnej strategii ochrony
własności intelektualnej, jak również
strategii rządowych dotyczących rozwoju polskich przedsiębiorstw. Wyniki
badania będą pomocne w kształtowaniu polityki w zakresie własności
intelektualnej na szczeblu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym oraz
we wspieraniu innowacyjności polskiej
gospodarki.
Dotychczas podobne projekty były
realizowane m.in. w Chinach, Brazylii,
Egipcie, Chile, Urugwaju oraz Tajlandii.

B

iorąc pod uwagę aktualne
trendy w rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, Urząd Patentowy
zdecydował się poddać analizie sektor ochrony zdrowia. Proponowany
problem badawczy dotyczyć będzie
identyﬁkacji źródeł innowacyjności
w sektorze ochrony zdrowia (m.in.
nanomedycyny, biotechnologii, radiodiagnostyki, farmacji) oraz wpływu
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systemu ochrony własności przemysłowej w tym sektorze na wzrost
ekonomiczny, jak również korzyści
społecznych. Wyniki badania będą
pomocne we wskazaniu najbardziej
innowacyjnych specjalizacji oraz
najmocniejszych stron polskiego
sektora ochrony zdrowia, co z kolei
może przyczynić się do zwiększenia
efektywności wydatkowania środków
na działalność badawczo-rozwojową
w tym zakresie.
Zasadna wydaje się także analiza
potencjalnych scenariuszy rozwoju
branży innowacyjnych rozwiązań medycznych w Polsce. Metodologia badania zostanie oparta przede wszystkim na analizie statycznej (dane UPRP,
GUS, raporty niezależnych instytucji
gospodarczych i naukowych) oraz
porównawczej – zestawieniu wyników
dotyczących działalności polskich ﬁrm
i przedsiębiorstw zagranicznych.

W

spólny projekt naukowo-badawczy ma być realizowany
przez ekspertów z Polski, WIPO oraz
koordynowany przez przedstawicieli
Urzędu Patentowego RP. Wyniki

i raport z projektu zostaną zaprezentowane na szerokim forum międzynarodowym podczas Zgromadzenia
Ogólnego WIPO, co dodatkowo może
przyczynić się do promocji polskiej
gospodarki za granicą.
W celu omówienia szczegółów projektu, określenia problemów badawczych, jak również dyskusji z przedstawicielami instytucji badawczych
i rządowych właściwych dla sektora
ochrony zdrowia, przedstawiciele
WIPO: Główny Ekonomista Carsten
Fink oraz analityk Julio Raﬀo odbyli
trzydniową wizytę studyjną w Polsce
w dniach 23-25 marca br.

P

ierwszego dnia w siedzibie
Urzędu ponad 40 osób reprezentujących sektor administracji
rządowej, środowisko naukowe oraz
przedsiębiorców dyskutowało na temat projektu, prezentując zarówno
dane statystyczne, jak i strategiczne
dokumenty dotyczące sektora ochrony zdrowia w Polsce. W obradach
uczestniczyli między innymi przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Zdrowia, Głównego
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Inspektoratu Farmaceutycznego,
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
W kolejnych dniach odbyły się wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
i centrach naukowych działających
w branży medycznej. 24 marca
odwiedziliśmy instytucje zlokalizowane w Warszawie i jej okolicach
– Adamed, spółkę AAA (Advanced
Accelerator Applications), Środowiskowe Centrum Ciężkich Jonów
UW, jak również Centrum Nowych
Technologii (CENT). Natomiast
dzień później uczestniczyliśmy
w spotkaniach zorganizowanych
przez krakowski klaster LifeScience
oraz Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) na Uniwersytecie
Jagiellońskim.

P

rzy okazji chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wizyty ekspertów WIPO, zwłaszcza gościom
seminarium w siedzibie UPRP, jak
również przedstawicielom instytucji, które zgodziły się nas przyjąć,
opowiedzieć o swojej działalności
i wyrazić sugestie dotyczące
merytorycznej warstwy projektu.
Uwagi te były niezwykle cenne,
zwłaszcza, że pochodziły od osób
mających ogromne doświadczenie
w dziedzinie ochrony zdrowia.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu, a w szczególności raport
końcowy stanowiący jego rezultat,
przyczyni się do zwiększenia innowacyjności w sektorze medycznym
w Polsce w oparciu o efektywną strategię ochrony własności
intelektualnej.

Elżbieta Balcerowska
Piotr Zakrzewski

126 •

Pułapki
zbliżającej się wiosny
Zamiast łykać ozdrowieńcze tabletki,
lepiej zmienić swój tryb i sposób życia,
co zapewni zdrowie i kondycję na dłużej

C

zekamy na nią od szarej, pochmurnej jesieni, cieszymy, że już w styczniu pomału zaczyna
przybywać dnia, ale gdy wiosna przychodzi, często czujemy znużenie, zmęczenie i radości
z tego, że wreszcie przyszła, jakby w nas mniej.
O zmęczeniu mówimy, że jest zjawiskiem złożonym, znacznie bardziej niż znane w technice pojęcie
„zmęczenia materiału”. W przypadku człowieka jego przejawy zależą od rodzaju i natężenia działających obciążeń i indywidualnych właściwości organizmu. Do bardzo istotnych czynników dających
efekty tzw. zmęczenia wiosennego, zaliczane są czynniki biometeorologiczne. To właśnie one wraz
ze zbliżającą się wiosną, która w naszym klimacie bywa bardzo kapryśna, wczesna lub późna, „zimowa” lub „letnia”, dają się nam we znaki nie tylko w marcu czy kwietniu, ale bywa że już z końcem
lutego. W tym okresie łapiemy przeziębienia, grypy, jesteśmy senni, cierpimy na bóle mięśniowe,
gorzej śpimy, stajemy się nerwowi, nadpobudliwi, więcej jemy, mało się ruszamy itp. Jak poradzić
sobie z tym narastającym uczuciem zmęczenia, „rozbicia” psychicznego, problemami ze snem,
zwiększonym łaknieniem, które powoduje nadmierne tycie, drażliwością?

W

g encyklopedii zdrowia tzw. zmęczenie wiosenne, to trwające kilka tygodni, przeważnie
od marca – kwietnia, często do maja, zmniejszenie sprawności organizmu połączone
z uczuciem wyczerpania ﬁzycznego i nierzadko psychicznego. Czy cierpimy na syndrom zmęczenia
wiosennego, z którym możemy sobie poradzić sami, czy jest to jednak poważniejsze schorzenie,
powinien ocenić dopiero lekarz. W tym celu należy oczywiście przeprowadzić takie badania, jak
badanie krwi, EKG, badanie moczu czy RTG płuc.
A co możemy zrobić sami, skoro co rok w naszym klimacie wpadamy w tę „pułapkę” zbliżającej się,
dodajmy, wyczekiwanej wiosny, gdy większość z nas w tym czasie musi pracować i być w dobrej
formie, z urlopem czekając
do lata?

O

kazuje się, że RUCH
jest jednym z najlepszych remediów na wiosenne
zmęczenie, a nie zaleganie
w fotelu przed telewizorem, bo...
czujemy się zmęczeni. Idealnie
by było, gdybyśmy co dzień
ćwiczyli choćby pół godziny.
Jeśli nie zdążamy przed pracą, to ćwiczmy po powrocie,
nawet późnym popołudniem
lub wieczorem, zalecają ﬁzjolodzy, gdyż wówczas organizm
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jest lepiej rozgrzany. Wskazany jest również
stretching czyli rozciąganie i napinanie mięśni,
co można robić nawet leżąc w łóżku – niechętnym gimnastyce ten sposób powinien się
podobać, a efekt będzie znakomity, jeśli wykażemy trochę konsekwencji. O szczegółach
można poczytać, choćby w Internecie.

N

a rowerze w tym okresie raczej trudno
jeździć po ulicach czy poza miastem.
Pomyślmy więc może o długofalowej inwestycji, jaką byłoby kupno roweru stacjonarnego,
z którego równie dobrze można oglądać
wiadomości telewizyjnie czy ﬁlmy... W pracy i w domu, mimo niepogody, wietrzmy
pomieszczenia, po kilka, kilkanaście minut
kilka razy dziennie, wychodząc w tym czasie
na zewnątrz, żeby się nie przeziębić. No i spacerujmy, spacerujmy ile się da, z psem, gdy
go mamy, po drodze do i z pracy, wysiadając
przystanek wcześniej bądź zostawiając ze 2-3
razy w tygodniu samochód pod domem
i jedźmy komunikacją miejską, a w weekend
obowiązkowo czy pada, czy nie, wychodźmy
z domu, żeby dotlenić organizm. Rodzinie
również bardziej aktywny tryb życia dobrze
zrobi. Pójdźcie razem choćby raz w tygodniu
na pływalnię(?). Krótko mówiąc znajdźmy swój
sposób na to, żeby jak najwięcej się ruszać.

– Tak więc zalecenie pierwsze – ruszajmy się!
Zwróćmy też szczególną uwagę na swoją
dietę. Choć przedwiosenny okres to czas
karnawału, a potem świąt wielkanocnych, gdy
jemy tłusto, słodko i... dużo, spróbujmy bliżej
marca i kwietnia zrezygnować z nadmiaru takich produktów, by oczyścić organizm z toksyn
i pozostałości tej diety. W jadłospisie powinny
dominować warzywa, owoce ( pamiętajmy
o 5 porcjach dziennie, a jedna porcja owoców
to jest np. jedno jabłko czy gruszka), także
mrożone, jedzmy zdecydowanie mniej chleba
i innych mącznych potraw, cukru, słodyczy
na poprawianie sobie nastroju. Warzywa i owoce są swoistą szczotką czyszczącą żołądek
i jelita i do tego mają mało kalorii.

D

ietetycy nie bez powodu w okresie wiosennej adaptacji organizmu do zmieniających się warunków zalecają np. jednodniowe
posty. Może to być jeden dzień np. sobota, gdy
nie idziemy do pracy, w którym pijemy w podzielonych 4-5 porcjach 1,5-2 litry wody lub
jogurtu, różne soki owocowe i warzywne, kilka
razy w tym okresie. Odczujemy to na wadze,
ale i w naszym samopoczuciu. A rano wypi-
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jajmy szklankę mocno ciepłej wody z sokiem
z połówki cytryny i ew. łyżeczki miodu. Do codziennej ﬁliżanki kawy nie będę zniechęcać,
ale jej nie słódźmy zbyt mocno, a zamiast
czarnej herbaty, wypijajmy więcej różnych
ziołowych herbatek np. z czarnej porzeczki,
róży, rumianku, melisy, nagietka czy pokrzywy
lub róbmy sami swoje mieszanki
tak, aby smakowały.

cząca, głównie dla ludzi młodych, ale dla tzw.
dojrzałego pokolenia często mało przyjazna
– czyli zmiana czasu z „zimowego” na „letni”.
Ostatnio wiele się pisze i mówi o negatywnych
kosztach tego „przestawiania”, głównie dla
małych dzieci i osób starszych z problemami
kardiologicznymi, przy braku istotnych, kiedyś

– Zalecenie drugie – oceń swoją
dietę i nie bój się mini „głodówki”, wyjdzie na zdrowie.
Jeśli mimo wszystko nadal czujemy się osłabieni, wizyta u lekarza
byłaby wskazana, bo oprócz
badań, może nam zlecić suplementację witaminową bądź inne
preparaty, które poprawią ogólną
odporność organizmu i wpłyną
na nasze samopoczucie psychoﬁzyczne.
No i ważne, w tym okresie zmiennych temperatur, huśtawek niżowo-wyżowych, wiatrów, różnych
opadów od śniegu do deszczy,
traktujmy się bardziej troskliwie:
Powinniśmy biegać, szybko chodzić, stosownie
do swych możliwości i stanu zdrowia cały rok, bez
chodźmy trochę wcześniej
względu na pogodę (zdj. Wikipedia)
spać, bierzmy częściej ciepłe,
ale nie gorące natryski, pójdźmy
udowadnianych korzyści ﬁnansowych z tej
do sauny czy na masaż. Wydatek się opłaci–
operacji i niektóre kraje zrezygnowały z tego.
„zluzują” się mięśnie, dotlenią, będą bardziej
Ale skoro nie mamy na to wpływu, przygotujmy
elastyczne, poczujemy sie lepiej.
się do wstawania godzinę wcześniej. Radzę
– Zalecenie trzecie – traktujmy się z troską
podobnie, jak w Wielkiej Brytanii (i nie tylko
i uwagą, „słuchajmy” swego organizmu,
tam), aby to przestawianie na nowy czas
a na kanapie kładźmy się po przyjściu
rozłożyć na etapy i np. już tydzień przed lub
do domu, tylko wtedy, gdy łupie w kościach,
co najmniej kilka dni wcześniej kłaść się spać
leci z nosa, a termometr wskazuje nie to,
każdego dnia i wstawać minimum 15 minut
co powinien.
wcześniej.
o przed nami jeszcze jedna „przygoda”
jeszcze jedna uwaga. Nie wierzmy różnym
każdej wiosny – dla jednych mało znareklamom cudownych ozdrowieńczych
preparatów, które natychmiast postawią nas
na nogi. Jeśli „ jesteście zmęczeni swoim zmęczeniem” – a tak je promują – sięgnijcie po nie,
a w domyśle kondycja, radość życia i dobre
samopoczucie natychmiast powrócą. Chyba
jednak lepiej zmienić swój tryb i sposób życia,
by zyskać kondycję i odporność na niepogody
na dłużej niż tylko na czas łykania tabletek.

B

I

Elżbieta Mirecka (mgr rehabilitacji)
Zdj. K. Kowalewska
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Nowości w bibliotece
A K T Y W N A S TR AT E G I A O C H RO N Y I P
OCHRONA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA
KULTURALNEGO
Redakcja naukowa: Maria Poźniak-Niedzielska
Autorzy: Adrian Niewęgłowski,
Maria Poźniak-Niedzielska,
Anna Przyborowska-Klimczak
Wolters Kluwer, 2015
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki
ochrony niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturalnego:
zbiorów bibliotecznych, materiałów archiwalnych, muzealiów, dzieł osieroconych, folkloru. Analizowane zagadnienia
zostały przedstawione zarówno z punktu widzenia prawa
cywilnego, jak i autorskiego, a także przez pryzmat prawa
europejskiego i międzynarodowego.
W publikacji w szerokim zakresie ukazano kwestie nieomawiane dotąd w literaturze przedmiotu. Zawarto w niej również
praktyczne wskazówki na temat rozwiązywania problemów
sygnalizowanych przez instytucje kultury, dotyczące m.in.:
• zasad dokonywania digitalizacji materiałów archiwalnych
i muzealnych,
• udostępniania utworów znajdujących się w zasobach instytucji kultury,
• rozpowszechniania przez te instytucje wizerunku
i korespondencji,
• prowadzenia działalności wydawniczej.
Czytelników książki z pewnością zainteresuje analiza problematyki dzieł osieroconych, które stanowią znaczną część
światowego dorobku kulturalnego, a także wywody poświęcone udostępnianiu dóbr niematerialnych przez instytucje
kultury w świetle prawa autorskiego.
Autorzy związani są zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Profesor Maria Poźniak-Niedzielska to wieloletni wykładowca prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa
i Administracji. Jest autorką
licznych prac z dziedziny prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
Adrian Niewęgłowski jest doktorem nauk prawnych, prowadzi działalność dydaktyczną
na Wydziale Prawa i Administracji. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych.
Profesor Anna Przyborowska-Klimczak, dziekan Wydziału
Prawa i Administracji, jest autorką ponad stu publikacji naukowych i kilkunastu zbiorów dokumentów oraz redaktorką
wielu prac zbiorowych z zakresu międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowej ochrony praw
człowieka, ochrony dziedzictwa kulturalnego oraz prawa
europejskiego.
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EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI. FUNDAMENTALNE
PROBLEMY TEORII EKONOMII I PRAKTYKI
GOSPODARCZEJ
Redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014
Monograﬁa odzwierciedla jeden z głównych obecnie obszarów debaty ekonomicznej, na temat stanu teorii ekonomii,
jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących
oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Tematyka wiąże
się z występującymi w skali
globalnej, regionalnej oraz
lokalnej nieprawidłowościami,
w tym zwłaszcza z utrzymującymi się niekorzystnymi zjawiskami głęboko naruszonej
równowagi w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Dokonujące się
w skali globalnej bezprecedensowo głębokie i gwałtowne przemiany gospodarcze
i społeczne stawiają przed
ekonomistami, teoretykami
i praktykami wiele nowych,
trudnych pytań i wyzwań.
Zawarte w publikacji teksty przygotowywane m.in. w związku z IX Kongresem Ekonomistów Polskich na temat „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk
gospodarczych” dotyczą, jak pisze prezes PTE, prof. Elżbieta
Mączyńska, fundamentalnych kwestii, w tym odpowiedzi
na pytanie, co jest podłożem słabości polityki społeczno-gospodarczej jej niesatysfakcjonujących wyników, na ile „winna”
dysfunkcji społeczno-gospodarczych jest teoria ekonomii,
a w jakim stopniu rozwiązania instytucjonalne. Autorami
tekstów zawartych w książce są najlepsi polscy ekonomiści,
profesorowie ekonomii piastujący w różnych okresach wysokie funkcje w gospodarce (m.in. Marek Belka, Grzegorz
Kołodko, Jerzy Hausner) lub w krajowych i zagranicznych
placówkach naukowo-badawczych i dydaktycznych (m.in.
Andrzej Koźmiński, Łucjan Orłowski, Piotr Pysz). Publikacja
powinna przyczynić się do lepszego rozumienia różnych
nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowania oceny
praktycznej użyteczności tych nurtów oraz ich racjonalnego
wykorzystania w praktyce.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, POLITYKA, ROZWÓJ
Jerzy Cieślik
Sedno Wydawnictwo Akademickie, 2014
W książce Przedsiębiorczość, polityka, rozwój autor proponuje czytelnikowi spojrzenie na przedsiębiorczość z perspektywy makroekonomicznej. Podejmuje próbę wyjaśnienia roli,
jaką przedsiębiorczość odgrywa w procesie rozwoju spo-
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łeczno-gospodarczego. Zwraca uwagę na rolę mniejszych
ﬁrm stawiając tezę, że na przełomie XX i XXI wieku obserwujemy proces zmniejszania znaczenia wielkich korporacji.
Podjęta zostaje próba uporządkowania deﬁnicyjnego sektora
małych i średnich przedsiębiorstw.
W książce pada pytanie
o odpowiednie, skuteczne
instrumenty polityki państwa
dla stymulowania pozytywnych zmian w sektorze
przedsiębiorstw na obecnym
etapie przechodzenia od fazy
uprzemysłowienia gospodarki do gospodarki opartej
na wiedzy i innowacjach – jak
wspierać wzrost zatrudnienia,
wdrażanie innowacji i proces
internacjonalizacji polskich
przedsiębiorstw?
W podsumowującym rozdziale autor przedstawia
systemową koncepcję polityki
przedsiębiorczości uwzględniając specyﬁkę polskich realiów
społeczno-gospodarczych. Korzystając z badań empirycznych oraz krajowych i zagranicznych danych statystycznych,
Jerzy Cieślik kwestionuje wiele obiegowych opinii na temat
istoty przedsiębiorczości formułując tezy oparte na solidnej
podstawie badawczej i danych statystycznych.
Praca prof. Jerzego Cieślika powinna inspirować i wspierać
dyskusję na temat kierunków polityki przedsiębiorczości.
Książka jest przeznaczona dla polityków gospodarczych,
pracowników administracji publicznej, naukowców, studentów oraz publicystów gospodarczych, jak i samych przedsiębiorców. Jak pisze autor, „w ciągu 25 lat od momentu
rozpoczęcia transformacji ustrojowej przygodę z własnym
biznesem zrealizowało ponad 5 milionów Polaków”.

MOJA MARKA. JAK STAĆ
SIĘ ROZPOZNAWALNYM
I ODNIEŚĆ SUKCES
Wala Herman
Ole, 2014
Co sprawia, że marka staje
silna i wyróżnia się na rynku? Na czym polega jej wyjątkowość i co powoduje,
że jej wartość rośnie? Co Apple, Google, Amazon czy Nokia robią lepiej niż inne ﬁrmy?
Co stoi za sukcesem takich
marek, jak Nespresso, Red
Bull czy Starbucks?
Autor książki przedstawia
na konkretnych przykładach
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zarówno udane strategie marketingowe, które składają się
na sukces poszczególnych marek, jak i błędy korporacyjne.
Zasady składające się na powodzenie silnych marek radykalnie zmieniły się w ostatnich latach. Firmy, które nie potraﬁą
poddać się tym zmianom, znikną z rynku. Na podstawie
swojego wieloletniego doświadczenia autor opracował metody, które pomagają ﬁrmom stać się rozpoznawalnymi i odnieść sukces. W swojej książce zdradza te techniki.
Dodatkową zaletą książki są wywiady, jakie autor przeprowadził z ambasadorami ﬁrm, takich jak: Adidas, McDonald’s,
Simon – Kucher & Partners, o2 oraz innymi.

EKONOMIA DESIGNU
Artur Borcuch
CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw, 2014
Wiek XXI będzie wiekiem gospodarki opartej na designie.
Design przestał być kojarzony wyłącznie ze wzornictwem
modą czy architekturą. Na szczególną uwagę zasługuje
umiejscowienie designu w ekonomii. Odnosząc się do proweniencji terminu ekonomia wskazuje się, że w dwóch
ostatnich dekadach XX wieku nastąpiło ponowne zainteresowanie domem będącym jednym z najważniejszych „punktów” przeznaczenia dla dóbr
konsumpcyjnych, miejscem
kształtowania się tożsamości
i wyrażania gustu, a także,
w coraz większym stopniu,
miejscem wyrażającym wartość materialną.
Design postrzegany jako zasób wytworzony na danym
obszarze w oparciu o występujące na nim poczucie estetyki i kulturę, spełnia cechy
deﬁniujące kategorię dóbr
publicznych. Design odpowiada na wyzwania związane
ze zrównoważonym rozwojem
i społecznym oczekiwaniem
poprawy jakości życia. W tym kontekście warto zacytować
opinię F. von Hayeka, że osobliwym zadaniem ekonomii
jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym,
co w ich mniemaniu da się zaprojektować.
Design dotyczy również sfery pieniądza. W tym wymiarze
pieniądz może reprezentować wymianę idei czy przypominać o roli estetyki i etyki w gospodarce. Design pieniądza
wywołuje na nowo dyskusję nad wartością wewnętrzną
pieniądza. Pokazuje iluzję pieniądza oraz miriady przeciwstawień, które tworzy. Na szczególną uwagę zasługuje idea
pieniądza społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego.

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych

Wyboru dokonała Maria Fuzowska-Wójcik
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Warto przeczytać

PROSTE PRAWDY
egina Brett, amerykańska pisarka,
felietonistka, autorka książki pt. „Bóg
nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze
chwile w życiu”, przyznaje, że zawsze miała
wrażenie, iż w chwili jej narodzin Bóg akurat mrugnął, przegapił ten ważny moment
i z pewnością w ogóle nie wie o jej istnieniu. Miała prawo tak myśleć, bo na początku jej życiowej ścieżki los nie okazał się dla
niej zbyt łaskawy.

R

isarka była jednym z jedenaściorga rodzeństwa i czuła, że miłość
jej rodziców ginie w tłumie sióstr i braci.
Zawsze uważała się za najsłabsze ogniwo
rodziny. Z oszołomionej naukami zakonnic
sześciolatki wyrosła na zagubioną i zakompleksioną szesnastolatkę ze skłonnościami do alkoholu, a potem stała się
dwudziestojednoletnią panną z dzieckiem.
Studia dziennikarskie ukończyła w wieku
trzydziestu lat i wtedy podjęła życiową
decyzję, że w tym zawodzie pragnie się
realizować. Marzyła o pisaniu felietonów,
wiedziała również, że ma niezły „warsztat”.
Dzięki znajomemu dostała pracę w lokalnej

P

gazecie, zaczęły się spełniać jej zawodowe marzenia. Nie miała jednak pojęcia,
że prawdziwa pisarska kariera jest dopiero
przed nią.

umiejętności wyboru odpowiednich życiowych ścieżek, zbiór cennych drogowskazów, potrzebnych każdemu człowiekowi
zarówno wierzącemu, jak i niewierzącemu.

ycie prywatne Reginy Brett z czasem
również zaczęło nabierać rozpędu.
Po osiemnastu latach bycia samotną matką, w wieku czterdziestu lat wyszła za mąż
za wspaniałego mężczyznę, który nie widział poza nią świata. Szczęście nie trwało
długo, bo po roku pisarka zachorowała
na raka. Po długiej walce z chorobą wygrała życie, ale tak doświadczona i pełna
reﬂeksji kobieta nie mogła zatrzymać tych
wszystkich skumulowanych emocji tylko
dla siebie. Postanowiła przelać to wszystko, co nosiła w sercu, na papier. Jej pierwsze reportaże i felietony publikowane
były w lokalnej gazecie. Gdy popularność
tekstów pisarki zaczęła rosnąć, kolejne
gazety wychodziły z propozycją współpracy. Obecnie Regina Brett pisze felietony
do „The Plain Dealer” – największej gazety
w Ohio. Za opublikowane na jej łamach
artykuły, autorka otrzymała wiele krajowych
i stanowych nagród, zaś w 2008 oraz
2009 roku była nominowana do nagrody
Pulitzera w dziedzinie reportażu.

owe doświadczenia, wraz z upływem
czasu, utwierdziły pisarkę w przekonaniu, że Bóg jednak o niej pamięta,
widzi wszystko, „nigdy nie mruga”. Gdy
los ciężko ją doświadczał, miała prawo
czuć się niewidoczna i zapomniana. Każdy
z nas, gdy zdarzy sie coś złego, czuje się
opuszczony i bezbronny. Regina wiedziała,
że musi udźwignąć cały swój bagaż doświadczeń i najzwyczajniej stawiała kolejny
krok do przodu. A dając innym coś od siebie czuła, że pozytywna energia do niej
powraca. Poprzez 50 rozdziałów, które
nazwane są „lekcjami”, autorka opowiada
nam swoje życiowe historie, te dobre i te
złe, podsumowuje doświadczenia i wyciąga z nich wnioski. Próbuje udowodnić,
że nic nie dzieje się bez przyczyny.

Ż

rezentowana książka „Bóg nigdy
nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze
chwile w życiu” stanowi zbiór felietonów,
drukowanych dotychczas w prasie,
wzbogacony o dodatkowe „życiowe” lekcje. Publikację okrzyknięto bestsellerem
w „New York Timesie”, a przetłumaczono
na 24 języki. Nikogo nie powinno dziwić,
że pełne empatii i szczerości historie
przekonały do siebie czytelników na całym
świecie. Życiowe lekcje poruszyły wyznawców wszystkich religii, ale także i ateistów.
Mimo, iż w książce dominuje temat Boga,
nie powinniśmy oceniać jej zawartości,
jako religijnego przekazu, nakłaniającego
do jednej wiary. To przesłanie pewnych
uniwersalnych, ponadczasowych prawd
i wartości, wolnych od sfery sacrum, nauka

P
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N

siążka przypomina w swej formie
poradnik w stylu „jak żyć”. Ale im
bardziej zagłębimy się w lekturę, tym
bardziej wkraczamy w historię kobiecego
życia, zapisaną niczym pamiętnik, może
niezgodny z chronologicznym porządkiem,
ale na pewno zgodny z przesłaniem,
że warto w życiu w „coś” wierzyć i posiadać, jak drogowskazy pewne wartości.
Wiara nie sprowadza się jednak jedynie
do Boga, Jahwe czy Buddy, ale do wiary
w siebie i w swoje dobre postępowanie,
w to, że ma ono pozytywną moc sprawczą.

K

rzepiąca jest świadomość, że „ktoś”
nas chroni, czuwa nad nami. Z taką
myślą łatwiej jest nam żyć. Przesłanie
autorki ma jednak szerszy wydźwięk
i niesie za sobą prostą prawdę, że ludzie
powinni wobec siebie po prostu moralnie
postępować.

K

Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek
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Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Cezarego Pyla,
dyrektora generalnego UPRP
W dniu 7 marca 2015 roku, w wieku 57 lat odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie Pan Cezary Pyl, Dyrektor
Generalny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Był wspaniałym i życzliwym człowiekiem, znakomitym
kolegą i wyrozumiałym przełożonym.
W Urzędzie zaczynał swoją karierę zawodową jako
ekspert w Departamencie Badań Patentowych,
następnie w uznaniu Jego kwaliﬁkacji i kompetencji
został powołany na stanowisko Dyrektora Biura
Prezydialnego, które piastował przez trzy lata.
Od 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Dyrektora
Generalnego, a w 2006 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pełniąc tę wysoką
funkcję zawsze wykazywał się najwyższym zaangażowaniem i ogromną odpowiedzialnością, pozostając przy tym serdecznym, otwartym, cierpliwym i zawsze lojalnym
zarówno zwierzchnikiem, jak i pracownikiem.
Posiadał nie tylko specjalistyczną wiedzę teoretyczną, ale także umiejętność bardzo sprawnego, kompetentnego i odpowiedzialnego zarządzania.
W uznaniu osiągnięć zawodowych został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.
Jego wysokie kompetencje zawodowe pozwalały Mu również na angażowanie się
w działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Był autorem i współautorem kilku publikacji fachowych z tej dziedziny. Cieszył się powszechnym uznaniem i sympatią w środowiskach związanych
z własnością przemysłową, takich jak Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Wojewódzkie Kluby Techniki i Racjonalizacji czy Naczelna Organizacja
Techniczna.
Straciliśmy dobrego i ogromnie lubianego Dyrektora i Kolegę, a Urząd znakomitego
pracownika, którego bogata wiedza i doświadczenie przez wiele lat służyły rozwojowi
jego działalności.
Głęboko poruszeni tak
szybkim i przedwczesnym odejściem zachowamy na zawsze w pamięci Jego pogodny i ujmujący sposób bycia,
życzliwy charakter, skromność i ciepło we wzajemnych relacjach, które były dla
nas wszystkich zawsze ogromnie ważne w naszej codziennej pracy. Chociaż był
bardzo wymagający jako zwierzchnik, zawsze znacznie więcej wymagał od siebie.
Panie Dyrektorze, Drogi Czarku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Rodzinie,
żonie, dzieciom, bliskim, składamy kondolencje i wyrazy współczucia.
Pracownicy UPRP wraz z kierownictwem Urzędu
Zdj. A. Taukert
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Widziane z boku

TYLE MAMY NIEZALEŻNOŚCI, ILE MAMY ROZUMU

ie ma co ukrywać – reklamy przesłoniły
nam świat a właściwie Polskę – polskie
miasta, wsie, stacje kolejowe, zabytki architektury, hotele, autobusy, witryny sklepowe
i co się tylko da. Raczej – nadaje do powieszenia czegoś, co chciałby nam wcisnąć, elegancko mówiąc zwrócić uwagę, producent.
Szerzej, wyżej, w bardziej widocznym miejscu, na naszych głowach bez mała, szkoda
że nie w naszych łóżkach, choć to też przed
nami, zanim Sejm uchwali ustawę, nad którą
dywaguje, dywaguje... A nawet, jak w końcu
uchwali, mogę się założyć, że będzie druga
odsłona dyskusji, kto i jak ma egzekwować
jej przepisy, jakich przepisów wykonawczych
zabrakło… itd. Telewizji nie daje się już prawie
oglądać, bo reklamy nie tylko przerywają
audycje, ﬁlmy, ale trwają dłużej niż one, radia
słuchać się nie da, chyba że bliżej północy,
a nawet jak się przełączysz, z pewnością
w innej stacji też traﬁsz na reklamy. Umówili
się czy co? Podobno „naród” nie słucha,
nie ogląda, więc media muszą zarabiać w ten
sposób. A że to tylko jego część nie słucha,
nie ogląda z powodu tej reklamowej klęski
urodzaju, niskiego poziomu merytorycznego „zachęt od siedmiu boleści”, tego
nie badają...

N

le o ile w kwestii tego nieprawdopodobnego „urodzaju” reklam ostatnich
lat jeszcze ktoś czasami bezsilnie zakrzyczy,
że są jak „stodoły” albo wielkości domów,
na których wiszą, że z tego powodu nie ma
w nich światła cały dzień, że ulice np. w stolicy przypominają wielkie reklamowe śmietniska, o tyle to, co się na nich promuje, w jakim
stylu „zachęca” do konsumpcji tego i owego,
także np. tzw. produktów bankowych, nikogo
nie interesuje.

A

końcem ubiegłego roku i na początku
nowego, zarówno w telewizji w ﬁlmikach, jak i na ulicach, na wielkich bilbordach,
wybrzmiewało hasło „Tyle mamy niezależności, ile mamy oszczędności”. Hasło mocno,

Z
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mocno uproszczone, ale sugestywnie podane, do tego znakomici aktorzy, nasi ulubieni
M. Kondrat czy (niebawem) „oskarowa” Agata
Kulesza, uwiarygadniali je szczególnie. No
i było dziecko. Hasło było „zagrane”, trzeba
powiedzieć nieźle, w tle był wnuczek, babcia,
jakiś wujek i pełne niepokoju pytanie dziecka
„dlaczego wujek chodzi w takim swetrze”,
a sweter, prezent od babci, był z jeleniem
czy jeleniopodobnym wzorem i mamusia,
tatuś tłumaczyli biednemu dziecku, że wujek
dlatego go nosi, bo „siedzi w kieszeni babci”
(w domyśle – lepszy jest reklamujący się
bank). „A ty”? – dzieciątko było dociekliwe.
Dumna odpowiedź brzmiała – „Jestem
niezależna(y)”. Okrutna babcia (feministki
nawet się nie oburzyły, dlaczego nie dziadek,
może wszyscy uważamy, że babcie dłużej
żyją i mają bardziej „miękkie serca” w obliczu
ﬁnansowych problemów rodziny?) i doradca
bankowy M. Kondrat straszyli dość długo
z ekranów, a potem z bilboardów.
nalazła się obrończyni wartości i dobrych relacji rodzinnych, powiedzą
mi może twórcy tych reklam. No bo czego
ja się czepiam? Ano tego, że uważam,
że tego typu treści konﬂiktują ludzi i upowszechniają niedobre społeczne stereotypy.
A ich w naszym społeczeństwie nie brakuje.
Takie sytuacje, jak ta w tej reklamie, na której
żerowali „pomysłowi” spece od reklamy,
wpuszczają nas w przysłowiowy kanał,
działając na podświadomość. Podobnie, jak
reklamy o złych teściowych i innych wrednych członkach rodzin itp. Pewnie, że takie
sytuacje mają miejsce w życiu, jak to w życiu,
ale czy one charakteryzują nasze relacje
rodzinne, społeczne en masse, czy trzeba
je na siłę eksponować, obwieszać pół albo
i całą Polskę? Zostają niestety w podświadomości naszych dzieci, które oglądają te
reklamy, z sugestywną grą aktorską, bo dzieci chodzą po ulicach i... za dużo oglądają
telewizji.

Z
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worzenie mitu, że starsi ludzie mają
niezłą forsę (może niektórzy je mają),
a potem terroryzują różne ciotki i wujków,
tatusiów i mamusie, którzy potrzebują
pieniędzy, to społeczna krótkowzroczność
o trudno przewidywalnych konsekwencjach.
Bo po co „starym” pieniądze? A może i z takiego myślenia rodzi się nabieranie starszych
ludzi na tzw. wnuczka (który wnuczkiem jest
albo nie jest), żerowanie na ciepłych uczuciach rodzinnych, chęci pomocy rodzinie, naiwności i bezradności ludzi starszych, którzy
żyją w społeczeństwie, które za główny cel
stawia sobie szybkie wzbogacenie się. A oni
czując się odrzuceni, na marginesie, wyciągną ostatni grosz, żeby zyskać przychylność.

T

latego nie podobają mi się te reklamy,
na które właściwie nikt nie reaguje.
Nikt, kto niejako instytucjonalnie powinien
zwrócić na nie uwagę, np. rzecznik praw
dziecka czy Ministerstwo Edukacji, żeby
zabronić wykorzystywania dzieci w takich
„opowieściach rodzinnych”, jak wspomniana reklama czy jej podobne. Mogliby
też w tych instytucjach zamówić badania
socjo-psychologiczne, żeby wiedzieć, jak
reklama kształtuje młode umysły, utrwala
niedobre stereotypy, niszczy wrażliwość, narzuca złe nawyki żywieniowe itp. itd., by móc
reagować, gdy pogoń za zyskiem odbiera
reklamodawcom różnej „maści” nie tylko
rozum, ale i poczucie odpowiedzialności.

D

iestety podziały różnego typu: społeczne, polityczne, obyczajowe – „wzdłuż,
wszerz, w poprzek” różnych zjawisk, stały
się polską normą, mają też odzwierciedlenie
w reklamach. Fajnie jest? Nie jest fajnie,
w wielu obszarach społecznego życia, myślenie o tym, co powinniśmy myśleć narzucają
reklamy i wścibskie, plociuchowate tabloidy,
prymitywizując rzeczywistość i odwracając
naszą uwagę od spraw naprawdę ważnych.

N

Anna Cis
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