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Szanowni Państwo,

rganizowana przez Urząd Patentowy RP
tradycyjnie w pierwszym kwartale międzynarodowa konferencja z cyklu “Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” stanowiła
w tym roku wydarzenie wyjątkowe ze względu
na znaczenie prezentowanej problematyki, określanej jako „innowacje społeczne
we wzornictwie przemysłowym”. Termin „innowacje społeczne” rozumiany jako obszar kreatywności o kluczowym znaczeniu dla jakości
życia różnych grup społecznych, a zwłaszcza
takich jak osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi,
czy też rodziny z małymi dziećmi oraz seniorzy,
jest w coraz większym stopniu rozpoznawalny
i upowszechniany. Jednym z kluczowych
elementów innowacji społecznych we wzornictwie przemysłowym jest obszar projektowania
uniwersalnego, w którym proces tworzenia
nowych rozwiązań uwzględnia potrzeby jak
największej liczby użytkowników.
latego Urząd podjął tę tematykę
na forum publicznym w przekonaniu,
że szczególna rola innowacyjności wymaga
obecnie wyraźnego zaakcentowania wielu
aspektów związanych z takim kształtowaniem
współczesnego środowiska życia, aby było
ono przyjazne dla wszystkich użytkowników
i zapobiegało powstawaniu zjawisk wykluczania oraz dyskryminacji, a także zapewniało
równe szanse udziału w rozwoju kreatywnej
i innowacyjnej gospodarki. Szczególnym
potwierdzeniem znaczenia kwestii równych
praw i możliwości dla wszystkich obywateli,
bez względu na czynniki zdrowotne czy wiekowe, było objęcie konferencji patronatem
przez Małżonkę Prezydenta RP
Agatę Kornhauser-Dudę.
dział licznych partnerów współorganizujących i biorących udział w konferencji
niewątpliwie pozwolił na pogłębioną reﬂeksję
dotyczącą społecznego znaczenia procesów
innowacyjnych. Szczególne znaczenie miały
wystąpienia przedstawicieli Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, którzy podkreślali
wiele aspektów związanych z innowacyjnym
podejściem do projektowania uniwersalnego,
zwłaszcza w przestrzeni publicznej. Czytelnym
i wartym naśladowania przykładem wdrożenia
takiego podejścia jest miasto Gdynia, które
stało się miastem dostępnym i przyjaznym
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dzięki inwestycjom, systemowo wpisującym się
w kontekst projektowania uniwersalnego, które
znoszą bariery ograniczające funkcjonowanie
różnych grup mieszkańców.
zym jest i jak doniosłe jest znaczenie
projektowania uniwersalnego – w szczegółach możemy dowiedzieć się z wywiadu
z dr hab. inż. arch. Markiem Wysockim, wykładowcą z Politechniki Gdańskiej, autorem
i projektantem wielu rozwiązań w tym obszarze, wdrożonych w Gdyni.
Liczne przykłady udanych inwestycji w innowacje, mających wymiar społeczny, świadczą
o tym, że połączenie efektywności biznesowej
i szczególnej, społecznej misji innowacyjnego
wzornictwa jest możliwe do osiągnięcia.
ądzę, że dodatkową wartością tegorocznej konferencji była szeroka dostępność
jej przebiegu poprzez transmisję on-line, a także bieżące tłumaczenie w języku migowym.
ydarzeniem, które w mijającym kwartale
miało szczególne znaczenie dla ochrony własności przemysłowej na całym kontynencie europejskim, było wejście w życie nowej dyrektywy dotyczącej znaków towarowych
oraz zmienionego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE w sprawie unijnych
znaków towarowych. Zmiany, jakie zaszły
w tym zakresie, będą miały bardzo głęboki
wpływ nie tylko na funkcjonowanie krajowych
systemów państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także na funkcjonowanie unijnego
systemu ochrony znaków towarowych.
Zmianom wprowadzonym przez te regulacje
poświęcamy obszerny artykuł, mając nadzieję
na przybliżenie oraz ułatwienie korzystania
z przyjętych zmian przez wszystkich użytkowników dostępnych systemów ochrony znaków
towarowych.
rezentując na naszych łamach także
najnowsze światowe doświadczenia
w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, w bieżącym wydaniu zamieszczamy
obszerny wywiad z prezesem Izraelskiego
Urzędu Patentowego Asa Klingiem, który omawia doświadczenia państwa mającego obecnie jeden z najsprawniejszych ekosystemów
wspierania innowacyjności. Przedstawiamy
także organizację ochrony własności w Singapurze oraz kontynuujemy tematykę zwią-
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zaną z rolą ochrony własności intelektualnej
w negocjacjach dotyczących transatlantyckiej
umowy handlowej TTIP.
la współczesności i przyszłości ochrony
własności przemysłowej oraz innowacyjności ważne są również wydarzenia
historyczne i tradycje związane z rozwojem
myśli technicznej i poszanowaniem własności
intelektualnej. Takim wydarzeniem był, przypadający 28 lutego 2016 r., jubileusz 200-lecia
powstania polskiego wyższego szkolnictwa
technicznego związany z utworzeniem z inicjatywy Stanisława Staszica Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Fakt ten dopiero
od niedawna jest szerzej znany poza kręgami
akademickimi, dlatego uroczyście obchodzony
w tym roku jubileusz stanowi okazję do upowszechnienia tego historycznego faktu oraz
publikacji artykułu przedstawiającego genezę
wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.
pierwszym tegorocznym numerze
Kwartalnika przedstawiamy także
syntetyczne dane statystyczne obrazujące
działalność Urzędu Patentowego w 2015 roku.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt,
że odnotowany został bardzo znaczący
18 proc. wzrost zgłoszeń wynalazków oraz
10 proc. wzrost zgłoszeń wzorów użytkowych,
co niewątpliwie dowodzi, że nowatorskie
rozwiązania techniczne istotnie wzbogacają
potencjał rozwojowy Polski.
erdecznie polecam lekturę bieżącego numeru Kwartalnika, a jednocześnie pragnę
zachęcić Państwa do nadsyłania swoich uwag
i sugestii dotyczących naszego pisma, tak
by jego zawartość stanowiła jeszcze pełniejszą
odpowiedź na potrzeby środowisk zainteresowanych problematyką własności intelektualnej.
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Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP
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ZGŁOSZENIA
Liczba wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i topograﬁi układów scalonych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP w trybie krajowym
w 2015 r.

20 275
Zgłoszenia

Krajowe

Wynalazków
Wzorów użytkowych
Wzorów przemysłowych
Znaków towarowych

Zagraniczne

Razem

4674

99

4773

994

56

1050

1022

18

1040

12613

797

13410

Oznaczeń geograﬁcznych

0

0

0

Topograﬁi układów scalonych

2

0

2

19 307

1010

20 275

Zgłoszenia ogółem

UDZIELONE PRAWA
Patenty, prawa ochronne oraz prawa z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej udzielone
w trybie krajowym w 2015 r.

12 560
Udzielone prawa

Krajowe

Zagraniczne

2404

168

2572

Prawa ochronne na wzór użytkowy

562

44

606

Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych

776

4

780

7992

608

8600

0

0

0

Patenty

Prawo ochronne na znaki towarowe
Prawa z rejestracji oznaczeń geograﬁcznych
Prawa z rejestracji topograﬁi układów scalonych
Udzielone prawa ogółem

Razem

2

0

2

11736

824

12560

PRAWA W MOCY
Prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej pozostające w mocy w Polsce
(stan na dzień 31 grudnia 2015 r.)

307 727
Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe (tryb krajowy)

21 038

Patenty europejskie

39 664

Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych

10 516

Prawa ochronne na znaki towarowe
Prawa ochronne na topograﬁe układów scalonych
Prawa ochronne na znaki towarowe (tryb międzynarodowy)
Prawa wyłączne ogółem
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145 062
4
91 443
307 727
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Liczba zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych (CTM)
dokonanych przez podmioty polskie w OHIM posiada wyraźnie
stałą tendencję wzrostową. Proporcjonalnie do liczby zgłoszeń
rośnie także rokrocznie liczba rejestracji CTM na rzecz podmiotów
polskich.

Liczba zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych
(RCD) dokonanych przez podmioty polskie w OHIM utrzymuje
stałą tendencję wzrostu, przy skali zgłoszeń większej o ponad
1000 zgłoszeń w porównaniu z CTM. Proporcjonalnie do liczby
zgłoszeń RCD wzrasta liczba rejestracji RCD na rzecz podmiotów
polskich.

Liczba zgłoszeń polskich
wynalazków do EPO sukcesywnie
wzrasta od 2008 r., gdy
przekroczyła poziom 200 zgłoszeń
rocznie. Od 2011 r. notujemy
skokowy wzrost liczby polskich
zgłoszeń, za którym podąża wzrost
liczby patentów europejskich
udzielonych podmiotom polskim.
W 2014 r. ich liczba przekroczyła
poziom 100 patentów europejskich
rocznie.

Opracowanie: Michał Gołacki
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Rozpoczyna się
„moda”
na mediację
Rozmowa z radcą prawnym Maciejem Bobrowiczem,
mediatorem gospodarczym oraz sądowym

Typowy dla Polaków brak zaufania i autorytetów
stanowi poważną barierę dla mediacji. Do tego należy dodać
brak umiejętności rozwiązywania sporów i profesjonalnego negocjowania.

– 1 stycznia br. w życie weszła zmiana
kodeksu postępowania cywilnego
zmieniająca funkcjonowanie mediacji
cywilnej. Był Pan w zespole, który
opracowywał założenia do ustawy.
– Podeszliśmy do zmian kompleksowo
i nietypowo: zadaliśmy sobie pytanie, jak
zbudować pakiet przepisów, które oddziaływałyby na wszystkich interesariuszy
procesu mediacji: sędziów, pełnomocników procesowych, mediatorów i strony
w procesie i skutecznie przekonywałyby
do mediacji.
– Udało się?
– Jeśli sprawa zakończy się mediacją
do pierwszej rozprawy, powód uzyska
zwrot 100 procent opłaty sądowej, którą
wniósł kierując pozew do sądu. Sędziowie
nie będą musieli ryzykować, że nieudana
mediacja wpłynie negatywnie na ocenę
ich pracy – okres mediacji nie wlicza
się do czasu trwania sprawy sądowej.
Pełnomocnicy procesowi dążący do polubownego rozwiązania sporu, przed
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skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, uzyskali prawo żądania
wyższego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego. Mediatorzy wpisywani będą na listę mediatorów stałych
(sądowych), po spełnieniu określonych
kryteriów kwaliﬁkacyjnych, co wpłynie
na wyższe standardy wykonywania tego
zawodu i autorytet mediatorów.

internetowych każdego sądu okręgowego.
Listy będą zawierać też podstawowe
informacje o mediatorze, ułatwiające sędziom i stronom znalezienie właściwego
mediatora.

– Jak mediacja wygląda w szczegółach? Sprawa wpływa do sądu i…?

– Sąd wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji i o wyznaczeniu
mediatora oraz wysyła je mediatorowi.
W postanowieniu tym sąd określa czas
trwania mediacji. Standardowo jest
to 30 dni a w sprawach bardziej skomplikowanych – 3 miesiące. Warto wiedzieć,
że mediator ma dostęp do akt sądowych
sprawy, chyba, że któraś ze stron się
temu sprzeciwi. Mediator kontaktuje się
niezwłocznie ze stronami: ustala termin
i miejsce mediacji. Mediacja często trwa
kilka godzin, ale sprawy poważniejsze
wymagać mogą kilku spotkań.

– Powód już w pozwie powinien informować czy podejmowano próby polubownego rozwiązania sporu, a jeśli nie,
to dlaczego. Daje to sędziemu, na którego
nałożono obowiązek kwaliﬁkowania każdej
sprawy do mediacji, ważne informacje,
m.in. jak przebiegał dotychczas spór.
Sędzia ma też obowiązek nakłaniania
stron do mediacji. Istotną nowością jest
to, że strony, decydując się na mediację,
w pierwszej kolejności wybierają mediatora, a dopiero jeśli nie uda się im tego
zrobić, mediatora wskazuje sąd. Listy
mediatorów będą dostępne na stronach
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– Wyobraźmy sobie, że strony wybrały mediatora. Jak długo może trwać
mediacja?

– Jakie jest prawdopodobieństwo zawarcia ugody?
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– To zależy. Średnio w Polsce w sprawach
cywilnych prawdopodobieństwo wynosi
ok 20 proc., ale mediatorzy Centrum
Mediacji Lewiatan uzyskują współczynnik
zbliżony do 50 proc. Najlepsi mediatorzy
i najlepsze centra mediacji w Europie
zaś mają skuteczność rzędu około
75– 80 proc.
– Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest
tak źle?
– Miałem możliwość prezentowania raportu na ten temat przed Parlamentem
Europejskim. Typowy dla Polaków brak
zaufania i autorytetów stanowi poważną
barierę dla mediacji. Do tego należy dodać
brak umiejętności rozwiązywania sporów
i profesjonalnego negocjowania.
– Czy mediator jest potrzebny, przecież strony same mogą rozwiązać
konﬂikt?
– W wielu przypadkach rzeczywiście to im
się udaje. Ale liczba spraw kierowanych
do sądów stale rośnie i wynosi już ponad
ponad 15 mln. Dlaczego jednak w większości przypadków strony negocjując
nie dochodzą do dobrych rezultatów?
Typowy dla każdego konﬂiktu jest niski
poziom zaufania i brak wymiany informacji.
To swoisty paradoks, bo właśnie do rozwiązania konﬂiktu potrzebne jest i zaufanie, i rozmowa. Obie strony czują się
oszukane i nie zamierzają więcej ze sobą
rozmawiać – w takiej sytuacji jedynym
znanym sposobem radzenia sobie z takim
konﬂiktem wydaje się być sąd. Ale jest
to ze wszystkich możliwych rozwiązań
najgorsze: długotrwałe, kosztowne i ryzykowne. Pewne jest tylko to, że jedna
strona wygra a druga przegra. Kolejny
paradoks polega na tym, że obie strony
są przekonane iż to właśnie one mają
rację i jeśli czegoś oczekują to wyroku
potwierdzającego ich rację oraz ,,ukarania” przeciwnika.
– Sytuacja wygląda na beznadziejną. Trudno nawet sobie wyobrazić,
co może zrobić mediator z tak zaciekle
walczącymi stronami…
– Proszę wierzyć, że prawie we wszystkich sprawach tak to wygląda. Ale my
mediatorzy jesteśmy na to przygotowani…
– Jak wygląda typowa mediacja?
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– Jest to bardzo nieformalny proces.
Zdarzało mi się prowadzić mediację w kawiarni i w parku. Mediator nie jest sędzią,
nie przyznaje nikomu racji, nie doradza,
nie wydaje opinii. Mediator zarządza negocjacjami. Najpierw prosi każdą ze stron
o krótki opis konﬂiktu. Potem stara się
ustalić kwestie negocjacyjne i problem
do rozwiązania, bo w mediacji nie zastanawiamy się nad tym kto ma rację
nie szukamy winnych i nie rozdrapujemy
ran. Deﬁniujemy problem i szukamy rozwiązania, ale takiego rozwiązania problemu, które gotowe zaakceptować są obie
strony. W większości spraw prowadzę
mediację na sesjach odrębnych, bo strony
nie są skłonne w swojej obecności dzielić
się wrażliwymi informacjami.
– Czy są jakieś zasady prowadzenia
mediacji?
– Znowelizowane przepisy wprowadziły
surowsze zasady przestrzegania zasady
poufności. Dotychczas mediator nie mógł
być przesłuchany w charakterze świadka
na okoliczność informacji, które uzyskał
prowadząc mediację. Teraz lista osób
zobowiązanych do stosowania zasady
poufności została rozszerzona i dotyczy
wszystkich osób uczestniczących w mediacji, np. także doradców, ekspertów.
Jako mediator nie tylko nie mogę przekazać nikomu informacji, które przekazały
mi strony, ale również o samym fakcie
prowadzenia mediacji i jego rezultacie.
Propozycje ugodowe i oferty przedstawiane w mediacji nie mogą być wykorzystane
przez strony w procesie sądowym.
Inną zasadą jest zasada bezstronności. Oznacza ona, że z żadną ze stron
nie mogą wiązać mnie takie relacje, które
wpłynąć mogą na moją bezstronność

jako mediatora. Nowe przepisy nakładają
na mediatora obowiązek poinformowania
strony bezzwłocznie o okolicznościach
wpływających na jego bezstronność.
Kolejną zasadą jest dobrowolność mediacji. Nikt nie może być zmuszony do mediacji i każdy ma prawo z niej zrezygnować
w dowolnej chwili.
– Wprowadzono nową instytucję – spotkań informacyjnych. Dlaczego?
– Wielu uczestników procesu niewiele wie
o mediacji. Co prawda nikt jej już nie myli
z medytacją, ale często nawet profesjonalnym pełnomocnikom zdarza się używać
słów mediacja i negocjacje zamiennie.
Nawet jeśli ktoś ma wiedzę, co to jest
mediacja, to w większości nie wie, w jaki
sposób ona przebiega, jak długo trwa
i o co w niej tak naprawdę chodzi.
Na pewno nie jest to nakłanianie do ugody. Z tej perspektywy często widzą mediacje sędziowie. Profesjonalny mediator
nie nakłania do ugody. Raczej porozmawia
o tym, co się stanie, gdy nie zostanie zawarta ugoda i pomaga stronom w poszukiwaniu rozwiązania problemu.
Posiedzenie informacyjne może prowadzić
sędzia, referendarz, urzędnik sądowy,
asystent sędziego i mediator. I raczej należy spodziewać się, że to właśnie ci ostatni,
ze względu na wiedzę i przekonanie do instytucji mediacji, będą takie spotkania
prowadzić. Posiedzenie informacyjne kończy się notatką urzędową sporządzaną
przez mediatora, zawierającą informacje:
kto stawił się na spotkaniu oraz czym ono
się zakończyło.
– Sądzi Pan, że to dobry sposób?
– Włosi jeszcze kilka lat temu oczekiwali
najdłużej na wyrok sądowy – średnio

MACIEJ BOBROWICZ radca prawny, mediator gospodarczy, mediator sądowy,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej a w przeszłości przez
dwie kadencje prezes Krajowej Rady Radców Prawnych (lata 2007–2013).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Członek The Centre for Eﬀective Dispute Resolution w Londynie.
Posiada certyﬁkat mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society
oraz certyﬁkat Wirtschaftsmediator – Akademie fur Wirtschaftsmediation und
Verhandlungsmanagement.
Tworzył założenia do zmian kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającego
mediację cywilną. Uczestniczył w pracach Komisji Kodyﬁkacyjnej przy Ministrze
Sprawiedliwości i komisji sejmowej opracowujących te zmiany.
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2 250 dni. Dziś, po wprowadzeniu posiedzeń informacyjnych w 12. rodzajach
spraw, zmniejszyli ten okres o połowę.
Miałem okazję obserwować w Rzymie
jak działa system spotkań informacyjnych. Około połowa stron biorących
w nich udział decyduje się na spróbowanie poszukania rozwiązania problemu
razem z mediatorem. To pokazuje, jakie
szanse daje już samo informowanie
o mediacji.

– Mediator sporządza protokół z mediacji.
Jeśli zawarto ugodę, załącza ją do protokołu, który niezwłocznie przekazuje
do sądu. I tu mamy zmianę; od 1 stycznia
2016 r. podpisanie ugody jest jednocześnie wnioskiem o zatwierdzenie ugody
przez sąd. Zniesiono również opłaty za założenie takiego wniosku.

– Powszechnie uważa się, że pełnomocnicy procesowi są przeciw
mediacji?

– Być profesjonalnym mediatorem, to znaczy posiadać umiejętność budowania
ze stronami dobrych relacji i wysokiego
poziomu zaufania. Mediator to świetny
„komunikator”. To menadżer potraﬁący
zarządzać procesem mediacji. Osoba
obdarzona empatią i odpowiednim poziomem inteligencji społecznej. W przypadku
mediacji gospodarczej, to ktoś, kto zna
tę mediowaną rzeczywistość. To wreszcie
osoba, która ma wiedzę i doświadczenie
z zakresu negocjacji. Mediacja jest deﬁniowana jako zarządzane negocjacje,
więc mediator nie może zarządzać czymś,
na czym się nie zna.
Na pewno nie są mediatorami profesjonalnymi ci, którzy jedynie mówią, że nimi
są choćby nie są nimi świetni profesorowie prawa i wyśmienici adwokaci czy też
absolwenci studiów podyplomowych. Być
może mają wiedzę na temat przedmiotu
mediacji, ale to za mało. To wystarczające
może by być arbitrem i wydać wyrok.
Ale mediator nie wydaje wyroków. Kompetencje mediatora to zestaw multidyscyplinarnych umiejętności, których nie można
nauczyć się z książek, tak jak nie można
się nauczyć z książek pływać czy też
prowadzić samochód.

– Moje doświadczenia są inne. Zdecydowana większość pełnomocników wspiera
swoich klientów w mediacji, choć zdarzają
się i takie sytuacje, że nie wyrażają oni
zgody na mediację.
– Zapewne barierą jest kwestia
ﬁnansowa?
– Z moich badań wynika, że około 75 procent wynagrodzeń radców prawnych,
to wynagrodzenie oparte o model ryczałtu
za prowadzenie sprawy sądowej. To daje
pewność, że przy dobrze skonstruowanej
umowie z klientem, pełnomocnicy nie tracą ﬁnansowo godząc się na mediację.
– A sędziowie?
– Sędziowie po pierwsze mają obowiązek
nakłaniać do mediacji, po drugie mogą
kierować strony na posiedzenia informacyjne, po trzecie mogą kierować zarówno
w pierwszej, jak i w drugiej instancji, sprawy do mediacji i to nawet więcej niż jeden
raz, jeżeli tylko stwierdzą taką konieczność. Mają też możliwość stosowania
sankcji za niestawienie się na spotkanie
informacyjne i obciążenia strony, która się
nie stawiła kosztami stawiennictwa drugiej
strony.
– Czy sędziowie chętnie kierują sprawy do mediacji?
– Coraz chętniej. Każda zawarta ugoda,
to jedno uzasadnienie mniej do napisania.
Sędziowie coraz częściej dostrzegają
korzyści z mediacji. W 2014 roku sędziowie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
skierowali do mediacji 1/3 spraw gospodarczych. To prawdziwy przełom!
– Jak kończy się mediacja?
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– Mediacja to ciężki kawałek chleba. Gdzie można znaleźć dobrego
mediatora?

– Jakie sprawy nadają się do mediacji?
– Mój brytyjski nauczyciel Andrew Fraley,
jeden z najlepszych mediatorów w Europie, na zadane mu wiele lat temu podobne
pytanie odpowiedział mi tak: „nie ma
takich spraw, wszystkie sprawy nadają się
do mediacji, jeśli tylko strony się na mediację zgadzają”.
Sprawy z dziedziny budownictwa i obrotu
nieruchomościami tradycyjnie znajdują
się wśród tych, które najczęściej traﬁają
do mediacji. Mediacja zyskała też uznanie
w sporach dotyczących usług i ochrony
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praw intelektualnych. Te ostatnie są zresztą moimi ulubionymi nie tylko z racji
ukończonych studiów podyplomowych.
Mediacje mogą dotyczyć też sporów o naruszenie prawa do wzoru przemysłowego
lub podobieństwa znaków towarowych.
– Może Pan uchylić rąbka tajemnicy
i opowiedzieć o mediacji w jakiejś konkretnej sprawie?
– Mediator obowiązany jest zachować
poufność i dlatego niestety dziennikarze nie mają konkretnych spraw i ludzi,
o których mogliby pisać. Ale może, bez
ujawniania szczegółów, przykład z ostatniej chwili; doprowadziłem do ugody
w sporze, który dotyczył wzoru etykiety,
a powstał pomiędzy dwiema wiodącymi
w branży korporacjami. Ryzyko przegranego procesu dla każdej z nich wyliczane było w milionach złotych. Osiągnięto
porozumienie co do zmian graﬁcznych
etykiety. Co ciekawe, w mediacjach brali
udział przedstawiciele departamentów
marketingu i graﬁcy, którzy razem szukali rozwiązania. To było fascynujące
doświadczenie.
– Jaka będzie przyszłość mediacji
w Polsce?
– Mam nadzieję, że rozpoczyna się moda
na mediację. Odkrywa ją wielu sędziów.
Są już sądy okręgowe, w których zaczęto
stosować swoiste ,,zarządzanie” mediacją.
Pełnomocnicy procesowi też przekonują
się do korzyści z mediacji.
Mediatorzy jednak ciągle czekają na rozwiązania poprawiające ich pracę. Dziś
np. wynagrodzenie za prowadzenie
mediacji jest symboliczne. Polska powinna wdrożyć dyrektywę o mediacji
konsumenckiej. Czeka nas też wdrożenie europejskich przepisów o mediacji
na odległość (ODR). Parlament Europejski rozpoczął prace zmierzające do zmiany dyrektywy o mediacji w sprawach
cywilnych i handlowych. Przed mediacjami jest więc wciąż wiele wyzwań
i jej przyszłość zapowiada się niezwykle
ciekawie.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Zbigniew Biskupski
Zdj. arch. rozmówcy
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Wzory przemysłowe i znaki towarowe w statystyce UPRP (2)

Zgłaszający i ich liderzy
Michał Gołacki
W poprzednim Kwartalniku (nr 4/2015) przedstawione zostały wyniki analizy podmiotów
dokonujących w Urzędzie Patentowym RP zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
w ostatnich pięciu latach. Zgodnie z zapowiedzią w obecnym wydaniu prezentujemy
dane na temat znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
Z uwagi na dostępność danych, tym
razem uwzględniono pełen okres
2011–2015. Tym samym analiza objęła ponad 77 tys. zgłoszeń znaków
towarowych i wzorów przemysłowych
(na ogólną liczbę ponad 104 tys.
wszystkich zgłoszeń wniesionych
do Urzędu Patentowego RP w tych
latach), dokonanych w trybie krajowym przez 32 740 podmiotów krajowych i zagranicznych.
Podobnie jak w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych, przewaga
zgłaszających polskiego pochodzenia
jest znaczna, gdyż stanowią oni aż
95% ogółu. Do nich też należało 95%
zgłoszeń, jakie wpłynęły do UPRP.

Zgłoszenia i prawa ochronne na znaki towarowe udzielone podmiotom krajowym w trybie krajowym

Zgłoszenia i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych udzielone podmiotom krajowym w trybie krajowym
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dokonanych w 2015 roku przez ukraińskie
„PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO
VENTYLATSIJNI SYSTEMY” spowodowało,

Podmioty zagraniczne, to zarówno w przypadku znaków towarowych jak i wzorów przemysłowych, przede wszystkim amerykańskie
i szwajcarskie ﬁrmy, aczkolwiek 11 zgłoszeń

że to właśnie Ukraina jest liderem w kategorii
zgłoszeń wzorów przemysłowych, przed Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią.

Poniżej przedstawiono po 5 podmiotów zagranicznych, które dokonały najwięcej zgłoszeń w analizowanym okresie.
Wzory przemysłowe
Lp.

Nazwa podmiotu

Znaki towarowe

Liczba zgłoszeń

Kraj

Lp.

Nazwa podmiotu

Liczba zgłoszeń

Kraj

1

SWISS PHARMA INTERNATIONAL
AG

150

CH

1

PRYVATNE AKTSIONERNE
TOVARYSTVO VENTYLATSIJNI
SYSTEMY

15

UA

2

APOTEX EUROPE B.V.

122

NL

2

KRONOPLUS TECHNICAL AG

8

CH

3

NOVARTIS AG

104

CH

3

REPUBLIC TOBACCO L.P.

5

US

4

UNILAB, LP

94

US

4

BPM ILUMINACION, S.L.

5

ES

5

84

US

5

SINTOKOGIO, LTD.

4

JP

US PHARMACIA INTERNATIONAL,
INC.

WZORY PRZEMYSŁOWE
Wzory przemysłowe w latach 2011–2015 zgłaszane były w 99% przez
podmioty krajowe, wśród których dominowały podmioty sektora gospodarki i osoby ﬁzyczne. Sektor nauki, tak ważny w kontekście wynalazków i wzorów użytkowych, w tym przypadku nie odgrywał istotnej roli.
Zarówno pod względem udziału w liczbie podmiotów zgłaszających,
co widać na wykresie, jak też pod względem ilości zgłoszeń wzorów
przemysłowych, podmioty związane z nauką stanowiły margines. Zaledwie 2% spośród ogółu zgłoszeń pochodziło bowiem od szkół wyższych,
niecały 1% od instytutów badawczych a 0,2% od jednego z instytutów
Polskiej Akademii Nauk. Z kolei zgłoszenia dokonane przez podmioty
sektora gospodarki stanowiły aż 75%.
W nawiązaniu do przedstawionej struktury i istotnej dominacji podmiotów
gospodarczych, w dalszej części zostaną przedstawione wyniki analizy
tej właśnie grupy podmiotów.
Spośród przedstawicieli sektora gospodarki, ponad 1950 podmiotów,
analizie poddano 88%, a o doborze próby decydowała dostępność da-
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nych z rejestru REGON. Prawie 78% z tej grupy stanowiły osoby ﬁzyczne
prowadzące działalność gospodarczą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne i spółki akcyjne.
Jednocześnie, podobnie jak przy wynalazkach i wzorach użytkowych,
w zdecydowanej większości zgłaszającymi były małe i średnie przedsiębiorstwa, które również w tym przypadku stanowiły niemal 92% ogółu.
Na uwagę zwraca fakt, że aż 55% stanowią tzw. mikroprzedsiębiorstwa
czyli ﬁrmy zatrudniające mniej niż 10 osób, a niecałe 2%, to z kolei ﬁrmy
największe, mające ponad 1000 pracowników.
Pod względem rodzaju prowadzonej działalności, zauważyć można nieco
mniejsze zróżnicowanie niż w przypadku ﬁrm zgłaszających wynalazki
i wzory użytkowe. W sumie wyszczególnione zostały 342 kody PKD.
Na tej podstawie ustalono, że najliczniej reprezentowane są ﬁrmy produkujące meble, zajmujące się sprzedażą hurtową, produkcją wyrobów
z tworzyw sztucznych i agencje reklamowe.
Biorąc pod uwagę wszystkie podmioty zgłaszające, pierwszą trójkę pod względem liczby dokonanych zgłoszeń, tworzą kolejno
GTV sp. z o.o. (116 zgłoszeń), Inwest AP sp. z o.o. (87 zgłoszeń)
i Politechnika Lubelska (68 zgłoszeń).

Struktura krajowych podmiotów zgłaszających znaki towarowe w omawianym okresie jest zbliżona do struktury zgłaszających wzory przemysłowe, przy czym udział tak zwanego sektora nauki jest jeszcze mniejszy
i wynosi w sumie niecały 1%. Jeszcze bardziej natomiast dominują
podmioty gospodarcze stanowiące 84% całej populacji. Pozostałe 15%
stanowią osoby ﬁzyczne.

ZNAKI TOWAROWE
W przypadku znaków towarowych odsetek zgłoszeń i podmiotów
krajowych w stosunku do zagranicznych nie jest tak przytłaczający, jak
we wzorach przemysłowych. Podmioty krajowe stanowiły bowiem 94,4%
ogółu zgłaszających i dokonały 93,9% wszystkich zgłoszeń w opisywanym okresie.

W związku z powyższym, podobnie jak w przypadku wzorów przemysłowych, analiza objęła przede wszystkim zgłaszających, reprezentujących
sektor gospodarki czyli 20 688 podmiotów spośród 23 595, dla których
udało się pozyskać informacje z rejestru REGON.
Biorąc pod uwagę ich formę prawną widać, że znaki towarowe
w ostatnich latach zgłaszali do Urzędu przedstawiciele niemal wszystkich rodzajów osób prawnych występujących w gospodarce narodowej, od tradycyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przez
przedszkola i związki sportowe po partie polityczne. Nie jest jednak
zaskoczeniem, że 87% z nich, to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki
akcyjne i spółki jawne.
Również struktura zgłaszających, przedstawiona z uwzględnieniem
liczby pracujących, nieco odbiega od struktury zaprezentowanej w kontekście pozostałych przedmiotów własności. W przypadku znaków towarowych aż 71% zgłaszających ﬁrm zadeklarowało podczas rejestracji
w systemie REGON, że będzie zatrudniać nie więcej niż 9 pracowników.
Nieco mniejszy natomiast, bo wynoszący zaledwie 1%, był odsetek ﬁrm
tak zwanych bardzo dużych.
Analizując przeważający rodzaj prowadzonej działalności przez te podmioty można także zauważyć pewne różnice. Otóż największą grupę
przedsiębiorców zgłaszających znaki towarowe tworzyły ﬁrmy
zajmujące się sprzedażą hurtową, sprzedażą wysyłkową i przez
Internet oraz restauracje i inne placówki gastronomiczne.
Pod względem liczby dokonanych zgłoszeń w omawianym okresie liderami wśród wszystkich zgłaszających, a więc zarówno krajowych,
jak i zagranicznych, są Optimum Mark sp. z o.o. (756 zgłoszeń),
Bombardier Transportation sp. z o.o. (538 zgłoszeń) i Aﬂofarm
Farmacja Polska sp. z o.o. (325).
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Nasz gość

URZĄD PATENTOWY
– niezbędny element
ekosystemu innowacyjności

Rozmowa z Asa Klingiem,
Prezesem Izraelskiego Urzędu Patentowego
Izrael utworzył silny ekosystem wspierający innowacyjność, który obejmuje
współpracujące ze sobą agencje rządowe, uczelnie, rozmaite organizacje
pozarządowe i prywatne. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy mogli uzyskać
wsparcie finansowe oraz doradztwo w zakresie realizowanego projektu,
od najwcześniejszego stadium związanego z samym pomysłem
aż do etapu finalnego produktu lub usługi

– Panie Prezesie, czy ILPO od początku
swego działania funkcjonuje w obecnej
formule prawnej?

został wyodrębniony jako samodzielna agencja
wykonawcza (nadal jednak podległa Ministerstwu Sprawiedliwości).

– To zbyt długi okres czasu, aby formuła była
niezmienna. Gdy w roku 1920 rząd brytyjski
uzyskał mandat od Ligi Narodów do sprawowania kontroli nad ziemiami należącymi obecnie
do Izraela1, ustanowił na tych terenach system
patentowy obowiązujący w państwach zachodnich. W 1926 roku rząd brytyjski uchwalił
zarządzenie o wynalazkach i wzorach przemysłowych. Warto zaznaczyć, że część przepisów
dotycząca wzorów nadal obowiązuje. W tamtym
okresie urząd pełnił jednak jedynie rolę organu
depozytowego, miał lokalne oddziaływanie
i nie prowadził badań merytorycznych, prowadzących do udzielenia patentu.

– Jakie są obowiązki prawne Izraelskiego
Urzędu Patentowego?

Ta sytuacja trwała aż do 1967 roku, kiedy
w Izraelu zostało przyjęte nowe prawo patentowe. Od tego czasu Izraelski Urząd Patentowy
działał w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości,
ale od 2006 roku, zgodnie z decyzją rządu,
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– Realizacja tych obowiązków została powierzona komisarzowi ds. wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Obejmują
one, poza rozpatrywaniem zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, prowadzenie
postępowań dotyczących odwołań od decyzji
ekspertów, sprzeciwów wobec rejestracji oraz
wniosków o unieważnienie praw wyłącznych.
Te postępowania są prowadzone we wszystkich wymienionych dziedzinach z zakresu
własności przemysłowej – przede wszystkim
patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych, przy czym w odniesieniu do tych
ostatnich prawo nie przewiduje postępowania
sprzeciwowego.
– Ile zgłoszeń wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych jest
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dokonywanych w ciągu roku w ILPO? Jaka
jest struktura tych zgłoszeń, jeśli chodzi
o miejsce pochodzenia zgłaszającego?
– Do ILPO traﬁa rocznie około 6500 wniosków
o udzielenie patentu, są to zgłoszenia bezpośrednie, jak też zgłoszenia w ramach PCT.
W odniesieniu do wzorów przemysłowych
otrzymujemy około 1500 zgłoszeń krajowych
rocznie. Chciałbym zwrócić uwagę, że Izrael
nie jest obecnie członkiem systemu haskiego
– stąd nie otrzymujemy zgłoszeń międzynarodowych. W zakresie znaków towarowych
dokonywanych jest około 9000 zgłoszeń
rocznie. Połowa z nich to zgłoszenia w ramach
systemu krajowego, resztę stanowią zgłoszenia międzynarodowe w systemie madryckim.
Co do miejsca pochodzenia zgłaszających,
większość zgłoszeń patentowych pochodzi
od wnioskodawców zagranicznych – jest
to około 80% wszystkich zgłoszeń. Odnośnie
znaków towarowych, około 25% wniosków
pochodzi od podmiotów mających siedzibę
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DZIAŁ A – PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
DZIAŁ B – RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT
DZIAŁ C – CHEMIA, METALURGIA
DZIAŁ D – WŁÓKIENNICTWO, PAPIERNICTWO
DZIAŁ E – BUDOWNICTWO, GÓRNICTWO
DZIAŁ F – BUDOWA MASZYN, OŚWIETLENIE,
OGRZEWANIE, UZBROJENIE
DZIAŁ G – FIZYKA
DZIAŁ H – ELEKTROTECHNIKA

Wykres 1. Dane dotyczące proﬁlu zgłoszeń patentowych.

lub miejsce zamieszkania w Izraelu. Jedynie
w dziedzinie wzornictwa przemysłowego sytuacja jest inna, gdyż większość zgłoszeń jest
dokonywana przez podmioty krajowe.
– Jak te dane wyglądają w odniesieniu
do wynalazków? W jakiej dziedzinie zgłaszający z Izraela dokonują największej
liczby zgłoszeń patentowych? Kto jest
najbardziej aktywny: przedsiębiorstwa
prywatne, uczelnie czy osoby ﬁzyczne?
– Większość wniosków patentowych dotyczy
dziedziny podstawowych potrzeb człowieka,
a następnie obszaru chemii – łącznie stanowią
one około 60% wszystkich zgłoszeń. Kolejna
ważna kategoria, to wynalazki dotyczące
sfery ﬁzyki, w tym przypadku jest to około
9% wszystkich zgłoszeń. Można zobaczyć
na wykresie, jak ten podział wygląda. Do największych zagranicznych zgłaszających
zaliczyłbym ﬁrmy telekomunikacyjne oraz międzynarodowe koncerny farmaceutyczne. Jeśli
chodzi natomiast o największych izraelskich
wnioskodawców, należałoby wymienić uczelnie
(4 spośród nich znajdują się wśród wszystkich
największych 10 zgłaszających pochodzących
z Izraela), a także krajowe ﬁrmy zbrojeniowe.

zgłoszeń patentowych, znalazły się dwie szkoły
wyższe z Izraela (dane dotyczą roku 2015).
Opracowanie to ma ujęcie globalne i dotyczy
systemu PCT. Oczywiście zdecydowanie przeważają uczelnie amerykańskie, na kolejnych
miejscach są uniwersytety z Korei Południowej
i Japonii, a potem my. Wspomniane dwie
uczelnie, to Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie oraz Uniwersytet w Tel Awiwie. Nasze
szkoły wyższe są bardzo aktywne, co wynika
z ich pragmatycznego nastawienia i trwałej
współpracy z biznesem. Jest to istotne,
bo dzięki temu praca kadry naukowej stanowi
znaczącą wartość dodaną dla naszej gospodarki. Obraz uczelni w Izraelu, postrzegając
go całościowo, wypada bardzo optymistycznie.
Jesteśmy przecież w ścisłej czołówce, jeśli
chodzi o liczbę cytowań naukowych per capita,
a na liście szanghajskiej w pierwszej „500”
plasuje się siedem tzw. uczelni badawczych
(research university), właśnie z Izraela. Bardzo ważną rolę odgrywają uczelniane centra

transferu technologii, które od dłuższego czasu
rokrocznie dokonują ponad 400 zgłoszeń.
Polecam wszystkim książkę „Start-up nation”
autorstwa Dana Senora i Saula Singera, którzy
opisują fenomen transferu technologii z uczelni
do gospodarki w naszym kraju.
– Jak długo zgłaszający muszą czekać
na uzyskanie prawa wyłącznego na wynalazki, wzory przemysłowe i znaki
towarowe?
– Ten czas zależy od rodzaju przedmiotu własności przemysłowej. W przypadku patentu
średni okres oczekiwania od daty złożenia
do zakończenia badania trwa około 56 miesięcy. W ostatnich latach ILPO podjęła działania
w celu skrócenia tego okresu dla pierwszego
badania, co pozwala na ograniczenie całkowitego czasu rozpatrzenia zgłoszenia patentowego. Okres dla pierwszego badania został
zmniejszony z 50,2 miesięcy w 2006 roku,
do 29,4 miesięcy w roku 2014.
Ponadto ILPO oferuje zgłaszającym wiele
możliwości przyspieszonego badania – wykorzystywane są różne rozwiązania, np. PPH
(Patent Prosecution Highway). Co do wzorów
przemysłowych, średni okres od daty zgłoszenia
do uzyskania prawa wyłącznego trwa około
1 roku. Natomiast w przypadku znaków towarowych, czas rozpatrywania wniosku wynosi
około 18–19 miesięcy, przy czym zgłoszenia
krajowe wymagają nieco mniej czasu niż zgłoszenia międzynarodowe. Interesujące są też
dane dotyczące liczby dokonywanych zgłoszeń
wynalazków oraz udzielonych patentów. Z mojej
perspektywy – prezesa urzędu zaobserwowałem, że istnieje pewna, wyraźna korelacja między stanem gospodarki a liczbą dokonywanych
zgłoszeń. Widać to na naszym wykresie.

– Czy posiada Pan dane dotyczące komercjalizacji wynalazków chronionych patentami, zwłaszcza tych udzielonych na rzecz
uczelni z Izraela?
– Nie, ILPO nie prowadzi analiz dotyczących
komercjalizacji wynalazków chronionych patentami. Ale mogę posłużyć się danymi opublikowanymi przez czasopismo „University World
News”, według którego wśród 50 uczelni z całego świata, dokonujących największej liczby
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Wykres 2. Dane dotyczące liczby zgłoszeń (kolor ciemniejszy) i udzielonych patentów
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– Izraelczycy wydają się więc być bardzo
innowacyjni, co potwierdzają nie tylko
liczba zgłoszeń patentowych per capita,
ale również różne, światowe rankingi.
Czy można przyjąć, że to jest to jakaś wasza cecha charakterystyczna?
– Innowacyjność i wynalazczość w Izraelu
mogą być traktowane jako cecha narodowa,
która wynika z kreatywności i otwartości ludzi
na nowe pomysły. Element ten w połączeniu
z gotowością do podejmowania ryzyka stanowi
z pewnością o naszym sukcesie. Dodatkowo
można wskazać na inne czynniki: system edukacji w Izraelu, który zachęca swoich uczniów
i studentów do bycia innowacyjnym, wysoki
poziom inwestycji krajowych w technologie
obronne, a także fakt, że Izraelczycy stanowią naród imigrantów. Ta wielonarodowość
generuje różnorodność i odmienne punkty
widzenia, co znajduje pozytywne odzwierciedlenie w szeroko rozumianych procesach
innowacyjności.
Trzeba też podkreślić, że oprócz wspomnianych czynników, Izrael utworzył silny
ekosystem wspierający innowacyjność, który
obejmuje współpracujące ze sobą agencje
rządowe, uczelnie, rozmaite organizacje
pozarządowe i prywatne. Chodzi o to, żeby
przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie ﬁnansowe oraz doradztwo w zakresie realizowanego projektu, od najwcześniejszego stadium

związanego z samym pomysłem aż do etapu
ﬁnalnego produktu lub usługi. Proszę zwrócić
też uwagę, że mamy wielu noblistów. Wskazałbym przede wszystkim chemików: Adę
E. Yonath (2009), Dana Shechtmana (2011)
i Arieha Warshela (2013). Jest to ewidentny
dowód potencjału intelektualnego społeczeństwa izraelskiego.
– Czy mógłby Pan wymienić wynalazki
i wynalazców z Izraela, którzy są znani
na całym świecie?
– W dziedzinie komputerów dobrym przykładem jest pendrive (disc on key), który
został wymyślony przez Dova Morana z ﬁrmy
M-Systems Company. W naukach przyrodniczych wymieniłbym Given Imaging Ltd.,
izraelską ﬁrmę produkującą między innymi
sprzęt medyczny i urządzenie przez nią opracowane – PillCam. Jest to miniaturowy aparat,
endoskop pozwalający na niskoinwazyjne
badanie wizyjne przewodu pokarmowego. Inny
przykład stanowi lek Copaxon opracowany
i produkowany przez ﬁrmę farmaceutyczną
Teva, który jest przeznaczony do leczenia
stwardnienia rozsianego. Państwo znają
na pewno pomidory koktajlowe – zostały
wymyślone na Uniwersytecie Hebrajskim,
a dziś są sprzedawane na całym świecie. Jest
to tylko kilka drobnych przykładów wynalazków
z Izraela, które mają zastosowanie w różnych
dziedzinach życia.
– Czy zgadza się Pan z tezą, że jednym
z najważniejszych czynników wpływających na wysoki poziom innowacyjności w Izraelu jest obowiązkowa służba
wojskowa?

Prezes Asa Kling na sympozjum w Krakowie
w 2015 r.
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– Przemysł obronny jest jednym z największych użytkowników systemu ochrony
własności przemysłowej w Izraelu. Armia
dysponuje najnowocześniejszym sprzętem,
często są to wynalazki chronione patentami.
Obowiązkowy charakter służby wojskowej
powoduje, że praktycznie każdy młody człowiek nabiera obycia z nowinkami technicznymi.
W wielu przypadkach możemy zaobserwować
zastosowanie rozwiązań opracowanych pierwotnie na potrzeby rynku zbrojeniowego przez
podmioty prywatne do celów cywilnych. Tak,
uważam, że to właśnie dzięki służbie wojskowej, której zresztą zalet jest o wiele więcej.
Jak wcześniej wspomniałem, na izraelski
fenomen innowacyjności wpływa jednak wiele
różnych czynników i chyba nie ma jednego,
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ASA KLING
PREZES IZRAELSKIEGO
URZĘDU PATENTOWEGO
Stanowisko Prezesa Urzędu
Patentowego Izraela (ILPO)
objął 1 maja 2011 r. Posiada
wykształcenie w zakresie nauk
technicznych i prawa. Najpierw
studiował inżynierię kosmiczną
w Technion – Izraelskim Instytucie
Technologicznym. Po sześciu
latach pracy jako inżynier lotnictwa,
rozpoczął studia prawnicze
na Uniwersytecie w Tel Awiwie.
Po przyjęciu do adwokatury przez
3 lata zajmował się sprawami
z zakresu prawa antymonopolowego
oraz fuzji i przejęć. Wówczas zaczęła
go pasjonować problematyka
na styku prawa i technologii – prawo
własności intelektualnej. Dołączył
do wiodącej w Izraelu kancelarii
zajmującej się IP, najpierw jako
współpracownik, a potem jako
partner. W międzyczasie uzyskał
uprawnienia rzecznika patentowego.
W latach 2009–2010 otrzymał
tytuł magistra prawa handlowego
w ramach kursu prowadzonego
wspólnie przez Uniwersytet w Tel
Awiwie oraz University of California
w Berkeley (Executive Program).

który miałby decydujące znaczenie. Ponadto
to od kontekstu i przedmiotu innowacji zależy,
który czynnik będzie miał największy wpływ.
– Czy innowacyjna kultura Izraela jest tym,
czego inni mogą się nauczyć?
– Według mnie ten model mogłyby przyjąć
i stosować inne kraje. Chciałbym jednak
podkreślić, że ekosystem innowacyjności
musi mieć wielu autorów – są to przedstawiciele rządu, sektora prywatnego i organizacji
pozarządowych, którzy ze sobą współpracują. Z czasem taki ekosystem prowadzi
do pozytywnych zmian w społeczeństwie
i wykształcenia swoistych norm społecznych, które stymulują innowacyjne myślenie
i zachowania.
– Przykład Izraela udowadnia, że utworzenie ekosystemu innowacyjności jest
doskonałym narzędziem pobudzającym
gospodarkę. Czy w Izraelu istnieje krajowy
program innowacyjności prowadzony przez
rząd? Jeśli tak, to jaka jest w nim rola Izraelskiego Urzędu Patentowego?
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– ILPO stanowi istotną część ekosystemu
innowacyjności w Izraelu oferując społeczeństwu możliwość właściwej i skutecznej ochrony
własności przemysłowej. A uzyskanie ochrony
pozwala na wdrożenia wynalazków.
Nasz urząd bierze aktywny udział w poprawie
istniejącego ustawodawstwa w zakresie prawa
własności przemysłowej oraz podejmuje działania na rzecz promowania ochrony własności
przemysłowej.
Głównym podmiotem rządowym w Izraelu, który promuje innowacyjność jest Biuro Głównego
Naukowca (Chief Scientist Oﬃce), działające
w ramach Ministerstwa Gospodarki. Podmiot
ten prowadzi kilka programów krajowych,
których celem jest dostarczenie wsparcia
ﬁnansowego i merytorycznego małym i średnim przedsiębiorstwom. Pomoc ta zaczyna się
na poziomie tworzenia projektu i trwa do końcowego etapu. Ważną rolę odgrywa też Rada
Szkolnictwa Wyższego, która wspólnie z Komitetem Planowania i Budżetu dokonuje alokacji
środków ﬁnansowych na badania prowadzone
na uczelniach.
– Działalność urzędów patentowych zmieniła się znacząco w ostatnich latach, które
obecnie zaangażowane są nie tylko w przyznawanie praw wyłącznych, ale podejmują
także inne działania mające na celu promowanie ochrony własności przemysłowej
i jej komercjalizację. Jakie jest podejście
ILPO do tej kwestii?
– Patrząc z formalnego punktu widzenia,
mandat ILPO obejmuje tylko udzielanie
praw wyłącznych na przedmioty własności
przemysłowej. Podejmujemy jednak różnorodne działania w celu kształtowania ogólnej
świadomości praw własności intelektualnej
i ich ochrony, promowania ich znaczenia
w innowacyjnej gospodarce. Obok wysiłków
mających na celu poprawę przepisów prawa,
jak już wspomniałem, ILPO realizuje działania
skierowane do różnych grup społecznych,
ważne dla gospodarki. Obejmują one między
innymi prowadzenie seminariów dotyczących IP, jednak nie tylko dla pełnomocników
czy osób zajmujących się zawodowo ochroną
własności przemysłowej, ale także ogółu społeczeństwa. Zajmujemy się organizowaniem
konkursu i przyznawaniem dorocznej nagrody
za wybitne eseje naukowe w dziedzinie
ochrony własności intelektualnej, uroczyście
świętujemy Międzynarodowy Dzień Ochrony

Nr 1/2016

Izraelski Urząd
Patentowy

Własności Intelektualnej we współpracy
z WIPO. Tego rodzaju przedsięwzięć jest
o wiele więcej.
– Czy istnieją szczególne regulacje prawne, które zobowiązują ILPO do podejmowania polityki proinnowacyjnej?
– Nie, ale pomimo tego prowadzimy taką
działalność. Jak wspomniałem, ILPO dokonuje
analiz przepisów prawa własności intelektualnej obowiązujących w Izraelu, głównie
w dziedzinie wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zwracamy uwagę
na potrzebę zmian, wskazujemy niezbędne
poprawki. Według mnie, te nowelizacje w ustawodawstwie, pozytywnie wpływają na ekosystem innowacyjności w Izraelu.
– Istnieją plany stworzenia w Polsce sądu
specjalizującego się w sprawach z zakresu
własności intelektualnej. Czy taki wyspecjalizowany sąd istnieje w Izraelu? Jaka
jest Pana opinia na temat jego roli w ekosystemie innowacyjności?
– W Izraelu to sądy okręgowe orzekają zasadniczo w sprawach dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej – wyspecjalizowany sąd ds. własności intelektualnej
do tej pory nie powstał. Chciałbym podkreślić,
że zgodnie z praktyką sprawy z zakresu
prawa własności intelektualnej są kierowane
do starszych i bardziej doświadczonych
sędziów, którzy posiadają lepsze zrozumienie komercyjnego aspektu praw własności
intelektualnej. Kwestie administracyjne, takie
jak chociażby sprawy o unieważnienie prawa
wyłącznego, co do zasady są rozpatrywane
przez ILPO, ale mogą być również w pewnych przypadkach rozpatrywane przez sądy
powszechne.

– Jakie wyzwania stoją przed Izraelskim
Urzędem Patentowym?
– Mówiąc w skrócie: podstawowym wyzwaniem jest odpowiednia liczba dobrze przygotowanych i wykwaliﬁkowanych pracowników oraz
nasza zdolność do realizowania stawianych
nam zadań, przede wszystkim rozpatrywania
zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej. Od kiedy zaczęliśmy działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań i Międzynarodowy Organ ds. Badań Wstępnych jest to dla
nas szczególnie istotne z uwagi na wzrost
obciążenia pracą. Departament Znaków Towarowych ILPO także obserwuje znaczny wzrost
liczby zgłoszeń od chwili przystąpienia Izraela
do Protokołu madryckiego o międzynarodowej
rejestracji znaków towarowych w roku 2010.
Ponadto, w następstwie długo oczekiwanych
zmian w ustawodawstwie związanych z przystąpieniem naszego państwa do systemu haskiego ochrony wzorów przemysłowych, ILPO
niewątpliwie będzie musiało poradzić sobie
także ze zwiększoną liczbą międzynarodowych
zgłoszeń wzorów przemysłowych.
Mamy także zamiar zintensyﬁkować naszą
współpracę z zagranicznymi urzędami patentowymi i zwiększyć liczbę narzędzi, szczególnie
prawnych i elektronicznych, które sprzyjałyby
realizacji naszej misji.
– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję i pozdrawiam polskich czytelników.
Rozmawiał dr Michał Kruk
ekspert UPRP
Zdj. R. Graﬀ
1

Chodzi o tzw. Brytyjski Mandat Palestyny realizowany
w latach 1920–1947.
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200-LECIE WYŻSZEGO SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO W POLSCE

Wszystko zaczęło się w Kielcach …
200 lat tradycji polskiego wyższego szkolnictwa technicznego.
Jubileusz utworzenia Szkoły Akademiczno-Górniczej,
pierwszej na ziemiach polskich wyższej szkoły technicznej.

W

Pałacu Biskupów Krakowskich
w Kielcach 25 lutego br. odbyło się
uroczyste posiedzenie Senatów trzech uczelni
technicznych: Politechniki Warszawskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
i Politechniki Świętokrzyskiej.
To bezprecedensowe wydarzenie wpisało
się w jubileusz 200-lecia utworzenia Szkoły
Akademiczno-Górniczej w Kielcach, pierwszej
wyższej uczelni technicznej na ziemiach polskich. Uroczystości, które odbywały się w pałacu poprzedziła Msza święta celebrowana przez
Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej
dr. Jana Piotrowskiego.

Do tradycji szkoły Staszicowskiej nawiązują
zarówno Politechnika Warszawska, Akademia
Górniczo-Hutnicza, jak i istniejąca w Kielcach
od 1965 r. Politechnika Świętokrzyska.

S

zkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach nawiązywała do europejskich
tradycji wyższego szkolnictwa technicznego.
Jej profesorami i absolwentami byli wybitni
specjaliści, którzy, podejmując wielkie wyzwania w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, rozpoczęli rewolucję naukowo-przemysłową na ziemiach polskich.

Wśród wielu znakomitych gości nie zabrakło
przedstawicieli Uniwersytetu Technicznego
we Freibergu, z którego pochodziła kadra
naukowo-dydaktyczna Szkoły AkademicznoGórniczej. Rektorzy trzech politechnik, kieleckiej, krakowskiej i warszawskiej, zaprezentowali
osiągnięcia uczelni.
Jubileusz odbywa się pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława
Gowina.

– To było wydarzenie historyczne nieznane
w Polsce. Dopiero niedawno zaczęliśmy
szeroko informować, że początek wyższego
szkolnictwa technicznego miał miejsce właśnie w Kielcach – mówił profesor Stanisław
Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
podczas uroczystości.

W

spólne posiedzenie Senatów trzech
uczelni w ramach jubileuszu jest wyrazem szacunku dla wspólnych tradycji dotyczących początków wszystkich trzech uczelni.
200 lat temu, 20 lutego 1816 r., władze Królestwa Polskiego podjęły decyzję o powołaniu
w Kielcach Głównej Dyrekcji Górniczej oraz
Szkoły Akademiczno-Górniczej, siódmej
w Europie i pierwszej w Polsce wyższej uczelni
technicznej. Szkoła Akademiczno-Górnicza,
założona z inicjatywy Stanisława Staszica,
istniała w stolicy województwa świętokrzyskiego dziesięć lat i położyła podwaliny pod rozwój
wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce.
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Uroczyste posiedzenie Senatów trzech uczelni technicznych: Politechniki Warszawskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica i Politechniki Świętokrzyskiej
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Jubileusz na trzy uczelnie i trzy miasta
Idea wyższego cywilnego kształcenia technicznego w Polsce wyszła z Kielc,
rozszerzyła się na Warszawę i Kraków, by w końcu wrócić do Kielc.
Historia zatoczyła koło – mówił rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak podczas uroczystości jubileuszu 200-lecia
polskiego wyższego szkolnictwa technicznego.

T

rzy uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska, Akademia
Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika
Świętokrzyska mają wspólne korzenie.
Sięgają one decyzji z 26 marca 1816 roku.
A w następnych stuleciach niejednokrotnie mocno się splatały.

Prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, opisując historię
uczelni powiedział m.in.: „Obecnie zrodził się
pomysł utworzenia drzewa genealogicznego
polskiego szkolnictwa technicznego, z którego wynika interesująca ciekawostka dziejowa.
Na bazie tradycji Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach powstała Politechnika Warszawska, która z kolei po II wojnie światowej
miała wpływ na powstanie Szkoły Inżynierskiej NOT w Radomiu. Tradycje Staszicowej
szkoły kieleckiej zostały również przeniesione
do Krakowa. Na ich bazie powstała Akademia
Górniczo-Hutnicza, która zorganizowała wraz

z Politechniką Krakowską punkt konsultacyjny
w Kielcach. W roku 1965, łącząc ten punkt
konsultacyjny z istniejącą Szkołą Inżynierską
w Radomiu, powołano Kielecko-Radomską
Wieczorową Szkołę Inżynierską, która była
zalążkiem obecnie funkcjonującej Politechniki
Świętokrzyskiej” (więcej w art. w tym wydaniu
– od red.).

N

awiązując do tradycji uczelni założonej
przez Staszica podkreślił, że nie tylko
to łączy ją z przeszłością, że mieści się w Kielcach, ale wciąż kształci i to na coraz szerszą
skalę kadry niezbędne dla zakładów, które
kontynuując tradycje staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego, potrzebują
kadr inżynierskich.
Na Politechnice na 19 kierunkach kształci się
obecnie studentów w takich rzadkich specjalnościach, jak technologie laserowe i plazmowe, technika uzbrojenia, transport w oparciu
o mobilne laboratoria, wzornictwo przemysło-

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak,
rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska
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we w ujęciu inżynierskim, architektura w tym
opracowania koncepcji architektonicznych
przyszłych regionalnych inwestycji itp. itd.
Dysponujemy oczywiście – mówił rektor –
pełnym spectrum specjalności związanych
z obróbką metali, mechaniką i budową
maszyn.

W

2015 roku Politechnika Świętokrzyska została wyróżniona statuetką
„Nowator – Lider innowacji ” za dorobek
w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacyjności oraz wysoką jakość kształcenia
i badań naukowych.

uczelni – mówił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,
rektor Politechniki Warszawskiej, powołując
się na nazwiska uczonych, którzy PW rozsławili w świecie.
– Zacznę od profesora Jana Czochralskiego,
chyba najbardziej znanego na świecie polskiego uczonego, metalurga i krystalografa.
Był on autorem wielu wynalazków, m.in. stopu
metalu do produkcji szyn kolejowych, ale także
odkrył metodę tworzenia monokryształów,
która stała się podstawą elektroniki krzemowej.

W

Do tradycji tej pierwszej, jednej z siedmiu
wówczas w Europie wyższych szkół technicznych, nawiązują też Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie.

Politechnice Warszawskiej działał
też prof. Ignacy Mościcki, wybitny
chemik i elektrotechnik, prezydent Rzeczypospolitej. Był on twórcą metody produkcji kwasu azotowego oraz szklanego kondensatora
wysokiego napięcia i wielu innych urządzeń
elektrotechnicznych.

Choć w Warszawie istniało zapotrzebowanie
na kadry inżynierów, to dopiero w 1898 roku
udało się nawiązać do Szkoły Przygotowawczej utworzonej, po likwidacji kieleckiej Szkoły
Akademiczno-Górniczej i utworzyć Instytut
Politechniczny. Ta uczelnia stała się bezpośrednim zalążkiem Politechniki Warszawskiej,
która w znanej dziś postaci, z polskim językiem nauczania powstała w 1915 roku.

Koniecznie trzeba wspomnieć konstruktorów
samolotów RWD 6 i 9 czyli Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigurę i Jerzego Drzewieckiego. Tradycja konstrukcji lotniczych jest
na Politechnice Warszawskiej kontynuowana
do dziś. Szybowce PW-5 i PW-6 – nazwane
tak na cześć uczelni – to znakomite konstrukcje, z których pierwsza dostała się do tzw.
Klasy Światowej.

Z

Prof. Janusz Groszkowski, wybitny elektronik,
działał w dwóch obszarach: elektrotechnice

akres działalności tej placówki jest dziś
relatywnie najszerszy w historii naszej

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,
rektor Politechniki Warszawskiej
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i elektronice. Zaczął od konstrukcji radiotechnicznych. Po wojnie prowadził prace z zakresu techniki wysokiej próżni. Do dzisiaj jego
próżniomierze i głowice do pomiaru bardzo
niskich ciśnień są standardem światowym.
Nie sposób nie wspomnieć naszych cichych
bohaterów z okresu wojny, którzy rozszyfrowali tajemnicę Enigmy czy konstrukcje rakiet
V1 i V2, a brali w tym udział nasi profesorowie
Józef Zawadzki, Janusz Groszkowski, Bohdan
Stefanowski i Marceli Stróżyński.
Muszę także powiedzieć o fundamentalnych
badaniach prowadzonych w Dubnej i CERN
pod Genewą, gdzie nasi ﬁzycy i elektronicy
od lat współpracują z najlepszymi zespołami europejskimi i to z sukcesami, np. przy
Wielkim Zderzaczu Hadronów, uczestnicząc
bezpośrednio w najważniejszych eksperymentach, także tych nagrodzonych w tym
roku Nagrodą Nobla.

R

ektor PW podkreślił też zasługi tej
uczelni dla rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wymienił takie konstrukcje okresu międzywojennego, jak pistolet
VIS czy pistolet maszynowy MORS. Inne
osiągnięcia, to np. amunicja podkalibrowa.
Ostatnio pracujemy – mówił – nad bronią
elektronową, także nad systemem rakiet
krótkiego i średniego zasięgu na potrzeby
obrony powietrznej. Polskie ﬁrmy mają ogrom-

Politechnika Warszawska
(fot. P. Gregorczyk/Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej)
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka,
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
im. S. Staszica

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

ną szansę, żeby konkurować w tym zakresie
na świecie. Zainteresowana wdrożeniami jest
fabryka MESKO, która już produkowała nasze
konstrukcje, np. opracowane wspólnie z WAT
rakiety Grom.

studentów, których kształcimy m.in. w zakresie geologii złóż ropy i gazu, surowców
skalnych, rud metali, ale także hydrogeologii
czy informatyki stosowanej, która dziś pełni
w geologii ważną rolę.

Z

– Mamy przecież nadal potężny przemysł
węgla kamiennego. Z jednej strony mówi się
o zamykaniu kopalń, a z drugiej – są ﬁrmy,
które chcą otwierać nowe, np. na Lubelszczyźnie. Posiadamy też olbrzymie złoża węgla
brunatnego, na których możemy w dużej
części oprzeć naszą energetykę – podkreślił
rektor Słomka. – Pracujemy więc również nad
kosztami wydobycia oraz jak najczystszego
spalania.

kolei doświadczenia zdobyte w Szkole
Akademiczno-Górniczej, przeniesione
najpierw do Szkoły Głównej Krakowskiej
(Uniwersytetu Jagiellońskiego), w której
w XIX wieku skutecznie realizowano program
nauczania geologii, górnictwa i hutnictwa,
dały podstawy do powołania w 1913 roku
Akademii Górniczej w Krakowie. Uczelnia
ta po I wojnie światowej podjęła szeroką
działalność dydaktyczną i naukową, rozwijając
ją po II wojnie światowej. To pozwoliło na dalszy rozwój Akademii Górniczo-Hutniczej, która
to nazwa obowiązuje do dziś.
W działalności AGH do tradycji uczelni
Staszicowskiej nawiązują bezpośrednio
geologia, górnictwo i hutnictwo – mówił
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
– Po ponad stu latach istnienia uczelni, dyscypliny te wciąż są przedmiotem naszych
badań naukowych i dydaktyki, zatem AGH
nie z czystego sentymentu zachowała tradycyjną nazwę. Co do geologii – mamy wielu
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U

czelnia, wespół z japońskimi ośrodkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi pracuje też nad zgazowaniem węgla
brunatnego. Gaz i para wodna uzyskiwane
w tym procesie pozwalają budować hybrydowe elektrociepłownie. Japończycy korzystają
już z tego typu elektrowni o mocy 150 megawatów, a kolejna, o mocy ok. 450 megawatów, jest w trakcie budowy.
AGH jest liderem KIC InnoEnergy – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, związanej z energią
pozyskiwaną z węgla. To konsorcjum instytucji z 6 krajów. Zajmujemy się w nim m.in.

technologią zgazowania węgla kamiennego
– dodał prof. Tadeusz Słomka.
Rektor AGH wyjaśniał też, dlaczego uczelnia w dalszym ciągu stawia na hutnictwo.
– Mamy w kraju duże huty produkujące stal
oraz metale nieżelazne, ale też kilkaset, z reguły małych, odlewni. Te zakłady potrzebują
fachowców. Nadal na trzech wydziałach
kształcimy studentów na kierunku metalurgia. Znajdują oni zatrudnienie w przemyśle
hutniczym. Jesteśmy mocno związani z koncernem miedziowym KGHM. Realizujemy
dla tej ﬁrmy wiele badań, w tym dla złóż
w Kanadzie i Chile.
Tak więc historia trzech polskich uczelni technicznych może służyć za dowód,
że po dwóch stuleciach, czerpiąc wiele
ze swej historii, uczelnie te rozwijają się
skutecznie, dostarczając gospodarce kadr
niezbędnych dla jej nowoczesnego, innowacyjnego rozwoju i lepszej jakości naszego
życia w bardzo bardzo wielu jego aspektach
– każda na swój sposób.

Zbigniew Biskupski
(Oprac. na podst. materiałów PŚw
i Forum Akademickiego)

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

200-LECIE WYŻSZEGO SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO W POLSCE

Szkoła Akademiczno-Górnicza
w Kielcach
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Po pozytywnych osiągnięciach okresu odrodzenia i oświecenia nastąpiło
w XVIII wieku wielkie zapotrzebowanie ludności na konsumpcję w państwach
obejmujących szczególnie Europę. Trend ten wynikał z dużej zamożności tych
krajów, które na skutek ekspansywnej polityki kolonialnej i prowadzonych ciągle
zaborczych wojen osiągnęły wysokie zasoby materialne. Te znaczne zasoby
stały się podstawą wzmożonych poszukiwań w zakresie nowych rozwiązań
technicznych, które wspomagały produkcję zbrojeniową i konsumpcyjną.

W

XVIII wieku datuje się początek tzw. rewolucji naukowotechnicznej, której przejawem były przełomowe wynalazki,
a zwłaszcza opracowanie przez Thomasa Newcomena koncepcji
silnika parowego, zmodernizowanego przez Jamesa Watta, w którym
wykorzystał patent umożliwiający zamianę ruchu posuwisto-zwrotnego tłoków silnika na ruch obrotowy. Takie rozwiązanie umożliwiło
zbudowanie przez Roberta Fultona statku parowego, a przez Georga
Stephensona – parowozu. Te osiągnięcia stały się podstawą rozwoju transportu morskiego i kolejowego. Również przemysł tkacki
stale oczekiwał na nowe rozwiązania techniczne, które powodowały
zwiększenie produkcji i podnosiły jakość materiałów masowo stosowanych do wytwarzania odzieży, wyposażenia domostw i obiektów
publicznych. Jak się okazało, wielkie zapotrzebowanie na maszyny
parowe, powszechne powstawanie dróg żelaznych (kolei) przyczyniło
się do zwiększenia znaczenia górnictwa i przemysłu metalurgicznego.
Spowodowało to konieczność wykorzystania prac geologicznych
w celu udokumentowania nowych złóż surowców: rud żelaza, srebra,
ołowiu, cynku itp.
Wystąpiła wówczas pilna potrzeba kształcenia kadry inżynieryjnej,
obejmująca: geologię, górnictwo, hutnictwo i przemysł maszynowy.
Dlatego zaczęto organizować (na wzór istniejących już od wieków
uniwersytetów ogólnych) wyższe szkoły techniczne.

P

ierwszą inicjatywą w tym obszarze działalności akademickiej
była Szkoła Górnicza otworzona w Czechach w miejscowości
Joachimov, na podstawie zezwolenia cesarza Monarchii Austro-Węgierskiej Karola VI. Szkoła ta, pomimo aktywnej działalności, została
przeniesiona w 1762 roku dając początek istniejącej do dziś Politechni-
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ce Praskiej (Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze). Monarchia Austro-Węgierska trzymała prymat, tworząc w 1735 roku na terenie Królestwa Węgier Akademię Górniczą w miejscowości Schemnitz (obecnie
Banska Szczawnica znajdująca się na terenie Słowacji). Szkoła ta,
przeniesiona w 1918 roku do miejscowości Sopron na Węgrzech, dała
początek obecnie działającemu Uniwersytetowi Zachodnich Węgier.
W miejscowości Banska Szczawnica znajduje się wiele historycznych
obiektów przypominających funkcjonowanie uczelni.

K

olejną inicjatywą było utworzenie w 1765 roku na terenie Prus,
w Saksonii, Akademii Górniczej we Freibergu – szkoły, która
jako pierwsza miała w nazwie „akademia”, co jednoznacznie podkreślało jej charakter jako wyższej uczelni. Wspomniana akademia od początku jej powstania funkcjonuje do dzisiaj pod nazwą Uniwersytet
Techniczny Akademia Górnicza we Freibergu. Szkoła ta dała początek polskiemu wyższemu szkolnictwu technicznemu, ponieważ
to na podstawie jej osiągnięć powołano w 1816 roku w Kielcach
Szkołę Akademiczno-Górniczą. Do najstarszych wyższych szkół
technicznych należy również zaliczyć Szkołę Górniczą w Petersburgu
powstałą w 1770 roku, Szkołę Górniczą w miejscowości Clausthal
w Dolnej Saksonii, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Techniche
Universytaet In Clausthal. W zestawieniu kolejnych wyższych uczelni
nie może zabraknąć Wyższej Szkoły Górniczej w Paryżu, utworzonej
w 1788 roku. Z tego krótkiego przedstawienia pierwszych wyższych
szkół technicznych wynika, że miały one duży wpływ na rozwój edukacji technicznej w Europie.

S
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szkolnictwa technicznego miała Akademia Górnicza we Freiber-

Nr 1/2016

200-LECIE WYŻSZEGO SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO W POLSCE
gu, w której w drugiej połowie
)&-4*/,*
1&5&34#63(
XVIII wieku studiowało 14 Pola04-0
4;,0"(»3/*$;"
,0/(4#&3(
ków, a wśród nich zatrudniony
,0-&(*6.(»3/*$;&
5"--*//
4;50,)0-.
przez Stanisława Augusta Sta304+"
nisław Okraszewski, nadworny
.04,8"
chemik i opiekun Gabinetu Historii
3:("
Naturalnej Dworu Królewskiego.
,01&/)"("
Problemy górnictwa, hutnictwa
i techniki zostały zauważone
8*-/0
przez władze państwowe, które
.*Ʃ4,
powołały w 1782 roku Komisję
-0/%:/
10-4,"
#&3-*/
Kruszcową i wprowadziły zajęcia
".45&3%".
8"34;"8"
$-"645)"-;&--&3'&-%
dydaktyczne z geologii, mineralo4;,0"(»3/*$;"
#36,4&-"
'3&*#&3(
gii i metalurgii w Szkole Głównej
","%&.*"(»3/*$;"
/*&.$:
,*+»8
,*&-$&
Koronnej, (obecnie Uniwersytet
13"("
1"3:ǈ
4;,0"
","%&.*$;/0(»3/*$;"
+«$):.07
Jagielloński). Fundamentem

$;&$):
4;,0"(»3/*$;"
1"3:ǈ
opracowania dla naszego kraju
4;,0"(»3/*$;"
408"$+" #"Ʃ4,"4;$;"8/*$"
programu kształcenia na po#3"5:4"8" ","%&.*"(»3/*$;"
8*&%&Ʃ
'3"/$+"
,*4;:/*»8
ziomie wyższym były opubliko#&3/0
#6%"1&4;5
wane w 1790 roku przez Jana
-6#-"/"
Mieroszewskiego sprawozdania
;"(3;&#
z odbytych studiów zagranicz#&-(3"%
#6,"3&4;5
nych, które dotyczyły nauczania
z przedmiotów podstawowych,
Wyższe szkolnictwo techniczne w Europie w XVIII–XIX w.
matematyki, ﬁzyki, chemii,
z przedmiotów podstawowych
wykładający górnictwo, Aleksandr Spleszyński
technicznych (mechaniki, dziejopisarstwa
i ustalono jej nazwę: Szkoła Akademiczprowadzący zajęcia z rysunku technicznego.
górniczego, miernictwa (metrologii), prawono-Górnicza. O dynamice skuteczności
dawstwa górniczego, a także z przedmiotów
podejmowanych decyzji mogą świadczyć
latach działalności uczelni
technicznych specjalistycznych: probiernictwo
takie daty: 7 sierpnia 1816 roku przydzielono
1816–1826 studiowało łącznie
fabryczne, budownictwo podziemne, metadla potrzeb uczelni północne skrzydło parteru ok. stu studentów a 42–45 ukończyło stulurgia, mennictwo (przeróbka plastyczna).
pałacu biskupów krakowskich, a 1 paźdia uzyskując uprawnienia do działalności
Program ten został przyjęty w późniejszym
dziernika tego samego roku rozpoczęto rok
w dziedzinie górnictwa, metalurgii i obróbki
czasie w organizowanej Szkole Akademicznoakademicki.
metali. Szczególnie zadbano o kadrę przybyłą
Górniczej w Kielcach.
z Saksonii, zapewniając im dobre warunki
adrę naukowo-dydaktyczną tworzyli
mieszkaniowe, a także możliwości odbywania
iorąc pod uwagę potrzebę rozwoju
głównie młodzi absolwenci Akademii
praktyk religijnych, co było możliwe, dzięki
gospodarczego w kraju z początkiem
Górniczej we Freibergu, urodzeni w Saksonii,
wybudowaniu po pewnym czasie poza cenXIX wieku namiestnik Królestwa Polskiego
ale też absolwenci tej szkoły – Polacy. Wśród
trum Kielc kościoła ewangelicko-augsburskigo
gen. Józef Zajączek 20 lutego 1816 roku
nauczycieli akademickich byli wówczas:
pod wezwaniem Świętej Trójcy, gdyż przybyli
podjął decyzję o utworzeniu Głównej DyJohann Ehrenhold Ullmann, który wykładał
Saksończycy byli ewangelikami. Kościół istrekcji Górniczej, w ramach której postanowił
prawo górnicze, Georg Gottlieb Pusch, który
nieje do dziś i jest obecnie wykorzystywany
powołać szkołę górniczą o charakterze
prowadził wykłady z chemii ogólnej i hutnicakademickim w celu kształcenia specjalistów
twa, Jan Jakub Graﬀ, który wykładał inżynierię przez chrześcijan różnych wyznań, dlatego
jest jednym z trwałych historycznych symboli
(inżynierów) do budowy kopalni, uruchamiania górniczą, rysunek techniczny, prawo górnicze,
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach.
zakładów hutniczych i przetwórczych.
Friedrich Wilhelm Lempe, który prowadził
Decyzją z dnia 26 marca 1816 roku przywykłady z matematyki teoretycznej i stosoProgram kształcenia uczelni obejmował
jęto, że miejscem funkcjonowania powanej, ﬁzyki, maszynoznawstwa górniczego,
przedmioty opracowane przez Jana Miewyższych instytucji będzie miasto Kielce,
Johann Carl Kaden, który wykładał prawo
roszewskiego. Dotyczył on podstawowych
a miejscem lokalizacji dawny pałac biskugórnicze. Do nauczycieli z polskim rodowodem przedmiotów teoretycznych, podstawowych
pów krakowskich. 9 czerwca tego samego należeli: Jan Józef Tomaszewski, który wykłaprzedmiotów technicznych i specjalistycznych.
roku zatwierdzono organizację Szkoły
dał minerologię i geologię, Marceli Królikiewicz
O poziomie edukacji i prowadzonych wów-
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200-LECIE WYŻSZEGO SZKOLNICTWA TECHNICZNEGO W POLSCE
czas badań może świadczyć posiadany przez
uczelnię księgozbiór, który jak na tamte czasy
był okazały, gdyż liczył 637 pozycji książkowych, do których można zaliczyć: opracowania z minerologii i geologii (202 tytuły),
z matematyki (113 tytułów), dziejopisarstwa
górniczego (106 książek), górnictwa i hutnictwa (47 pozycji), ﬁzyki i chemii (49 tytułów).

B

ardzo interesującą cechą funkcjonowania przez 10 lat Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach jest to, że niektóre
z obowiązujących w niej zasad są aktualne
w obecnie funkcjonujących szkołach
wyższych:
z rok akademicki trwa od 1 października
do 30 maja;
z system praktyk (praktyki wakacyjne,
po ukończeniu studiów każdy absolwent musiał przejść dwuletnią praktykę
przemysłową);
z regulamin studiów „Przepisy dla uczniów
szkoły Akademiczno-Górniczej” w Kielcach składał się z pięciu rozdziałów
i 106 paragrafów;
z czas trwania studiów 3–4 lata;
z tygodniowy wymiar zajęć wynosił
32 godziny;
z student – elew musiał wykazać się znajomością języka niemieckiego, polskiego,
matematyki i ﬁzyki, a także mieć ukończoną szkołę Wojewódzką (piątą klasę);
w przeciwnym razie obowiązywał egzamin
wstępny;
z studenci wywodzący się z niezamożnych
rodzin mogli ubiegać się o stypendia;
z elewi byli zobowiązani nosić w trakcie
zajęć (i nie tylko) mundur;
z szkoła obchodziła swoje święto w dniu
Świętej Barbary, 4 grudnia;
z bardzo doniośle i z dużą atencją obchodzono zakończenie roku szkolnego;
z aby rekrutacja studencka była pomyślna,
otoczono pomocą merytoryczną Kielecką
Szkołą Wojewódzką;
z organizowano wyprawy naukowe dla
studentów.
Szkoła Akademiczno-Górnicza po zmianie
koncepcji funkcjonowania przemysłu na ziemiach polskich i po zmianach w kierownictwie
organizacji państwowych zarządzających roz-
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wojem przemysłu (Franciszek Drucki-Lubecki
zastąpił Stanisława Staszica) decyzją Rady
Administracyjnej Królestwa Polskiego
z 9 grudnia 1826 roku została przeniesiona w 1827 roku do Warszawy.

S

zkoła, pomimo że praktycznie nie podjęła działalności, miała jednak duży
wpływ (dzięki przeniesionym nauczycielom
akademickim) na powstanie i funkcjonowanie
Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych, która dała początek Politechnice Warszawskiej. Zdobyte doświadczenia zostały
przeniesione do Szkoły Głównej Krakowskiej
(Uniwersytetu Jagiellońskiego), w której
w XIX wieku skutecznie realizowano program
nauczania geologii, górnictwa i hutnictwa.
Dało to podstawy do powołania w 1913 roku
Akademii Górniczej w Krakowie, która
po I wojnie światowej podjęła szeroką działalność dydaktyczną i naukową. Działalność
ta, rozwijana po II wojnie światowej, pozwoliła
na dalszy rozwój Akademii Górniczo-Hutniczej, która to nazwa obowiązuje do dziś.
Należy przypuszczać, że doświadczenia
w działalności Szkoły Akademiczno-Górniczej
w Kielcach zostały wykorzystane też przy
tworzeniu wyższego szkolnictwa technicznego we Lwowie, zapoczątkowanego przez
powołanie w 1843 roku Akademii Technicznej,
będącej protoplastą Politechniki Lwowskiej.

P

owszechną praktyką w tworzeniu
nowych szkół wyższych, zwłaszcza
tych o proﬁlu technicznym, było to, że prawie
każda nowo powstała szkoła czerpała z doświadczeń poprzez zatrudnianie nauczycieli
akademickich wywodzących się z uczelni
już istniejących.
Obecnie zrodził się pomysł utworzenia drzewa genealogicznego polskiego szkolnictwa
technicznego, z którego wynika interesująca
ciekawostka dziejowa. Na bazie tradycji
Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach
powstała Politechnika Warszawska, która
z kolei po II wojnie światowej miała wpływ
na powstanie Szkoły Inżynierskiej NOT w Radomiu. Natomiast tradycje staszicowskiej
szkoły kieleckiej zostały również przeniesione
do Krakowa. Na ich bazie powstała Akademia
Górniczo-Hutnicza, która zorganizowała wraz
z Politechniką Krakowską punkt konsultacyjny

w Kielcach. Dopiero w roku 1965 łącząc
ten punkt konsultacyjny z istniejącą Szkołą
Inżynierską w Radomiu powołano KieleckoRadomską Wieczorową Szkołę Inżynierską,
która była zalążkiem obecnie funkcjonującej
Politechniki Świętokrzyskiej. Jest to przykład
na to, że historia lubi zataczać koła, bo to,
co wyruszyło z Kielc do Warszawy i Krakowa, wróciło po prawie 150 latach do tych
samych Kielc.

G

łównym inicjatorem i pomysłodawcą
powołania w Kielcach Szkoły Akademiczno-Górniczej, a także jej organizatorem,
był Stanisław Staszic, dlatego w wielu publikacjach przyjmuje się nazwę Staszicowska
Szkoła Akademiczno-Górnicza. Stanisławowi
Staszicowi przypisuje się, że jest Ojcem Polskiego Wyższego Szkolnictwa Technicznego.
Dlatego z okazji jubileuszu 50-lecia powołania
Politechniki Świętokrzyskiej, na kampusie
uczelni został zbudowany i odsłonięty posąg
Stanisława Staszica, upamiętniając tym samym wielkie zasługi tego uczonego na niwie
powstania i rozwoju wyższego szkolnictwa
technicznego.

Literatura:
1. Różański W. (red.), Księga pamiątkowa
jubileuszu 150-lecia założenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, Kieleckie
Towarzystwo Naukowe, Kielce 1972 r.
2. Adamczyk Stanisław. J., Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach (1816–1827),
Agencja Reklamowo-wydawnicza „JARD”,
Kielce 2003 r.
3. Jastrzębski C., 200 lat pierwszej polskiej
politechniki. Szkoła Akademiczno-Górnicza
w Kielcach, Mechanik 2/2016, s. 73–75,
Warszawa 2016 r.
4. Archiwum: Uniwersytet Techniczny Akademia Górnicza we Freibergu, styczeń 2016 r.
5. Strony internetowe:
a) http://www.uniwest.hu/index.php/2362/?&L=4 –
strona Uniwersytetu Zachodnich Węgier w Sopron
b) https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%84ska_
Szczawnica – strona dot. Schemnitz (obecnie
Bańska Szczawnica)
c) https://www.tu-clausthal.de/info/geschichte/Welcome.shtml.en – strona Uniwersytetu w Clausthal
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Wokół megaregionalnej umowy handlowej

Po 12 rundzie negocjacji TTIP
Paweł du Vall
Pod koniec lutego br. w Brukseli zakończyła się dwunasta runda negocjacji,
budzącej liczne kontrowersje umowy handlowej TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership). Umowę tę negocjują, w imieniu całej Unii
Europejskiej, wszystkich 28 państw – urzędnicy Komisji Europejskiej.1 I tym razem
negocjatorzy nie narzekali na brak zainteresowania ze strony opinii publicznej
podczas tzw. stakeholders event, podsumowującego kolejną rundę rozmów UE
z USA. Obecnych było kilkuset uczestników, w tym przedstawicieli
licznych gałęzi przemysłu.2
Także i tym razem nie zabrakło happeningów „anty-TTIP”, mających
na celu pokazanie, że TTIP będzie narzędziem służącym tylko wielkim
korporacjom międzynarodowym.3 Jakkolwiek trudno zgodzić się z taką
argumentacją, bo tego typu „eventy” są przykładem, jak wielkie emocje
wzbudza w Brukseli i Waszyngtonie negocjowanie „megaregionalnej”
umowy handlowej.

Międzynarodowe umowy handlowe w wyłącznej
kompetencji UE

Polski rząd popiera „mocny TTIP”
Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju, zastrzegając, że Polska ma własny punkt widzenia na umowę handlową Unii Europejskiej
z USA, stwierdził, że „jesteśmy zwolennikami podpisania tej umowy,
ponieważ przepływ dóbr, zwiększenie wolnocłowej strefy na obszar rynku
amerykańskiego, czy trochę szerzej również kanadyjskiego, dałby nam
kolejny impuls rozwojowy”8. Powiedział też, że „Polska jest zorientowana
na handel, wierzymy w liberalne zasady handlu”9. Dodał także, że wątpli-

Zgodnie z prawem traktatowym Unii Europejskiej do wyłącznej kompetencji tej organizacji należy m.in. wspólna polityka handlowa.4 Art. 207
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) stanowi,
iż: „wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach,
w szczególności w odniesieniu do (…) zawierania umów celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych
aspektów własności intelektualnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej,
a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów”. Procedura negocjacji,
a następnie przyjęcia takiej umowy i jej ratyﬁkacja przez państwa
członkowskie określają zasadniczo art. 207 i 218 TFUE.5 Procedura
ta zakłada, mówiąc krótko, prowadzenie procesu negocjacji umowy
handlowej przez Komisję Europejską (zasadniczo przez Dyrekcję Generalną ds. Handlu), a następnie zaangażowanie wszystkich instytucji UE
oraz państw członkowskich w formalne przyjęcie i następnie ratyﬁkację
umowy.6
Komisja Europejska w toku negocjacji na bieżąco informuje państwa
członkowskie i obywateli (np. w ramach „civil society dialogues” lub
„stakeholders events”) o podejmowanych krokach.7 Z drugiej zaś strony, biorąc pod uwagę naturę negocjacji, z deﬁnicji są one prowadzone
– co zrozumiałe – w sposób niejawny.
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wości polskiego rządu dotyczą dwóch obszarów: przemysłu chemicznego i zasad rozstrzygania sporów w ramach umów międzynarodowych. „I o te dwie sprawy będziemy zabiegali
i będziemy starali się nasz punkt negocjacyjny
mocno podkreślać” – stwierdził10.
Co niezwykle ważne, M. Morawiecki złożył
jasną deklarację mówiącą, że „miękkie TTIP
nie jest dla nas opcją”.11 Jest to istotny głos
w dyskusji nad TTIP, ponieważ oznacza
to, że polski rząd wspiera ideę wynegocjowania wszechstronnej, „głębokiej (deep)”,
a nie „płytkiej (shallow)” umowy handlowej.
Mocny TTIP, to umowa, która dotyka znacząco
więcej aspektów niż tylko kwestie ceł, które
we współczesnym handlu międzynarodowym
nie stanowią już znaczącej bariery. W konsekwencji, umowa ta ma przyczynić się do „tworzenia handlu” (trade creation), a nie tylko „zróżnicowania w handlu” (trade diversion).12 Chodzi
zatem o to, by TTIP – poza likwidacją niemalże
wszystkich ceł – ułatwił dostęp europejskim
przedsiębiorcom do amerykańskiego rynku
zamówień publicznych, usług, inwestycji13 oraz
zawierał pewne kwestie regulacyjne, dot. m.in.
własności intelektualnej.

Kwestia praw własności
intelektualnej
Bez wątpienia jest to zagadnienie budzące
olbrzymie zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, obywateli UE i USA i państw
członkowskich – szczególnie tych, w których
panuje od lat wysoka świadomość znaczenia
i roli ochrony praw własności intelektualnej.
Komisja Europejska podejmuje kroki mające
na celu informowanie społeczeństwa i instytucji
europejskich (Rada Unii Europejskiej, Parlament) o tematach podejmowanych podczas
negocjacji.14
W upublicznionym przez Komisję Europejską
raporcie15 czytamy, że „biorąc pod uwagę
efektywność systemu praw własności intelektualnej] w UE i USA, intencją UE nie jest
podejmowanie działań na rzecz harmonizacji
w dziedzinie praw własności intelektualnej,
lecz identyﬁkacja kwestii istotnych dla obu
stron, gdzie możliwe jest wskazanie różnic.
Efektem ostatnich rozmów było zatem to,
co powinien zawierać rozdział w TTIP dotyczący własności intelektualnej”.16 Jak widać,
stadium negocjacji nie pozwala nam na za-
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poznanie się z ostateczną wersją albo nawet
„draftem” tekstu rozdziału, poświęconego
własności intelektualnej. Informacje przekazywane przez obie strony są w przeważającej
większości bardzo ogólne.
Jednak 21 marca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała krótkie sprawozdanie17
dotyczące kwestii oznaczeń geograﬁcznych
w negocjowanej umowie handlowej z USA.
Stwierdza ono po pierwsze, jakie zasady
rządzą reżimem prawnym oznaczeń geograﬁcznych w UE, tj.: publiczny rejestr oznaczeń;
proces administracyjny zapewniający właściwe badanie czy dane oznaczenie odwołuje
się do określonej jakości, reputacji lub innej
cechy, właściwych swemu pochodzeniu
geograﬁcznemu; wzmocniona ochrona w typie art. 23 TRIPS; współistnienie oznaczeń
geograﬁcznych i prior trademarks; procedura
egzekwowania prawnej ochrony.
Tymczasem system amerykański znacząco odbiega od standardów europejskich,
co ilustrują następujące przykłady: ochrona
oznaczeń geograﬁcznych w USA następuje
w ramach reżimu ochrony znaków towarowych; poziom ochrony szczególnie produktów
rolnych jest niższy od ochrony przysługującej
produktom alkoholowym (wines and spirits);
zbyt wysokie dla producentów europejskich
koszty; brak możliwości prawnej ochrony
niektórych europejskich oznaczeń geograﬁcznych w USA z powodu ich nazw, które
funkcjonują w obrocie na tamtejszym rynku
jako generic names.
PAWEŁ DU VALL, absolwent dwujęzycznego (angielsko-francuskiego) programu
LLM na College of Europe w Brugii oraz
studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także prawo przez
6 miesięcy na Uniwersytecie w Zurychu.
Odbył dwa pięciomiesięczne staże w Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej
ds. Handlu Międzynarodowego i w Europejskim Urzędzie Patentowym. Podczas
stażu uczestniczył w bieżącym procesie
negocjacji umów handlowych oraz śledził
na co dzień kwestie współpracy międzyinstytucjonalnej w UE oraz relacji zewnętrznych z państwami trzecimi (m.in. Brazylia,
Japonia, Kanada, Korea Południowa,
USA) i organizacjami międzynarodowymi
(np. WTO w ramach TRIPS Council).

Po drugie, sprawozdanie to mówi o tym, jakie
są cele UE w przedmiocie ochrony prawnej
oznaczeń geograﬁcznych w TTIP w stosunku
do obydwu negocjujących stron: „właściwy”
poziom ochrony oznaczeń; prawna możliwość
zapobiegania nadużyciom na drodze administracyjnej; stworzenie otwartej (tj. „modyﬁkowalnej”)
listy oznaczeń w formie aneksu do TTIP, które
automatycznie zyskałyby prawną ochronę;
dodatkowe ustalenia w stosunku do pewnych
specyﬁcznych oznaczeń geograﬁcznych.
Komisja Europejska w konkluzji stwierdza,
że „lepsza ochrona w UE i USA oznaczeń geograﬁcznych będzie na korzyść producentów
„jakościowych produktów” – w tym MŚP – po
obu stronach Atlantyku”.18

TTIP a TPP
We wspomnianym już raporcie Komisji Europejskiej czytamy, że podczas trwającej dwa
dni dyskusji nad kwestią praw własności intelektualnej, USA przedstawiły dwie propozycje
tekstu umowy. Co może wydawać się, tylko
z pozoru, niekoniecznie istotną kwestią, raport
ten wspomina, że jedna z dwóch wersji tekstu
„odpowiadała w większości TPP [Porozumieniu
Transpacyﬁcznemu]”.19
TPP to międzynarodowa, wielostronna umowa
handlowa zawarta pomiędzy USA, Kanadą,
Japonią, Malezją, Meksykiem, Peru, Australią, Wietnamem, Chile, Brunei, Singapurem
a Nową Zelandią. Jej celem jest ułatwienie
handlu w regionie, a poprzez objęcie swym
zasięgiem tak wielu państw – w tym ważnych,
globalnych graczy – USA czy Japonia, jest
to umowa „megaregionalna” i TPP ma wywrzeć istotny wpływ na zasady handlu międzynarodowego w świecie.20
Negocjacje TTIP prowadzone są więc – nie bójmy się tego stwierdzenia – w cieniu wielkiej
umowy TPP. Fakt, iż TPP został już podpisany
przez 12 państw w Auckland, stolicy Nowej
Zelandii, w lutym 2016 r.21, powoduje, że Stany
Zjednoczone mają ułatwioną pozycję negocjacyjną. Od negocjatorów Komisji Europejskiej, instytucji i państw członkowskich UE oraz obywateli europejskich zależy zatem czy zdecydujemy
się pójść na ustępstwa i przyjąć standardy TPP,
bądź – co również prawdopodobne – będziemy
zabiegać o to, by TTIP odnosił się w większości
do naszych standardów. Jak wiadomo jednak,

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

• 23

każde negocjacje sprowadzają się do kompromisów. I zapewne tego właśnie, w przypadku
TTIP, należy się spodziewać.
1

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=1454 (dostęp: 24 marca 2016)
2 Lista prezentacji podczas dwunastego stakeholders
event: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/
february/tradoc_154316.pdf
3 http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2016/
TTIP-talks-press-ahead-with-new-privileges-for-bigbusiness/; https://euobserver.com/economic/132382
(dostęp: 24 marca 2016)
4 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 3
5 Ibidem, art. 207 i 218
6 Komisja Europejska w niezwykle przystępny sposób
objaśnia proces negocjowania umów handlowych:
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/
7 http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/ (dostęp: 24 marca
2016)
8 http://wyborcza.biz/biznes/1,148286,19707896,morawiecki-polska-popiera-ttip-bo-da-on-nam-impulsrozwojowy.html#ixzz43uEB0MAj (dostęp: 25 marca
2016)
9 Ibidem
10 Ibidem
11 http://www.rp.pl/Gospodarka/303029951-MorawieckiPolska-popiera-TTIP.html (dostęp: 25 marca
2016); http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1589846,Mateusz-Morawiecki-Polska-popiera-mocniejsza-wersje-TTIP (dostęp: 26 marca 2016)
12 https://www.oecd.org/tad/events/OECD-gft-2014multilateralising-21st-century-regionalism-baldwinpaper.pdf, Global Forum On Trade, Reconciling
Regionalism And Multilateralism In A Post-Bali World
Multilateralising 21st Century Regionalism, Richard
Baldwin, (dostęp: 25 Marca 2016)
13 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/agreements/ (dostęp: 25 marca 2016)
14 http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/aboutttip/questions-and-answers/ (dostęp: 26 marca 2016)
15 The Twelfth Round of Negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Public
Report – March 2016; http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2016/march/tradoc_154391.pdf (dostęp:
26 marca 2016)
16 Ibidem, s. 15
17 Paper On Geographical Indications (GIs) In The Eu –
U.S. Transatlantic Trade And Investment Partnership;
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/
tradoc_154384.Paper%20Geographical%20Indications%20FINAL.pdf
18 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/
tradoc_154384.Paper%20Geographical%20Indications%20FINAL.pdf; s. 1–4 (dostęp: 26 marca 2016)
19 The Twelfth Round of Negotiations … http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc
_154391.pdf, s. 15
20 https://ustr.gov/tpp/#what-is-tpp
21 http://www.bbc.com/news/business-35480600
(dostęp: 26 marca 2016)
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Innowacyjne projektowanie

Chcemy zachwycać
Rozmowa z dr Bartoszem Piotrowskim
Głównym projektantem i współtwórcą sukcesów PESY Bydgoszcz
Marketing, technikę i design staramy się stopić
w jedno, w dobry i skuteczny rynkowo produkt,
na który czekają klienci i który polubią pasażerowie
– Pojazd PesaDART został 26 lutego br.
nagrodzony w Monachium nagrodą iF DESIGN AWARD 2016. Od ponad 60 lat certyﬁkat iF uznawany jest jako znak doskonałości projektowej. To musi imponować. Jakie
kryteria musi spełniać wzór przemysłowy,
by mógł otrzymać tak prestiżową nagrodę?
Zapewne to coś więcej niż ładny wygląd?

niczne, inne bazują na emocjach, pomiędzy
znajduje się całe spektrum zależności i odcieni.
Rano, gdy jesteśmy wypoczęci, pełni energii
chcemy wyglądać ładnie, wieczorem zmęczeni
większą wagę przykładamy do wygody. Projektując na lata musimy przewidzieć wymianę
pokoleń, dziś generalnie to, co projektujemy
to zmiana.

– Design generalnie zajmuje się komunikacją
i kontaktem produktu z człowiekiem. Zadaję
sobie więc raczej pytania: jakie to ma być, jak
ma działać, oczywiście pytanie, jak ma wyglądać też zadaję, ale przede wszystkim w kontekście funkcji, jaką stylistyka ma spełniać.
Atrakcyjny wygląd to dziś atrybut niezbędny,
a jednocześnie najłatwiejszy do uzyskania,
może zapewnić intensywną, choć z reguły
krótkotrwałą sprzedaż.

Świat stał się mniej przewidywalny i przyśpieszył tak bardzo, że trudno przewidywać
przyszłość w dłuższej perspektywie, pozostaje
więc zachować elastyczność, stawiać na wartości obiektywne i trwałe.

Projektując staramy się odczytywać potrzeby
ludzi, którzy będą korzystać z naszych projektów przez 30–40 lat. Jedne są czysto tech-

Wierzę że takie myślenie i podejście do projektowania zapewniło nam sukces. A że ładnemu w życiu łatwiej, staramy się być również
najładniejsi…
– Jest pan szefem zespołu wzornictwa
w spółce Pesa Bydgoszcz. Jak długo trwa
praca nad takim projektem, jak PesaDart,
ile osób w nim uczestniczy?

dr Bartosz Piotrowski twórca designu PESY
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Tramwaj niskopodłogowy 2014N KRAKOWIAK

Wzór Roku 2015

IF DESIGN AWARD 2016
(wręczona 26 lutego 2016 r.
w BWM Welt/Monachium) oraz
Finalista Dobry Wzór 2014
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– W wypadku PesaDART czas był rekordowo
krótki. Natomiast prace nad nowym projektem
trwają zwykle do dwóch lat, potem szybciej
konﬁguruje się kolejne pociągi czy tramwaje
z danej rodziny. Zamówienia różnią się od siebie, ale staramy się opierać kolejne na jednej
bazie produktowej. Tworzymy warianty – nowy
produkt zawsze zakłada zmiany, modyﬁkacje
i rozwój. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić krótkie czasy realizacji zamówienia,
a jednocześnie dostosować pojazd do wymogów danego klienta. Najdłużej do tej pory
realizowany projekt, to DMU LINK dla Deutshe
Bahn (DB), będący ogromnym ramowym
zamówieniem na setki pociągów, stąd uzgodnienia z klientem są bardzo szczegółowe plus
dodatkowy czas konieczny na homologację
w Niemczech.
– Polscy konsumenci w przeszłości
nie nawykli do tego, że polskie produkty
są jednocześnie: nowoczesne, funkcjonalne a przy tym tanie i ładne. Czy sukcesy
Pesy w tym zakresie są „wyjątkiem potwierdzającym regułę”? A może coś się
zmienia w otoczeniu na lepsze – dbanie
o funkcjonalność i wygląd, design, daje
producentom wymierne korzyści? Normy
prawne to premiują?
– Polski design ma mocne korzenie, zawsze
mieliśmy zdolnych projektantów i inżynierów.
Instytut Wzornictwa może pochwalić się
zarówno przeszłością, jak i swoją obecną
działalnością. Kiedyś tworzono tu projekty,
dziś trzeba przede wszystkim komunikować

Dr Bartosz Piotrowski
z

Główny projektant wzornictwa w Dziale
Badań i rozwoju PESA Bydgoszcz SA
z Wykładowca projektowania
i zarządzania designem:
UTP Bydgoszcz, Politechnika
Warszawska/IWP, ASP Warszawa
z Autor licznych wdrożeń przemysłowych.
z Laureat nagród m.in.:
IF design award 2016,
Designer roku 2006 i 2014,
Perły Biznesu – Perła honorowa 2015,
Wzór Roku 2015 i 2013 (nagroda
min. Gospodarki),
Dobry Wzór (IWP): 2006, 2013,
2015.
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ze sobą projektantów, producentów i szybko
zmieniający się rynek konsumentów.
Myślę, że w Pesie nauczyliśmy się tej komunikacji, marketing, technikę i design staramy się
stopić w jedno, w dobry i skuteczny rynkowo
produkt, na który czekają klienci i który polubią
pasażerowie.
Jeśli chodzi o normy prawne, w Polsce
w przetargach nie punktuje się designu,
opisuje się jedynie technicznym językiem
podstawowe funkcje. Decyduje tylko cena
i czas, plus znikoma ilość punktów za spełnienie warunków technicznych. Z drugiej
strony prawie nikt nie powołuje ekspertów,
a o szczegółach, nawet tych estetycznych
projektu decydują urzędnicy, więc kto
miałby te punkty przydzielać? Architektura
wywalczyła sobie trochę lepszą pozycję
i szacunek, a przecież dziś budowane tramwaje czy pociągi będą tworzyć przestrzeń
publiczną przez dziesiątki lat.
– Większość polskich producentów
woli kupować gotowe know-how, w tym
wzory przemysłowe niż ﬁnansować
własne prace w tym zakresie. Ta druga
droga jest zazwyczaj bardziej kosztowna
i nieporównywalnie bardziej ryzykowna.
Pesa i pod tym względem wyłamuje się
z trendu. Czy to tylko kwestia ambicji,
czy raczej sposób na budowanie przewagi
konkurencyjnej?
– Staramy się być ambitni, tworzyć coś własnego i oryginalnego. Tworzymy zaawansowane technicznie, złożone i często innowacyjne
produkty i rozwiązania. Kupić można coś,
co już jest, nas interesuje również to, czego
jeszcze nie ma i faktycznie jest to jeden
z elementów budowania naszej przewagi
konkurencyjnej.
By zrobić coś dobrego, prostego i taniego
trzeba mieć czas, pomysł i pieniądze. Czasu
nie można pozyskać, więc robiąc jak najwięcej
u siebie, w Bydgoszczy, jesteśmy bardziej
dynamiczni, elastyczni, a przede wszystkim
najszybsi.
Dział Rozwoju liczy obecnie przeszło trzystu
projektantów, inżynierów i menadżerów,
ale współpracujemy też z dużą ilością biur
projektowych i zespołami konstrukcyjnymi
naszych kooperantów i poddostawców
z Polski i zagranicy. Pesa w regionie,
to ok. 80 000 miejsc pracy w ﬁrmach.
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– I jeszcze kwestia, która dla czytelników
Kwartalnika Urzędu Patentowego RP jest
szczególnie bliska, a więc prawna ochrona PesaDart i innych produktów Pesy.
Jak chronione są w ich przypadku prawa
twórców?
– Jako ﬁrma zgłaszamy patenty techniczne
i zastrzegamy wzory użytkowe dla naszych
produktów. Majątkowe prawa autorskie nabywamy razem z projektami, jeśli realizują
je ﬁrmy zewnętrzne. Działamy w branży często miliardowych kontraktów i tu raczej nikt
nie ryzykuje kradzieży elementów wyglądu;
trudno mówić o „podróbkach pociągów”
i ﬁrmy raczej wypracowują własny styl. Łatwiej o dyskretne „podpatrywanie” rozwiązań
funkcjonalnych i technicznych, przed czym
staramy się bronić.
– Jakie kolejne pojazdy czy inne produkty
z Pesy są „na deskach projektowych”?
Czym i kiedy będziemy się zachwycać?
– W tym roku sporo LINKów wyruszy do klientów poza granice Polski. Wygrywamy z DB
kolejne przetargi, kupują również przewoźnicy prywatni. Na Zachodzie dostarczamy
je do Niemiec i Włoch, w Europie Środkowej
do Czech. Planujemy kolejne tramwaje. Rozpoczynamy również nowy Projekt metra, na który
już pozyskaliśmy doﬁnansowanie i z którym
wiążemy spore nadzieje i ambicje.
Mocniej integrujemy grupy inżynierskie i projektowe w jednym pionie. Dochowałem się
również pierwszego pokolenia swoich absolwentów, którzy właśnie stają się dojrzałymi
projektantami. Jesteśmy gotowi i chcemy
zachwycać.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Zbigniew Biskupski
(Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs
na najbardziej innowacyjne projekty
w skali globalnej. Pesa dostała grant
o wartości 24 milionów złotych.
Za te pieniądze zaprojektuje pociąg
metra – od red.)
Zdj. Wszystkie prezentowane produkty:
projektant – dr Bartosz Piotrowski/
producent – PESA Bydgoszcz SA
oraz serwis „IWP „Designer roku 2014”
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Gospodarcze Otwarcie Roku

Jak zapewnić
dalszy wzrost gospodarczy
Polska gospodarka pozostaje stabilna i wciąż ma solidne podstawy do dalszego
wzrostu. Nie oznacza to, że w nadchodzącym roku nie powinniśmy oczekiwać
gospodarczych niespodzianek. Polityka nowego rządu, otoczenie makroekonomiczne
i sytuacja geopolityczna, mogą w znaczącym stopniu zmienić krajobraz gospodarczy
w Polsce. Co czeka polską gospodarkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
Krajowa Izba Gospodarcza zadała to pytanie wybitnym ekonomistom,
przedstawicielom świata finansów oraz przedsiębiorcom w trakcie konferencji
„Gospodarcze Otwarcie Roku”.

D

obre wieści dla Polski płyną z raportów międzynarodowych
instytucji ﬁnansowych. Według ostatniej edycji raportu „Global
Economic Prospects” Banku Światowego polskie PKB w 2016 r.
ma wzrosnąć o 3,7 proc., a w roku 2017 możemy liczyć na wzrost
ok. 3,9 proc.
– Pozytywne sygnały na temat perspektyw gospodarczych Polski,
płynące m.in. z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, pozwalają spokojniej patrzeć w przyszłość. Polscy
przedsiębiorcy weszli jednak w obecny rok z wieloma pytaniami,
dotyczącymi m.in. kierunku polityki gospodarczej nowego rządu,
czy możliwości wykorzystania środków UE na lata 2014–2020. Biznes z uwagą przygląda się także sytuacji międzynarodowej. Kryzys
imigracyjny, sytuacja na Ukrainie, osłabienie chińskiej gospodarki
i kryzys w Rosji – nie wiemy, w jakim kierunku zjawiska te będą się
rozwijać i jaki będą miały wpływ na naszą gospodarkę. W takich
okolicznościach polski biznes oczekiwałby przede wszystkim stabilnej
polityki gospodarczej państwa i tworzenia dobrych warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości – mówił Andrzej Arendarski, prezes
Krajowej Izby Gospodarczej.

Kolejny ważny temat na ten rok to podatki. Uczestnicy „Gospodarczego Otwarcia Roku” dyskutowali o oczekiwanych reformach systemu
podatkowego w Polsce. Zdaniem prezesa KIG jednym z największych wyzwań dla Polski wciąż pozostaje poziom innowacyjności
naszej gospodarki. Cieszymy się z niedawnego powołania Rady
ds. Innowacyjności, ale przede wszystkim z faktu, że wicepremier
Mateusz Morawiecki dostrzega wagę problemu oraz konieczność
zmiany modelu polskiej gospodarki. Liczymy, że rząd zapowiadając
mocne zaangażowanie się w sprawę rozwoju innowacyjności, skorzysta z wiedzy i doświadczenia organizacji biznesu, w tym Krajowej Izby
Gospodarczej, która jest m.in. organizatorem corocznego Kongresu
Innowacyjnej Gospodarki – mówił.

D

oskonałą okazją do spojrzenia na sytuację gospodarczą Polski
oraz rolę innowacyjności w globalnej perspektywie była światowa premiera raportu UNIDO Organizacji Narodów Zjednoczonych

J

ak wynika z badań, które każdego roku przeprowadza Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych Eurochambres, pomimo lepszych nastrojów niż we wcześniejszych latach,
europejscy przedsiębiorcy także z ostrożnością podchodzą do stawiania prognoz. Popyt wewnętrzny, otoczenie makroekonomiczne,
koszty pracy – to największe wyzwania dla biznesu, wskazywane
przez uczestników europejskiego badania. Pokazuje ono również
widoczny wpływ problemów chińskiej gospodarki oraz kryzysu ekonomicznego w Rosji na kondycję europejskiego biznesu. KIG podkreślał, że realizacja pozytywnego scenariusza gospodarczego dla Polski
zależeć będzie, m.in. od stabilnej polityki monetarnej państwa, której
założenia na najbliższy rok zaprezentował Marek Belka, prezes
Narodowego Banku Polskiego.
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Prezes NBP, Marek Belka

ds. Rozwoju Przemysłowego pt. „The Role
of Innovation and Technology in Inclusive
and Sustainable Industrial Development”,
którego wnioski po raz pierwszy zostały
publicznie ogłoszone właśnie w trakcie
Otwarcia. Zadaniem UNIDO jest wspieranie
procesów industrializacji i pomaganie krajom
rozwijającym się oraz krajom znajdującym
się w okresie transformacji gospodarczej
w uzyskaniu należnego miejsca w coraz
bardziej zglobalizowanej gospodarce światowej. Premiera raportu była punktem wyjścia
do dyskusji, w jaki sposób rozwijać potencjał
przemysłowy Polski i realizować postulat reindustrializacji Europy, uwzględniając jednocześnie wymogi zrównoważonego rozwoju,
związane m.in. z przeciwdziałaniem zmianom
klimatycznym oraz postulatom społecznym.
Z raportu wynika, m.in., że utrzymanie globalnego wzrostu możliwe będzie jedynie przy
wysokim inwestowaniu wartości dodanej
w innowacyjność.

W

spotkaniu wziął udział m.in.
Radosław Domagalski-Łabędzki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, który omówił kondycję polskiej gospodarki w 2015 i jej perspektywy na kolejne
lata. Podkreślił, że Polska musi postawić
na innowacyjność i podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach
zagranicznych. Podczas swego wystąpienia
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podkreślił, że dotychczasowe, proste mechanizmy wzrostu gospodarczego takie, jak
relatywnie niskie koszty pracy czy kapitał zagraniczny, powoli się wyczerpują. – Chcemy
podnosić efektywność i wydajność polskiej
gospodarki, zwiększyć ilość kapitału polskiego w budowaniu wzrostu. Droga do sukcesu
i uniknięcia pułapki średniego wzrostu jest
oczywista. Musimy oprzeć wzrost gospodarczy na innowacjach, badaniach i rozwoju
oraz na wzroście konkurencyjności polskich
ﬁrm w eksporcie. Poinformował, że ministerstwo pracuje obecnie nad nowym modelem
wsparcia eksporterów, promocji i inwestycji.
Zapowiedział, że ma on być teraz bardziej
scentralizowany. Służyć temu ma m.in.
powołanie Agencji Wspierania Eksportu
i Promocji Inwestycji. – Planujemy zwiększyć
naszą obecność na nowych rynkach. Jest
rzeczą oczywistą, że punkt ciężkości polityki
i gospodarki przesuwa się powoli na Daleki
Wschód, dlatego też chcemy wspierać polskich eksporterów na rynkach
azjatyckich i afrykańskich.
Właśnie tam jest przyszłość
– mówił.

zalicza się także Polska. Pozytywnie ocenił
perspektywy polskiej gospodarki na najbliższe lata, podkreślił jednak, że z uwagą
należy obserwować sytuację na rynkach
światowych związaną ze spowolnieniem
gospodarczym w Chinach, czy też niskimi
cenami surowców.
„Gospodarcze Otwarcie Roku” jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez
Krajową Izbę Gospodarczą na początku
każdego roku. Partnerami tegorocznej edycji
wydarzenia były m.in. PKO BP, VISA oraz
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów
Finansowych Programów Unii Europejskiej
przy Związku Banków Polskich. Urząd Patentowy RP reprezentowała prezes dr Alicja
Adamczak.

K

onferencję zakończyło wręczenie
nagród w II edycji Konkursu Polska
Cyfrowa 2020+, którą w 2015 roku KIG zorganizował pod patronatem Orange Polska.

Z

kolei prof. Marek Belka
poruszył temat zależności stanu polskiej gospodarki
od stabilnej polityki monetarnej państwa, skomentował
także zapowiadane inicjatywy
w sprawę pomocy „frankowiczom”. Prezes NBP zaznaczył, że gospodarka wciąż
jest zrównoważona i rośnie
na miarę swojego potencjału.

W

trakcie „GospodarPrezes KIG, Andrzej Arendarski
czego Otwarcia
Roku” szeroko omawiano
Obie edycje spotkały się z dużym zainteretakże wpływ sytuacji na rynkach międzysowaniem uczelni w całej Polsce. Poprzez
narodowych na polską gospodarkę. Temat
konkurs doktoranci uzyskują szanse w 3
ten był jednym z najważniejszych wątków
kategoriach – prawo, ekonomia i socjologia,
panelu dyskusyjnego z udziałem, m.in.
przedstawiając swoje opinie, komentarze
Janusza Jankowiaka, Głównego Ekoi cenne spostrzeżenia na temat, jak optymalnomisty Polskiej Rady Biznesu, Pawła
Borysa, dyrektora Pionu Analiz i Strategii, nie zarządzać rozwojem cyfrowym Polski.
Kolejne edycje konkursu, odbędą się pod
PKO Bank Polski, Elżbiety Mączyńskiej,
patronatem honorowym Ministra Nauki
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonoi Szkolnictwa Wyższego.
micznego oraz wiceprezesa ZBP, Mieczysława Groszka. Przedstawiciel PKO BP
Piotr Brylski
wspomniał, m.in. o skomplikowanej sytuacji
na rynkach wschodzących, do których
Zdj. materiały KIG
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Zmieniające się
światowe trendy technologiczne
– naszą szansą
W perspektywie najbliższych trzech lat dominującym trendem technologicznym
na całym świecie będzie wykorzystanie chmur obliczeniowych,
w szczególności w połączeniu z platformami i aplikacjami mobilnymi.
Polscy menedżerowie muszą poważnie potraktować wyzwania cyfrowego świata
i rozpocząć skoordynowane działania transformacyjne, aby lepiej przystosować
firmy do skutecznego działania na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Jak wynika z globalnego badania
„The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Innovation
Convregence Unlocks New Paradigms”, przeprowadzonego przez
ﬁrmę doradztwa biznesowego
KPMG wśród ponad światowych
800 liderów technologii i biznesu,
nadal największe znaczenie mają
chmury obliczeniowe i rozwiązania
mobilne zarówno dla indywidualnych konsumentów, jak i dla
biznesu.
Jednak ich przewaga nad pozostałymi nowymi technologiami
zmniejszyła się kolejny rok z rzędu.
Kluczową rolę chmur obliczeniowych wskazało 14 proc. respondentów, natomiast znaczenie platform
i aplikacji mobilnych, jako technologii przełomowych dla przemysłu,
konsumentów i tworzenia nowych
modeli biznesowych wskazywało
9 proc. respondentów. Istotne znaczenie mają też takie rozwiązania
technologiczne, jak Internet rzeczy
(9 proc.), analizy danych (9 proc.),
inżynieria biomedyczna wraz z cyfrowymi rozwiązaniami medycznymi,
druk 3D (7 proc.) oraz rozwiązania
związane z cyberbezpieczeństwem
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czyli poprawiające bezpieczeństwo danych w świecie cyfrowym
(6 proc.).
– Blisko połowa Polaków korzysta
z mobilnego Internetu i poświęca
coraz więcej czasu na interakcje
w świecie cyfrowym. Polscy konsumenci chętnie korzystają z aplikacji
i rozwiązań do przechowywania
własnych danych (e-maile, zdjęcia,
kalendarz, muzyka itp.), umieszczonych w chmurach obliczeniowych.
Wciąż w bardzo ograniczonym stopniu możliwości chmur obliczeniowych wykorzystują przedsiębiorcy
i administracja publiczna – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych
technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czasy druku 3D
Zdaniem menedżerów, którzy wzięli
udział w badaniu KPMG, spośród
wszystkich technologii cyfrowych
w Europie największe znaczenie
ma druk 3D (12 proc. wskazań).
Drukarki trójwymiarowe, bazujące
na możliwości przestrzennego

wydruku przedmiotów za pomocą
bardzo cienkich warstw różnych
materiałów (np. polimerów, papieru,
plastiku, metali, żywic czy gumy),
są postrzegane w Europie jako narzędzia do bardzo szybkiej produkcji
prototypów oraz urządzeń w bardzo
małych seriach, a także do natychmiastowego „odtworzenia“ specjalizowanych części.
Jak wynika z badania KPMG, największe korzyści dla konsumentów
w zakresie nowych technologii wynikają z wprowadzenia rozwiązań
inteligentnego domu (np. sterowanie urządzeniami AGD, domowym
centrum rozrywki, systemem
alarmowym, optymalizacją wykorzystania energii elektrycznej itp.).
Ważne są również możliwości wykorzystania w czasie rzeczywistym,
„inteligentnie“ przetworzonych
danych (np. informacji nt. własnego
zdrowia). Respondenci wskazują
także na poprawę produktywności
konsumentów, dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań, jak mobilne
aplikacje, Internet rzeczy czy inteligentnych urządzeń lub czujników umieszczonych w ubraniach
(ang. wearables).
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Problem z danymi
osobistymi
Jako główną barierę do szybszego
przyjmowania nowych rozwiązań
technologicznych, respondenci
wskazują aspekt bezpieczeństwa
i ochrony danych osobowych.
Konsumentów zniechęcają też
niezrozumiałe mechanizmy opłat
za nowoczesne usługi cyfrowe,
problemy z integracją technologii
od różnych dostawców, a także
niedostatki infrastruktury technicznej, umożliwiającej dostęp do tych
usług.
– Wygoda konsumencka jest
głównym czynnikiem sprzyjającym
wykorzystaniu wszystkich nowinek
technologicznych. Rozwiązania,
które nie dają człowiekowi żadnych
korzyści, szybko wypadają z rynku. Cyfrowi konsumenci są coraz
lepiej wyedukowani i nie dziwi fakt,
że 22 proc. respondentów wskazuje
na bezpieczeństwo danych jako
główną barierę dla szybkiej akceptacji rozwiązań, takich jak Internet
rzeczy czy technologie M2M – mówi
Jerzy Kalinowski.

Wciąż nieznane skutki
rewolucji cyfrowej
Jednym z kluczowych wyzwań,
przed którym stoją obecnie managerowie z różnych branż, jest próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie,
jak ich biznes zmieni się w wyniku
postępującej rewolucji cyfrowej.
Respondenci z całego świata jednoznacznie wskazują (24 proc. odpowiedzi), że w ciągu najbliższych 3 lat
sam sektor nowoczesnych technologii będzie podmiotem największych zmian. Kolejnymi branżami,
które ulegną gruntownym zmianom
na skutek cyfrowej transformacji
są: branża sprzedaży detalicznej
(11 proc. wskazań), sektor telekomunikacyjny (10 proc.) i energetyka
(9 proc.).
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Zdaniem Jerzego Kalinowskiego
od kilkunastu lat mamy do czynienia
z błyskawiczną dewaluacją tradycyjnych modeli biznesowych i powstawaniem zupełnie nowych pomysłów
biznesowych, opartych na wykorzystaniu innowacji technologicznych.
Znakomitą ilustracją tego trendu
są zmiany, jakie zaszły w ostatnich
latach w dystrybucji muzyki i innych treści multimedialnych. Polscy
menedżerowie muszą poważnie
potraktować wyzwania cyfrowego
świata i rozpocząć skoordynowane
działania transformacyjne, aby lepiej
przystosować ﬁrmy do skutecznego
działania na dynamicznie zmieniającym się rynku – ocenia.

Drukarki 3D – polska
specjalizacja
– Drukarki 3D to obszar, w którym
Polska jest rozpoznawana na całym
świecie jako kraj, w którym powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań.
Jedna z drukarek polskiej ﬁrmy
Zortrax jest obecnie uznawana jako
ogólnoświatowy produkt numer 2
w kategorii drukarek typu „Plug
& Play” przez prestiżową platformę
3D Hubs, która oferuje użytkownikom zdalny dostęp do wydruków
3D w ponad 20 000 lokalizacji
na całym świecie – mówi.
W skali międzynarodowej znani
są też inni polscy producenci
takich urządzeń m.in. Zmorph,
3DGence, 3NOVATICA, 3DKreator,
Monkeyfab czy Omni3D. Konstrukcja drukarek 3D wymaga znajomości technologii materiałowych
z punktu widzenia nanoszenia
różnych warstw materiałów podczas wydruku. Bardzo ważna jest
też znajomość sterowania obrabiarkami cyfrowymi w połączeniu
z umiejętnościami efektywnego
oprogramowania tych drukarek.
To są dziedziny, w których w naszym kraju od wielu lat istnieją
silne ośrodki akademickie, dobrze
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przygotowujące polskich specjalistów do budowania innowacyjnych
rozwiązań.
Przykład drukarek 3D pokazuje,
że z punktu widzenia rozwoju
innowacji w Polsce konieczna
jest koncentracja na obszarach,
w których nasz kraj ma dobrą
kadrę akademicką, wspieraną często przez silne ośrodki
badawczo-rozwojowe. Z tego
względu istotne znaczenie mają
biotechnologie, technologie materiałowe oraz technologie ICT,
także w odniesieniu do zastosowań sektorowych, np. w lotnictwie, energetyce czy ochronie
zdrowia.
W XXI wieku technologie ICT stały
się głównym elementem rewolucji
cyfrowej, dlatego też powinniśmy
jeszcze bardziej priorytetowo podejść do edukacji i rozwoju badań
w tym obszarze. Wraz ze wzrostem
liczby cyfrowych konsumentów
w Polsce (tzw. osób korzystających
codziennie z Internetu stacjonarnego i mobilnego), dynamicznie wrasta
popyt na rozwiązania tzw. inteligentnego domu (ang. smart home). Są
to najróżniejsze systemy i aplikacje
wykorzystywane do sterowania domowym centrum rozrywki, sprzętem
AGD, systemami bezpieczeństwa
i ochrony, inteligentnej energetyki,
ochrony zdrowia itp. Zarówno małe
polskie innowacyjne ﬁrmy, jak i więksi usługodawcy z branży telekomunikacyjnej, energetycznej czy ochrony mienia, tworzą rozwiązania dla
inteligentnego domu.
Jednak istotną barierą, dla powszechniejszego wykorzystania
takich rozwiązań, jest nadal mała
liczba zainstalowanych w Polskich
domach urządzeń wyposażonych
w „inteligencję cyfrową”, jak również brak jednolitych standardów
dla Internetu Rzeczy (ang. Internet
of Things).

Zbigniew Biskupski
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Program BRIdge Alfa

Wsparcie dla nowatorskich pomysłów
oraz współpracy nauki i biznesu
450 mln zł na rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
– tyle pieniędzy przeznacza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
na program BRIdge Alfa, adresowany do najnowocześniejszych
polskich małych i średnich przedsiębiorstw.
– Do tej pory często było tak, że te ogromne
fundusze unijne traﬁały do ﬁrm działających
w Polsce, ale to były na ogół wielkie światowe
koncerny. Nam powinno zależeć na tym, żeby
w jak największym stopniu ﬁnansować polski
kapitał. Kapitał ma narodowość, a te małe
i średnie polskie przedsiębiorstwa mogą być
w jeszcze większym stopniu kołem zamachowym naszej gospodarki – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin w wypowiedzi dla PAP,
oceniając, że nigdy do tej pory w tak śmiały
sposób nie inwestowano pieniędzy publicznych
w projekty prywatne.
W maju ruszy nabór wniosków w ramach programu BRIdge Alfa. O doﬁnansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne
i przy ﬁnansowym wsparciu Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły.
Na zacieśnienie współpracy pomysłodawców
z inwestorami oraz wypełnienie luki podażowej
w dziedzinie B+R, NCBiR chce przeznaczyć
450 mln zł. Firmy mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie na utworzenie wehikułów
inwestycyjnych, tzw. Alf. Za ich pośrednictwem
będą selekcjonowane pomysły na przedsiębiorstwa technologiczne o wysokim potencjale
komercjalizacyjnym.

prof. Jerzy Kątcki, zaś Alfy mają zapewnić
nowatorskim projektom wejście na rynek, przeprowadzając je przez fazę „proof of principle”
i „proof of concept” (patrz ramka obok) oraz
gwarantując im usługi niezbędne do przekształcenia w spółki spin-oﬀ. Wehikuły powinny
zapewnić naukowcom kompleksowe wsparcie
ich pomysłów, opiekę prawną i biznesową, tak
by wynalazcy mogli bezpiecznie realizować
prace badawcze, pozostając jednocześnie
współwłaścicielami patentów i zakładanych
ﬁrm. Powstała dzięki programowi sieć wehikułów stworzy ekosystem wspierający inkubację
spółek spin-oﬀ. Budżet jednego funduszu przewidziany w tym konkursie może wynosić od 10
do 30 mln zł, a wymagany wkład prywatny
inwestora powinien stanowić 20 proc. tej kwoty.

BRIdge Alfa skierowany jest do pomysłów
znajdujących się w fazie „seed”, gdy ryzyko
niepowodzenia inwestycyjnego jest największe,
ale można je zweryﬁkować relatywnie niedużym
kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego
do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większość ryzyka przyjmuje podmiot publiczny,
zmieniając po stronie inwestorów prywatnych
percepcję opłacalności inwestycji. Doﬁnansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny
produkt, m.in. dla funduszy venture capital, zaś
wnioski będzie można składać od 4 do 19 maja.
Jednym z pierwszych przykładów funduszu jest
Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o.
Pomoc udzielana ze strony rządowej agencji,
zachęciła Park Naukowo Technologiczny Technopark Gliwice (PNTTG) do przyłączenia się

– Poszukujemy takich ﬁrm, które mają doświadczenie w wyszukiwaniu innowacyjnych
pomysłów i znające realia procesu komercjalizacji. NCBiR wyłoży na budżet wspólnego
przedsięwzięcia 80 proc. potrzebnych środków – mówił zastępca dyrektora NCBiR
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Faza Proof-of-Principle
(wczesna weryﬁkacja pomysłu). W tej
fazie w szczególności realizowane są następujące zadania: badania przemysłowe
i stosowane, wstępna ocena potencjału
projektu, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdeﬁniowanie planu badawczego
i pierwszych kamieni milowych rozwoju
projektu. Do tej grupy należeć mogą
projekty realizowane w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN,
instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) przez osoby ﬁzyczne lub dedykowane
zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy). Okres trwania projektu w fazie
Proof-of-principle wynosi typowo od 6
do 12 miesięcy, a poziom ﬁnansowania
waha się zwykle od 300 do 600 tys. zł.
Faza Proof-of-concept
(weryﬁkacja pomysłu). W tej fazie
realizowane są zwykle badania przemysłowe i stosowane, których wyniki
(jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach
umożliwią pełne zgłoszenie patentowe
lub przejście do fazy międzynarodowej
zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT.
Polegają one m.in. na weryﬁkacji działania
(np. w zakresie nauk o życiu testy nowych
białek, peptydów czy związków chemicznych in vitro i in vivo – na komórkach i/lub
na zwierzętach). Okres trwania projektu
w fazie Proof-of-concept trwa zwykle od 9
do 18 miesięcy, a poziom ﬁnansowania
waha się zwykle od 500 tys. do 1 mln zł.
do programu BRIdge Alfa. W 2011 roku ośrodek
uruchomił pierwszy fundusz zalążkowy, dzięki
pozyskaniu doﬁnansowania jeszcze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(POIG). – W ciągu trzech lat realizacji projektu,
4,1 mln złotych przeznaczyliśmy bezpośrednio
na wejścia kapitałowe. Wykonaliśmy analizę
ponad 60 pomysłów biznesowych, a dla 21
z nich przeprowadziliśmy działania preinkubacyjne, które objęły wsparcie w dokonaniu analiz
rynkowych, technologicznych i ekonomicznych.
Efektem tych prac było utworzenie sześciu
spółek kapitałowych, w które zainwestowaliśmy
od 550 do 800 tys. złotych. Teraz udział w programie Bridge Alfa, powołanie spółki celowej
jako stricte funduszu typu seed capital, jest więc
swego rodzaju naturalną kontynuacją wcześniej
podjętych działań w zakresie ﬁnansowania
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pomysłów w bardzo wczesnym stadium rozwoju
–mówił Jacek Kotra, wiceprezes Akceleratora z Gliwic w wypowiedzi dla InnPoland.
Dotychczas w ramach projektu BRIdge Alfa,
Akcelerator wsparł dwa projekty, które otrzymały doﬁnansowanie na działalność badawczorozwojową w ramach spółek kapitałowych.
Ponadto ośrodek pomaga czterem podmiotom,
których projekty znajdujące się w fazie B+R
są na etapie oceny pod kątem ich ewentualnej
komercjalizacji. W przypadku, gdy okaże się pozytywna, fundusz w nie zainwestuje. – Pierwsze
inwestycje w ramach programu Bridge Alfa dokonane z naszego funduszu były zrealizowane
w grudniu 2015 roku. Każda ze spółek rozpoczęła realizację przyjętego programu prac B+R
i oczekujemy pierwszych efektów w okresie
najbliższych 6 miesięcy. Nasi eksperci udzielają
wyselekcjonowanym podmiotom wsparcia analitycznego w zakresie przyjętych założeń technicznych (analizy wykonalności technologicznej,
wykonania prototypu), ekonomicznego (analizy
rynkowe oraz marketingowe), a także prawnego
(m. in. w staraniu się o patenty czy w ochronie
własności intelektualnej) – podkreślił Kotra.
W Gliwicach, jak i w całej Polsce, pomysły
start up’ów będą przechodzić szczegółową
weryﬁkację, która często bez wsparcia takich
programów, jak BRIdge Alfa, bywa dla naukowców nieosiągalna. Oprócz analiz rynkowych
i pomocy formalno-prawnej, eksperci funduszu
dokonują oceny możliwości komercjalizacji
technologii wymyślonej przez uczonych, tak
aby opracować właściwy model biznesowy dla
spółki spin-oﬀ.
Branże, które szczególnie mogą liczyć na pomoc funduszu z Gliwic, to inżynieria: chemiczna
i procesowa, biomedyczna oraz materiałowa,
a także nanotechnologie, materiały kompozytowe i nanokompozytowe, ochrona środowiska,
biotechnologia i farmacja, budownictwo, geodezja, energetyka i OZE, IT B2B, mechatronika,
lotnictwo, cybernetyka, elektronika oraz mechanika i budowa maszyn.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wciąż zaprasza do składania ofert w sprawie wspólnych
przedsięwzięć realizowanych wraz z prywatnymi
inwestorami. Dotyczy to zwłaszcza dwóch
zakresów. Pierwszy – to współﬁnansowanie
projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju – projekty w fazie proof-of-principle i/lub proof-of-concept, w celu
zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyj-
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nych dla inwestorów typu venture capital i/lub
private equity, w perspektywie średnio-okresowej do pięciu lat. Drugi – dotyczy testowania
nowych rodzajów instrumentów interwencji
publicznej maksymalizujących efekty publicznych wydatków na B+R oraz zwiększających
prawdopodobieństwo realizacji celu. NCBiR
zakłada także testowanie nowych rodzajów
instrumentów. Centrum zaprasza inwestorów
do przedstawiania własnych wizji instrumentów
spełniających warunki o których mowa powyżej.
Warunkiem koniecznym dla oceny koncepcji
nowego instrumentu przez Centrum jest
przeniesienie praw do koncepcji instrumentu
do domeny publicznej, zaś złożone oferty podlegać będą ocenie Panelu Ekspertów. Eksperci
oceniać będą przede wszystkim zaproponowaną strategię, spójność koncepcji, racjonalność
zaproponowanego budżetu i doświadczenie
projektodawców w dziedzinie komercjalizacji
wyników prac B+R. Oferty muszą być składane w języku polskim i angielskim. Pozytywna
rekomendacja Panelu Ekspertów umożliwia
Centrum rozpoczęcie z oferentem negocjacji,
mających na celu wypracowanie projektu umowy o wspólne przedsięwzięcie. Projekt umowy
o wspólne przedsięwzięcie będzie przedłożony
do zaopiniowania Radzie NCBiR. Po uzyskaniu
opinii Rady NCBiR, Centrum może podpisać
umowę z oferentem i uruchomić instrument
współﬁnansowania projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju.
Działania śląskiego funduszu zbiegły się również z obradami Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych (KRPUT), goszczącej
w murach Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Podczas spotkania rektorów uczelni z całej
Polski, dyskutowano również o aktualnych
wyzwaniach środowiska naukowego, takich jak
rola badań podstawowych i stosowanych w polskim systemie dystrybucji środków na naukę,
kwestie tzw. „uwłaszczenia” naukowców, akredytacje laboratoriów czy systemy zarządzania
projektami w uczelniach. KRPUT podjął również
temat opracowania dokumentu „TAK dla nauk
technicznych”, a także kwestię współpracy Politechniki Śląskiej z przemysłem na przykładzie
ﬁrmy WASKO. Gościem specjalnym Konferencji
była dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.
Piotr Brylski
Zdj. NCBiR
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Od uczenia się przez całe życie,
nie ma odwrotu
Ewa Lisowska
„Uczenie się przez całe życie” (ang. lifelong learning) nie należy do pojęć nowych, ale do takich,
których znaczenie szybko wzrasta. Dokonujący się na naszych oczach postęp naukowo-technologiczny
sprawia, że potrzebujemy coraz więcej informacji, a także nowych umiejętności, by nie tylko zrozumieć
zachodzące zmiany, ale i móc włączyć się i aktywnie uczestniczyć w wyzwaniach, jakie stawia przed nami
rzeczywistość naszych czasów. Doceniając wagę wiedzy i jej rolę w tworzeniu innowacji, to na niej kraje
wysoko rozwinięte budują swoje gospodarki, by utrzymać i rozwijać konkurencyjność w globalnej skali.
Znaczenie „uczenia się przez całe życie” zostało szczególnie podkreślone w dokumentach europejskich.
Jak podaje Agenda Europa 2020, do 2020 r. o 16 milionów wzrośnie liczba etatów wymagających
wyższych kwaliﬁkacji, zaś zapotrzebowanie na niskie kwaliﬁkacje spadnie o 12 milionów etatów. Komisja
Europejska stworzyła specjalny Program dot. uczenia się przez całe życie, z zamiarem ułatwiania
osobom na każdym etapie życia uczestniczenia w procesie edukacji oraz popularyzacji i rozwijania ofert
edukacyjnych i szkoleń w Europie. Natomiast w celu oceny i monitorowania działań edukacyjnych w 2005 r.,
na wniosek Rady Europejskiej, powołano Centrum Badań nad Edukacją i Uczeniem się przez całe życie.

O

d edukacji wydłużającej się do coraz późniejszego wieku,
nie ma zatem odwrotu. Przemawiają za nią zarówno wyzwania ekonomiczne, jak i związane z nimi kwestie społeczne, a nawet
demograﬁczne. Dzięki nowej wiedzy i umiejętnościom nie tylko sami
się rozwijamy, ale możemy pełniej uczestniczyć w życiu społecznym
i obywatelskim. Jest to także skuteczny sposób na walkę z wykluczeniem społecznym. Poza tym, wzrastająca długość życia i czynności
zawodowej, przy dzisiejszym tempie rozwoju technologicznego, będą
coraz częściej wymagały przyswajania nowych umiejętności i ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy.

stanowiskami przyciągają coraz większe rzesze zainteresowanych.
Nauka, wcześniej postrzegana często jako mało zrozumiała, a nawet
nudna, jest teraz bardziej przystępna i intrygująca.

E

dukacja autentycznie stała się dostępna dla wszystkich,
wystarczy posiadać połączenie z Internetem. Jednym z ciekawszych obecnie zjawisk w przestrzeni życia publicznego jest
międzynarodowa organizacja TED – wspólnota ludzi zorientowanych na rozpowszechnianie wartościowych pomysłów i dzielenie się
wiedzą. Motto organizacji brzmi: „idee warte rozpowszechniania”,

„Uczenie się przez całe życie”, to edukacja nieformalna, niezinstytucjonalizowana, zazwyczaj po zakończeniu edukacji
formalnej, podejmowana w celu nabycia wiedzy, umiejętności
czy kompetencji, tak dla samokształcenia, samodoskonalenia,
jak i w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

D

zięki coraz doskonalszym narzędziom technicznym ta nieformalna edukacja jest nie tylko łatwiej dostępna i atrakcyjniejsza,
ale i częstokroć dużo bardziej skuteczna. Przełomem z pewnością
było rozpowszechnienie Internetu. Możliwości, jakie daje nam World
Wide Web są nie do przecenienia w każdym niemal obszarze naszej
działalności, by wspomnieć tylko e-learning czy distance learning.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez tradycyjne instytucje
edukacyjne nie tylko podniosło ich atrakcyjność, ale niewyobrażalnie
poszerzyło krąg potencjalnych odbiorów oferowanej wiedzy. Korzystające z zasobów cyfrowych kursy uniwersyteckie, uniwersytety
otwarte, nowoczesne biblioteki, centra nauki i muzea z interaktywnymi
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ność posłuchać między innymi prezentacji
Szymona Drobniaka, biologa ewolucyjnego, na kontrowersyjny temat ewolucji gatunku ludzkiego. Mówca zastanawiał się czy my
sami, przy pomocy nowoczesnych technologii i zaawansowanej medycyny, nie blokujemy naturalnych procesów ewolucyjnych,
czy korzyści, jakie oferuje nam współczesna
ochrona zdrowia są także korzyściami dla
gatunku homo sapiens?

Prof. Magdalena Fikus – biolog molekularny i wykładowca uniwersytecki opowiada
o podobieństwie genów mysich i ludzkich w wykładzie pt. „Myszy i ludzie”

Sapling Foundation i wydarzenia odbywające się kilka razy do roku, których
organizatorzy chcą propagować dzielenie
się pomysłami w swoich lokalnych społecznościach i działać w samym sercu
wydarzeń,

a jej działacze wierzą, że dzielenie się pomysłami może zmieniać postawy, sposób życia,
może zmieniać świat.

T

ED jest skrótem od słów: Technology, Entertainment, Design
czyli technologia, rozrywka i wzornictwo,
stanowiących – można powiedzieć – miejsce
spotkania „trzech szerokich tematów, które
kształtują dzisiejszy świat”. Po raz pierwszy
TED został zorganizowany w Dolinie Krzemowej w 1984 r. jako jednorazowe wydarzenie.
Po kilku latach wrócił jednak na dobre,
a od 1990 r. konferencje TED odbywają się
co roku.
Do niedawna TED organizowany był w Kalifornii, ale od 2014 r. odbywa się w Vancouver.
Dotychczas na konferencjach TED przemawiali m.in.: Bill Clinton, Bono, Al Gore, a także
twórcy Google – Sergei Brin i Larry Page. TED
to przede wszystkim wystąpienia i konferencje gromadzące widzów i mówców, którzy
podczas kilkudniowych prezentacji mają się
nawzajem inspirować. Największym wyzwaniem prelegentów jest takie zaprezentowanie
wybranego przez siebie tematu, żeby maksymalnie zaangażować widzów i jednocześnie
zmieścić się w limicie 18 minut (dla żadnego
z prelegentów nie ma wyjątków).

O
z

becnie TED, to wiele inicjatyw o zasięgu globalnym. Należą do nich:

TEDx – doroczne konferencje organizowane w wielu państwach świata przez
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z

TED-Ed, inicjatywa edukacyjna pomocna nauczycielom i studentom w tworzeniu i dzieleniu się wartościowymi lekcjami
na najróżniejsze tematy oraz

z

TED Prize, coroczne nagrody dla liderów
tworzących wizje globalnych zmian.

N

Bogusz Parzyszek zaproponował z kolei
reﬂeksję nad wyglądem miejsc, w których
z reguły spędzamy najwięcej czasu – naszych miejsc pracy. Ich wygląd wpływa
nie tylko na nasze samopoczucie, nastrój
czy motywację do pracy. Dobrze zaprojektowane mogą lepiej dostosować się do zmian
społecznych i technologicznych, sprzyjać
kreatywności, wyzwalać nowe pomysły.
Tę prawdę dobrze zna wiele renomowanych,
międzynarodowych ﬁrm (np. Google), które
przeprojektowują swoje biura, nie tylko,
by zyskać nowoczesny wygląd, ale także
stymulować nowe rozwiązania.

Ż

e matematyka nie musi być oderwana
od rzeczywistości, bardzo przekonywująco udowadniał dr Kamil Kulesza, matematyk. Topograﬁę wykorzystuje się w tworzeniu planów komunikacji miejskiej. Fraktale
odnaleźć można nawet w płatkach śniegu.
Matematyka znajduje zastosowanie w kryptograﬁi, analizie danych, pozwala na budowanie
modeli, zarówno tych dotyczących przeszłości, jak i przewidujących przyszłość. A kto jest
drugim na świecie największym pracodawcą
dla matematyków? Amerykańska agencja
rządowa – National Security Agency.

iedawno, 31 marca br. konferencja
TEDx odbyła się już po raz siódmy
w Warszawie. Impreza, tym razem pod hasłem „w mgnieniu oka” (ang. in a heartbeat)
zgromadziła, podobnie jak podczas ubiegłych edycji, nieprzeciętne
osobowości i obﬁtowała
w nieprzeciętne wystąpienia. W tym roku
wydarzenie miało miejsce
w Muzeum Historii Żydów
Polskich – Polin i zgromadziło ok. 650 bezpośrednich
uczestników, nie licząc
wszystkich śledzących
prezentacje w Internecie.
Jak każda konferencja TED,
wydarzenie było całkowicie
interdyscyplinarne. Tej wiosny w Warszawie mieliśmy
zatem możliwość i przyjemDr Kulesza mówił o matematyce przystępnie i dla każdego
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Mniej „typowe” wnętrze sali konferencyjnej – biuro Google
w Tel Avivie
Mniej „typowe” wnętrze sali konferencyjnej – biuro Google w Zurichu

O

innych, pasjonujących zagadnieniach mogliśmy usłyszeć
m.in. w wystąpieniu Macieja Sopyło na temat resocjalizacji
więźniów poprzez warsztaty dziennikarskie, ćwiczenia umiejętności społecznych, kreatywności, pracy w zespole, wiary w siebie.
W prezentacji prof. Magdaleny Fikus była mowa o podobieństwach
genów mysich i ludzkich i co z tego wynika, a Aleksandry Zaprutko-Janickiej o wpływie doświadczenia głodu na nasze preferencje
pokarmowe czy Kamila Baja o rodzinach pszczelich czyli łączeniu
biznesu z celami społecznymi (CSR w praktyce).

Jedno z wnętrz przeznaczonych do pracy w siedzibie Google
w Zurichu...

Organizatorzy zadbali także o odpowiednio atrakcyjny muzyczny
lineup. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy m.in. Agnieszkę Teodorowską
(znaną jako Agacello), pasjonatkę wiolonczeli i ludowych rytmów
z różnych stron świata, Josha Savage’a, muzyka, który bez pomocy
managera, znalazł się w grupie „najlepszych wokalistów/songwriterów
2015 roku” portalu Reverbnation oraz „10 artystów, których karierę
warto śledzić” według Huﬃngton Post czy Shivers and Shakes, młody
polski duet grający nastrojowy i romantyczny etno/folk.

T

ED przyciąga specjalistów z najrozmaitszych dziedzin:
od przedstawicieli administracji publicznej, poprzez naukowców, artystów, pasjonatów-hobbystów do działaczy organizacji
pozarządowych. Mówcy prezentują swoje pasje i osiągnięcia,
ale także próbują rozwiązać tzw. wicked problems czyli problemy
społeczno-kulturowe, które z powodu skomplikowanej natury i wzajemnego sprzężenia są niezwykle trudne do opanowania. Prezentacje
z konferencji, podobnie jak wiele innych wystąpień w ramach TED,
śledzą miliony internautów na całym świecie. Dla wielu z nich niewątpliwie są inspiracją i motywacją do nowego spojrzenia, do choćby
niewielkiej zmiany w swoim otoczeniu, może nawet w swoim własnym
życiu. I może dzięki takim zmianom, mają szansę zrodzić się kolejne
idee warte rozpowszechniania – zalążki następnych przełomowych
innowacji?

...i propozycja jak zrelaksować się w drodze na lunch (biuro
Google w Zurichu)

Nr 1/2016

Zdj. serwis konferencji

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

• 35

REKTOR
– to odpowiedzialność
i zobowiązanie

Rozmowa z prof. dr hab. Marią Nowicką-Skowron
Rektorem Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska jest nowoczesną, europejską,
wyższą szkołą techniczną, której mobilność naukowa pracowników
i otwartość studiującej młodzieży na świat oraz równoprawne uznawanie
jej dyplomów w państwach Unii Europejskiej, stwarzają absolwentom
doskonałe perspektywy w znalezieniu interesującej pracy
– Pani Profesor, jest Pani jedną z dwóch
kobiet rektorów uczelni politechnicznych
w Polsce, kończy drugą kadencję na tym
stanowisku, co jest szczególnym wyróżnieniem i potwierdzeniem Pani kompetencji
jako „szefa” dużej, znaczącej uczelni.
Nie ma kobiet w kierownictwie PAN
i niewiele ich w kierownictwach instytucji
naukowych. Co według Pani powoduje,
że kobiety choć dominują wśród studiujących, może jeszcze nie na uczelniach politechnicznych, choć jest ich już 37 proc.,
zdobywają doktoraty, jednak potem jakby

„gubią” się na naukowych ścieżkach,
nie stają się profesorami, nie pną po szczeblach naukowej kariery. Co jest przyczyną
– brak zachęt czy raczej społeczne stereotypy, że kobieta nie sprawdzi się najlepiej
w takich zawodach jak naukowiec, inżynier,
że „szpilki” nie pasują w tych profesjach…?
– W mojej ocenie te społeczne stereotypy,
które utrwalają podział na profesje typowo
„męskie” i „kobiece” ulegają w ostatnich latach
powolnemu, aczkolwiek systematycznemu
przełamywaniu. W różnych dziedzinach
aktywności człowieka, takich jak: nauka, go-

spodarka, polityka kobiety odnoszą znaczące
sukcesy, pełnią prestiżowe funkcje, w sposób
bezpośredni decydują o powodzeniu kierowanych przez siebie ﬁrm. Pragnę podkreślić,
że łączenie kariery naukowej z tradycyjną
rolą kobiety, rolą matki, wymaga od kobiety
wielkiego zaangażowania, konsekwencji i systematyczności, często w stopniu o wiele większym niż od mężczyzn. Oczywiście, nie bez
znaczenia jest tu wsparcie instytucjonalne
oraz to najważniejsze – ze strony rodziny i bliskich. Znakomitym przykładem pokazującym
błyskotliwą karierę naukową jest pani profesor

Politechnika Częstochowska tworzy nowe oblicze miasta
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Małgorzata Kacprzak z Wydziału Infrastruktury
i Środowiska naszej uczelni, która w stosunkowo bardzo młodym wieku otrzymała tytuł
profesora belwederskiego.
– A jak wyglądała Pani droga naukowa,
zanim została Pani rektorem? Czy trudno
było podjąć decyzję, „zostaję rektorem”?
– Posiadam wykształcenie ekonomiczne,
a swoją pracę zawodową rozpoczęłam
w przedsiębiorstwie włókienniczym.
Od 1975 roku nieprzerwanie pracuję na Politechnice Częstochowskiej, tutaj kontynuowałam swoją karierę naukową i tutaj pełniłam
szereg funkcji zarówno organizacyjnych,
jak i dydaktycznych, a od roku 2008 jestem
rektorem tej uczelni. Oczywiście, obejmując
to stanowisko, wykorzystałam swoje dotychczasowe kompetencje i zdobyte, wieloletnie
doświadczenie zawodowe. Decyzji elektorów
o powierzeniu mi tak zaszczytnej funkcji
nie traktuję wyłącznie w kategoriach osiągniętego sukcesu i prestiżu, ale przede wszystkim

jako zobowiązanie i odpowiedzialność. Po 8 latach kierowania Politechniką Częstochowską
wierzę w to, że nie zawiodłam tych wszystkich
nadziei i oczekiwań.
– Patrząc na 8 lat Pani „rządów” na Politechnice Częstochowskiej, należy podkreślić, że uczelnia wykonała w tych latach
olbrzymi skok pod względem naukowym,
organizacyjnym, inwestycyjnym. Politechnika dysponuje m.in. nowymi, najnowocześniejszymi laboratoriami w Polsce:
mechatroniki, robotyki, podstaw konstrukcji maszyn itd., wyposażonymi w sprzęt
najnowszej generacji. Korzysta z niej
już społeczność politechniki, skorzystają
i następne pokolenia studentów, naukowcy.
Powstały nowe kierunki studiów. W rankingu uczelni wyższych Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy wśród 80 uczelni wyższych
w ub. roku znaleźliście się mniej więcej
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po środku, a jeszcze lepsze notowania
mają niektóre wasze wydziały. Jak to się
Pani udało?
– Te wszystkie osiągnięcia, o których pani
wspomina, ten spektakularny rozwój naszej
uczelni w ostatnich latach był możliwy dzięki
zaangażowaniu całej społeczności akademickiej, kadry naukowej oraz pionu administracyjnego. W tym miejscu pragnę im za to bardzo
serdecznie podziękować. Ich codzienna praca,
nieustannie podejmowane wysiłki i inicjatywy
skupiały się na kilku priorytetowych celach.
Wśród nich chcę wymienić rozwój kadry naukowej poprzez uzyskiwanie stopni i tytułów,
inwestycje infrastrukturalne oraz współpracę
z przemysłem, z ﬁrmami z regionu częstochowskiego oraz tymi o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Warto podkreślić, że dynamiczny rozwój naszej uczelni znalazł swoje
potwierdzenie w rankingach uczelni wyższych,
w których plasujemy się na coraz wyższych
pozycjach.

– Czy dostępność ﬁnansowych środków
unijnych, rządowych czy samorządowych,
z których politechnika skorzystała i korzysta, miała tu szczególne znaczenie?
Choć, jak wiadomo, dostępność środków,
nie wszystko przesądza…
– Tak, oczywiście. Pozyskiwanie i racjonalne
wykorzystanie środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, miało tu zasadnicze znaczenie.
Fundusze te przeznaczaliśmy na kolejne
inwestycje i programy badawcze. Łączna
wartość doﬁnansowania w ramach wszystkich
realizowanych projektów strukturalnych tylko
w roku 2015 wyniosła ponad 82 miliony złotych. Dzięki temu zmieniło się oblicze uczelni
oraz kampusu.
– Mam wrażenie, że Pani jako rektor, i kadra politechniki, współdziałająca z Panią,
nie tylko byliście „głodni sukcesu”, jeśli

Prof. dr hab.
Maria Nowicka-Skowron
ekonomistka, specjalistka
w zakresie zarządzania, profesor
nauk ekonomicznych, rektor
Politechniki Częstochowskiej
w kadencjach 2008–2012
i 2012–2016. Ukończyła studia
w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Doktoryzowała
się w 1981 roku w oparciu
o pracę Ekonomiczne
konsekwencje wpływu postępu
technicznego na racjonalne
wykorzystanie materiałów
w przemyśle obrabiarkowym.
W 1992 roku na katowickiej
Akademii Ekonomicznej
uzyskała stopień doktora
habilitowanego na podstawie
rozprawy zatytułowanej
Efektywność remontów
w elektrowniach zawodowych.
W 2002 roku otrzymała tytuł
profesora nauk ekonomicznych.
Pracę zawodową rozpoczęła
w zakładach włókienniczych.
Następnie pracowała
na Politechnice Częstochowskiej.
Wówczas otrzymała tytuł
profesora zwyczajnego.
W latach 1995–2006 była także
profesorem nadzwyczajnym
Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Na Politechnice
Częstochowskiej pełniła
m.in. funkcję dziekana nowo
utworzonego Wydziału
Zarządzania oraz prorektora
ds. rozwoju i współpracy
z zagranicą (1999–2002),
a w latach 2002–2005
– prorektora ds. nauki.
W 2008 roku została
powołana na rektora tej uczelni
na czteroletnią kadencję,
a w 2012 – wybrana na drugą
kadencję. Specjalizuje się
m.in. w zakresie logistyki,
restrukturyzacji i zarządzania
przedsiębiorstwami. Jest
autorką i współautorką publikacji
naukowych z tej dziedziny, w tym
autorką monograﬁi Efektywność
systemów logistycznych
(PWE, Warszawa 2000).
Współpracowała z wieloma
instytucjami i przedsiębiorstwami.
Jej publikacje w sumie obejmują
ponad 200 pozycji.
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mogę tak to określić, ale wiedzieliście, czego chcecie, jakiej uczelni, by stała się znaczącym ośrodkiem kształcenia politechnicznego
w kraju?
– Politechnika Częstochowska ze swoją 67-letnią tradycją działalności
naukowej i dydaktycznej jest największą uczelnią w regionie, a także
jego największym pracodawcą. Jest nowoczesną, europejską, wyższą
szkołą techniczną, której mobilność naukowa pracowników i otwartość
studiującej młodzieży na świat oraz możliwość równoprawnego uznawania jej dyplomów w państwach Unii Europejskiej stwarzają absolwentom
doskonałe perspektywy w znalezieniu interesującej pracy. Oferta studiów
w języku angielskim, programy międzynarodowe oraz coraz większa
liczba studentów zagranicznych skutecznie wpływają na umiędzynarodowienie naszej Uczelni.
– Politechnika Częstochowska od początków kampanii Fundacji Perspektywy „Dziewczyny na politechniki” czy „Dziewczyny
do ścisłych” czyli nauki, mocno się w nią zaangażowała. Czy Pani
osobiste doświadczenia jako naukowca – kobiety, rektora wpłynęły
na waszą aktywność na tym polu?
– Zdecydowanie tak. Jako jedyna kobieta rektor uczelni technicznych
przez lata sprawowania tej zaszczytnej funkcji z powodzeniem łączyłam
pracę zawodową, działalność naukową, pełnienie innych ról społecznych
oraz nie mniej ważne obowiązki rodzinne. Można powiedzieć, że prowadzona od kilku lat akcja „Dziewczyny na politechniki”, w pewnym sensie
odwoływała się do moich osobistych doświadczeń i podjęła ważny społecznie temat, z którym stykałam się w trakcie swojej pracy zawodowej.
– Na ostatniej konferencji Fundacji, na której zaprezentowano
jej raport „Dziewczyny na politechniki” mówiła Pani, że dziewczyny, studentki, kobiety – naukowcy, mają olbrzymie szanse w zawodach politechnicznych, w szkołach, tradycyjnie uznawanych
za męskie, a wyniki, jakie osiągają, świadczą, że bardzo często
są lepsze niż płeć męska. Jak Pani ocenia po 9 latach trwania tej
kampanii, jej skutki, społeczne i psychologiczne – jest lepiej, więPolitechnika Częstochowska powstała 30 listopada 1949 roku,
kiedy została powołana Szkoła Inżynierska w Częstochowie
z jednym Wydziałem Mechanicznym, na którym studia rozpoczęło
160 osób. Z początkiem roku akademickiego 1955/1956 szkoła
została przekształcona w Politechnikę Częstochowską.
Obecnie Politechnika oferuje studia na 6 wydziałach, 27 kierunkach,
w ponad 100 specjalnościach. Uczelnia ma już ponad 75 tys.
absolwentów. Obecnie kształci 10 tys. studentów i 500 doktorantów.
Systematycznie wzrasta liczba studentów obcokrajowców,
obecnie studiuje ich ok. 170. Kadrę naukową Politechniki stanowi
720 nauczycieli akademickich, w tym ponad 70 profesorów
tytularnych, 140 doktorów habilitowanych, 430 doktorów
i 80 magistrów. Przebudowie i unowocześnieniu w ostatnich
latach uległy nie tylko budynki politechniki, powstały nowoczesne
laboratoria na kilku wydziałach, ale też zmodernizowano miasteczko
akademickie. Co istotne, częstochowscy studenci aktywnie działają
od 2013 roku w sieci Erasmus Student Network International
jako pełnoprawna sekcja. W ub. roku studenci, członkowie
Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń
Mechatronicznych i Maszyn zajęli 6. miejsce w międzynarodowym
konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2015,
zorganizowanym w USA na pustyni Utah.
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W jednej z pracowni Politechniki Częstochowskiej

cej młodych kobiet przekracza progi „męskich” uczelni, nie boi się
wyzwań z tym związanych?
– Ze wszech miar to akcja bardzo potrzebna, spełniająca bardzo istotne
cele społeczne, edukacyjne. Wymiernie świadczą o tym statystyki,
potwierdzające systematyczny wzrost liczby studentek na uczelniach
technicznych, na wydziałach i kierunkach tradycyjnie postrzeganych jako
typowe „męskie”. Z pewnością nie jest przypadkiem, że na naszej uczelni
stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
traﬁają właśnie w ręce studentek.
– Co w tym szerokim spektrum różnych działań, przedsięwzięć
– swojej aktywności jako rektora, menedżera uczelni – wskazałaby
Pani jako swoje szczególne osiągnięcia i z których jest Pani najbardziej zadowolona, kończąc swą drugą kadencję rektora?
– Politechnika Częstochowska w ciągu ostatnich lat rozwijała się, powstawały nowe kierunki i specjalności, rozszerzała się oferta edukacyjna
uczelni, jej pracownicy zdobywali tytuły i stopnie naukowe. Dziś Politechnika Częstochowska jest ważnym ośrodkiem naukowym, badawczym
i dydaktycznym, cieszy się renomą i uznaniem zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Oferta edukacyjna uczelni jest co roku wzbogacana o nowe,
atrakcyjne kierunki studiów, odpowiadające oczekiwaniom naszych
studentów, a także uwzględniające wciąż zmieniający się rynek pracy.
Jej dobra kondycja ﬁnansowa pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, z nadzieją, że w najbliższych latach będzie się również dynamicznie rozwijać, wzbogacając swój potencjał naukowy i dydaktyczny.
– Można powiedzieć, że swemu następcy zostawia Pani uczelnię
w dobrej kondycji. Czego zatem życzyć nowym władzom i uczelni
w najbliższych latach?
– Nowym władzom Politechniki Częstochowskiej życzę wielu nowatorskich pomysłów, konsekwencji w ich realizacji oraz tego, aby nasza
uczelnia sprostała wszystkim wyzwaniom, jakie niesie współczesny
świat. Aby w dobie niżu demograﬁcznego, wymagającego rynku pracy
i konkurencji innych ośrodków naukowo-dydaktycznych pozostała wciąż
atrakcyjnym miejscem do studiowania.
– Dziękuję za rozmowę.
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Czy INNOWACJA ma płeć?
Małgorzata Remisiewicz

Wydawałoby się, że tytułowemu pytaniu zaprzeczyła przed stu laty
Maria Skłodowska-Curie, nie tylko dwukrotna noblistka, ale i pierwsza kobieta
profesor w historii Sorbony. Także informatyka swoje korzenie zawdzięcza
Brytyjce Adzie Lovelace, która już w 1842 r. stworzyła algorytmy dla maszyny
analitycznej. Choć to bardzo budujące przykłady, nie zmienia to jednak faktu,
że naukowy geniusz kobiet zbyt rzadko owocuje rewolucyjnym wynalazkiem
czy innowacyjnym biznesem. Dlaczego tak jest i jak z tym walczyć?
Najgorętszym nazwiskiem polskiej nauki
jest dziś bez wątpienia Olga Malinkiewicz.
33-latka otworzyła (wraz z zespołem – od red.)
nowy rozdział w historii światowej fotowoltaiki, opracowując technologię wytwarzania
elastycznych ogniw słonecznych na bazie
perowskitów czyli specjalnych kryształów,
które pochłaniają światło nawet w ultracienkich warstwach. Perowskitowym „tuszem”
można pokryć okna, ściany, dachy (rezygnując ze szpecących architekturę konstrukcji
podtrzymujących tradycyjne panele), a nawet
elektronikę czy ubrania, które dzięki temu
będą się same ładować. (…)

O ﬁnanse na realizację wymarzonego projektu
nie musi się już martwić, bowiem w sierpniu
ub.r. Saule Technologies otrzymało 25 mln zł
doﬁnansowania, przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Miesiąc
później ﬁrma podpisała umowę inwestycyjną
z ﬁrmą Hideo Sawadą, jednym z czołowych
japońskich przedsiębiorców. W jej ocenie
nowa technologia, nad którą pracuje Saule
Technologies, ma ogromny potencjał, żeby
zrewolucjonizować rynek energii słonecznej.
Przyszłe zastosowania tej technologii są niemalże nieograniczone.

Ogniwa perowskitowe mają podobną wydajność, jak tradycyjne krzemowe, ale zdaniem
zespołu Olgi Malinkiewicz porównywanie obu
technologii to, jak zestawienie samochodów
elektrycznych z pierwszymi automobilami wyposażonymi w silniki parowe. „I jedne, i drugie
mają cztery koła, kierownicę i pojadą, ale różnicę czyni efektywność wykonanej pracy,
łatwość obsługi i gracja” – można przeczytać
na stronie Saule Technologies, ﬁrmy założonej
przez Olgę Malinkiewicz z myślą o rozwoju
i komercjalizacji perowskitowej innowacji,
za którą otrzymała prestiżową nagrodę Photonics21 w konkursie organizowanym przez
Komisję Europejską.

Chemia i origami
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Śladami Olgi Malinkiewicz podąża 18-letnia
Joanna Jurek, która już w drugiej klasie
liceum wraz z dr Eweliną Zabost z Uniwersytetu Warszawskiego, opracowała przełomową
metodę dostarczania chemii (doksorubicyny)
do zaatakowanych nowotworem komórek
trzustki. Metoda Joanny zakłada „transport”
leku do komórek przez biodegradowalne
włókno polimerowe pokryte nanocząstkami
złota, do którego podczepione są cząstki leku.
Projekt zapewnił licealistce z Piotrkowa Trybunalskiego m.in. główną nagrodę w Konkursie
Naukowym New E(x)plory 2014 oraz czwarte

miejsce na świecie w kategorii „medycyna
i zdrowie” w Intel ISEF 2014, najbardziej renomowanym konkursie naukowym dla uczniów.
W 2015 r. Joanna Jurek, wspólnie z inną
licealistką, Dominiką Bakalarz z Opola, stworzyły Origami BioBandage. Nastolatki dzieli
kilkaset kilometrów, ale połączyła je pasja
do nauki i Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci,
którego obie są podopiecznymi. Co ma
wspólnego japońska sztuka składania papieru
z medycyną? Dziewczyny pracują nad bioimplantem, który – niczym origami – rozkładałby
się w ciele, tworząc matę o pożądanym
kształcie. To może być przełom w leczeniu
chorób związanych z układem kostnym. Pod
koniec września 2015 r. Origami BioBandage
zapewnił Joannie i Dominice drugie miejsce
w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii
Europejskiej.
Joanna jest też najmłodszą osobą w prestiżowym zestawieniu „New Europe 100”, które
w 2014 r. stworzyła „Res Publica” we współpracy z Funduszem Wyszehradzkim, Google,
Financial Times i siecią międzynarodowych
instytucji. Wspólnie wyłoniono stu liderów jutra
z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
28 wyróżnionych innowacji pochodzi z Polski,
a wśród nich autorkami jest dziewięć kobiet:
wspomniana Joanna Jurek, studentka Ulster
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University (najmłodsza z grona stu wyróżnionych osób); Olga Malinkiewicz, Saule
Technologies; Alicja Pacewicz i Agata
Łuczyńska, Centrum Edukacji Obywatelskiej; Kinga Panasiewicz, autorka projektu
synchronizacji impulsów nerwowych
w mózgu; Róża Rzeplińska, prezeska Stowarzyszenia 61; Kamila Sidor, założycielka
Geek Girls Carrots; Zuzanna Stańska,
założycielka Moiseum; Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon,
wiceprezeska European Digital.
Joanna Jurek

Chcieć to móc

Olga Malinkiewicz

Pytanie o to czy innowacja ma płeć, Joannę
Jurek, świeżo upieczoną studentkę Ulster University, szczerze zaskakuje. – Może to dobrze,
że nigdy nie patrzyłam na możliwości i bariery
pod kątem płci? Jak w popularnym powiedzeniu, zrobiłam to, bo nikt mi nie zdążył powiedzieć, że to niemożliwe – odpowiada. I dodaje:
– Wszystko zależy od chęci poświęcenia się
temu, co chce się robić. I ta determinacja jest
równie ważna w toku nauki, gdy sprawdzian
czy później kolokwium rywalizuje z beztroskim czasem z przyjaciółmi, jak i wtedy, gdy
przychodzi czas prawdziwej próby – starania
o grant na badania, stypendium bądź patent
– uważa Joanna Jurek.
Joanna chce swoją zawodową przyszłość
związać z Polską. – Zostawić nasze origami?
W życiu. Nie mamy się czego wstydzić, polska biotechnologia już dziś jest na wysokim
poziomie i dynamicznie się rozwija, powstają
nowe parki naukowe i nowoczesne laboratoria.
Zdecydowałam się na studia w Irlandii Północnej (dwa kierunki: medyczny i biznesowy),
by swobodnie posługiwać się branżowym
angielskim i nabyć miękkich umiejętności,
niezbędnych w poruszaniu się na styku nauki
i biznesu. Bardzo podoba mi się, że tu każdy

student czy to przyszły lekarz, czy humanista,
ma pakiet zajęć z tzw. professional skills
czyli umiejętności prezentacji, networkingu
oraz pracy w grupie. Tego nie nauczy żaden
podręcznik. Marzę o tym, by i w Polsce
była to powszechna praktyka – komentuje
Joanna Jurek.

Politechniki czekają
Najważniejsza jest praca u podstaw. Ta właśnie ﬁlozoﬁa przyświeca realizowanemu
już od ośmiu lat pionierskiemu programowi
„Dziewczyny na politechniki!”. Wspólna inicjatywa Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych (KRPUT) i Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy jest największym w Europie
Środkowo-Wschodniej projektem promującym
kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród
młodych kobiet.
Efekty? Fantastyczne. Organizatorzy podkreślają, że dzięki kolejnym edycjom akcji
na polskich uczelniach technicznych studiuje
ponad 20 tys. kobiet więcej niż siedem lat
temu (informacje w tym wydaniu Kwartalnika
– od red.), podczas gdy ogólna liczba studentów w Polsce ze względów demograﬁcznych
maleje. Z każdym rokiem akcja zatacza coraz
szersze kręgi. Nie tylko rozrasta się sama
idea – właśnie ruszyło nowe przedsięwzięcie „Dziewczyny do ścisłych!” – ale przede
wszystkim w błyskawicznym tempie rośnie
grono młodych kobiet, które już w szkole
podstawowej czy gimnazjum wiedzą, że amperomierze, galwanometry i młoty Charpy’ego
nie są zarezerwowane tylko dla ich kolegów.

Dla kobiet i nauki
Już od 15 lat kobiety prowadzące badania
w dziedzinie nauk o życiu wspiera w Polsce

Kinga Panasiewicz
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rozpoczęła współpracę z Boston Consulting
Group, by przeanalizować to zjawisko.
– Wyniki badania potwierdziły dotychczasowe
przeczucia na gruncie francuskim. Dysproporcje reprezentacji kobiet i mężczyzn w nauce
pogłębiają się już na poziomie dyplomu
licencjackiego, a prowadzić do tego mogą
głęboko zakorzenione stereotypy, dotyczące
kobiet w nauce – tłumaczy Beata Iwanienko.
Z dalszych analiz wynika, że kobiety są niedoreprezentowane, zwłaszcza na wysokich
stanowiskach na uniwersytetach i w innych
instytucjach naukowych.
Na poziomie globalnym dysproporcję tę można zauważyć np. pośród laureatów Nagrody
Nobla. Również publikowany co trzy lata
przez Komisję Europejską i Grupę Helsińską
ds. Kobiet i Nauki raport She Figures zwraca
uwagę wszystkich państw unijnych na niską
reprezentację kobiet w nauce.
– Nagradzanie, wspieranie, motywowanie
kobiet, które wybrały drogę naukową, jest więc
dziś priorytetem – nie ma wątpliwości Beata
Iwanienko.

Żłobki w służbie innowacji

L’Oréal. Nasz kraj jest jednym ze 111, w którym koncern prowadzi program stypendialny
„Dla Kobiet i Nauki”. W gronie dotychczasowych 2170 stypendystek są m.in. dwie
laureatki Nagrody Nobla. W październiku
2015 r. podczas gali na Zamku Królewskim
w Warszawie ogłoszono nazwiska laureatek
15. jubileuszowej polskiej edycji programu.
Do grona stypendystek dołączyły: dr nauk
biologicznych Bernadeta Szewczyk,
dr nauk medycznych Agata BieleckaDąbrowa, dr nauk biologicznych Edyta
Brzóska-Wójtowicz, lek. med., radioterapeuta Justyna Chałubińska-Fendler oraz
mgr biotechnologii Natalia Małek.
– Od lat jesteśmy dumni ze stypendystek
programu L’Oréal „Dla Kobiet i Nauki”. Imponują nam ich dokonania naukowe i osobowość,
która pozwala przebić się w tym wciąż męskim świecie, a także sprawnie połączyć życie
zawodowe i osobiste – mówi Beata Iwanienko, dyrektor ds. naukowych i kontaktów
zewnętrznych L’Oréal Polska. Organizato-
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rów szczególnie cieszy stale rosnąca liczba
zgłoszeń, wynikająca między innymi z tego,
że stypendystki z lat ubiegłych aktywnie
wspierają i promują swoje młodsze koleżanki,
np. z tych samych zespołów badawczych.
– W L’Oréal jesteśmy przekonani, że ani innowacja, ani nauka nie powinny uznawać podziału na płeć. Wszystkie badania wskazują jednak na to, że świat innowacji i nauki, to wciąż
domena mężczyzn
– przyznaje Beata
Iwanienko.
Organizatorzy programu zauważyli
pewien trend – zaraz
po skończeniu szkoły średniej większość
młodych dziewcząt
przestaje postrzegać
dziedziny naukowe
jako realne ścieżki
kariery. W 2013 r.
Fundacja L’Oréal

Bożenna Płatos jest kierownikiem Naukowej
Fundacji Polpharmy, która zorganizowała
już 14 edycji konkursu grantowego dla naukowców, zaangażowanych w innowacyjne
projekty z dziedziny farmacji i medycyny,
głównie z obszaru badań podstawowych.
Jej zdaniem recepta na to, byśmy częściej
mogli z dumą mówić o wybitnych kobietach
naukowcach z Polski, jest jedna – powszechna, profesjonalna opieka nad małymi
dziećmi.

Laureatki konkursu L’Oréala
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– Obserwuję od lat laureatów konkursów
organizowanych lub wspieranych przez fundację. Na etapie prac magisterskich z miażdżącą przewagą zwyciężają panie. Także one
dominują, choć już nie tak spektakularnie,
w konkursach na stypendia doktoranckie.
Gdy jednak wchodzimy na poziom konkursu
grantowego na ﬁnansowanie projektów badawczych, okazuje się, że z 62 przyznanych
w historii naszego konkursu grantów 40 traﬁło
do mężczyzn – wylicza.
Z biologią i prozą życia trudno bowiem
wygrać. Najczęściej obronie doktoratu towarzyszy decyzja o tak wyczekiwanym powiększeniu rodziny. – Macierzyństwo, pierwsze
i kolejne, oznacza wyrwę w pracy naukowej,
którą niełatwo zasypać. Jeśli jeszcze w tym
czasie mąż szybko zdobywa kolejne naukowe szlify, to na niego zaczyna „grać” reszta
rodziny. Dlatego zawsze powtarzam, że liczba
kobiet innowatorek jest zależna od liczby
miejsc w żłobkach i przedszkolach – tłumaczy
Bożenna Płatos.
Trzyma kciuki za laureatki ostatniej edycji
konkursu grantowego: dr Paulinę Kober
z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie i dr Katarzynę Gach z Międzywydziałowej Katedry
Chemii i Biochemii Medycznej Zakładu
Chemii Biomolekularnej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.

Światełko w tunelu właśnie rozbłysło. Z nowym rokiem akademickim na Uniwersytecie
Jagiellońskim ruszyły zajęcia nie tylko dla
dorosłych, ale i niemowlaków. Otwarty w październiku żłobek „Żaczuś”, prowadzony przez
Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, zapewnia bezpieczne warunki i troskliwą
opiekę dla dzieci (już od szóstego miesiąca
życia), których rodzicami są studenci, doktoranci, osoby zatrudnione przez Uniwersytet
Jagielloński lub wykonujące zadania na rzecz
uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych.
Dzięki współﬁnansowaniu placówki przez Wojewodę Małopolskiego (w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „Maluch”) rodzice płacą miesięcznie tylko 350 zł (po zakończeniu projektu
„Maluch” – 750 zł). Również na wielu innych
uczelniach np. na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Częstochowskiej ruszyły
podobne inicjatywy (od red.)

Dla twardzielek
Z zawodowo-macierzyńskimi barierami
na całym świecie zmagają się kobiety, zafascynowane nie tylko nauką, ale i nowoczesnymi technologiami. Firma badawcza Dunn
and Bradstreet (D&B) wzięła pod lupę jeden
pełny rok (2004) i wyliczyła, że kobiety założyły 19% powstałych w tym okresie przedsiębiorstw. To przyzwoity wynik, ale głębsza
analiza dowiodła, że w gronie podmiotów
z sektora ﬁrm technologicznych odsetek założycielek spadł do 3%.
Z kolei z badań amerykańskiej Ewing Marion
Kauﬀman Foundation wynika, że płeć piękną
zniechęca się do informatyki już na wczesnym
etapie nauki i rozwoju. „Twardzielki”, które
wytrwają w swojej pasji, muszą liczyć się
ze stronniczością, utrudnionym dostępem
do kapitału, a nawet ewidentną wrogością.
Vivek Wadhwa, współautorka książki „Innovating Women”, przytacza dane, które dowodzą,
że niemal jedna trzecia kobiet pracujących
w nowoczesnych technologiach doświadcza
lekceważenia ze strony kolegów.

Maria Skłodowska-Curie
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Jedną z takich „twardzielek” jest Shaan Kandawalla z Pakistanu. W 1996 r. jako nastolatka
zakwaliﬁkowała się na igrzyska olimpijskie,
ale władze państwowe nie wydały jej pozwolenia na występ w stroju kąpielowym w miejscu
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publicznym. Shaan postanowiła udowodnić,
że płeć nie może być ograniczeniem w realizacji marzeń. Ukończyła Harvard Business
School, szybko pokonywała kolejne stopnie
kariery, przewidując, szybciej niż konkurenci
jej ówczesnego pracodawcy, rozwój rynku
edukacyjnych aplikacji mobilnych dla dzieci.
Stworzony przez nią biznes fantastycznie się
rozwijał, do czasu gdy Shaan zaszła w ciążę.
Wydawałoby się, że perspektywa matki uczyni
ją jeszcze lepszym menedżerem aplikacji dla
dzieci. Wszak, jak wynika z badań ﬁrmy Apsaar to kobiety są głównymi „konsumentkami”
aplikacji na smartfony i tablety – instalują
o 40% więcej programów niż mężczyźni i odpowiadają za aż 87% płatnych pobrań. Tymczasem 96% twórców aplikacji, to mężczyźni,
najczęściej w wieku pomiędzy 20 a 29 lat.
– Nagle pojawiły się wszystkie te pytania,
których mężczyźnie nikt nigdy nie zada:
czy sobie poradzisz, czy będziesz dość
zaangażowana? – wspominała Shaan. Pomogła jej wtedy pakistańska lekcja. Będąc
w zaawansowanej ciąży, otworzyła własną
ﬁrmę, której przychody z kwartału na kwartał
rosły w dwucyfrowym tempie. Shaan wierzy,
że globalny rynek high-tech przyjaźniej spojrzy na kobiety tak samo, jak uczynił to Pakistan względem jej następczyń. W 2004 r.
wśród zawodników biorących udział w olimpiadzie po raz pierwszy w historii pojawiła się
pływaczka z Pakistanu.
Organizatorzy akcji „Dziewczyny na Politechniki” zwracają uwagę, że połowę prezesów z listy 500 największych polskich ﬁrm stanowią
absolwenci uczelni technicznych. Stopniowe
„nasycanie” kobietami świata nauki, to także
długofalowa szansa, by kobiety miały coraz
większy udział w rozwoju największych ﬁrm
i decydowaniu o przyszłości strategicznych
branż rodzimej gospodarki.
„Science is better than magic” czyli nauka jest
lepsza od magii – to motto Saule Technologies, ﬁrmy założonej przez Olgę Malinkiewicz.
Fantastycznie, że coraz więcej kobiet, nie tylko
w Polsce, ma odwagę żyć i tworzyć zgodnie
z tą dewizą.
(Powyższy tekst został opracowany
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości i pochodzi
z Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl)
Zdj. Internet, L’Oréal oraz UPRP
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Kobiety wynalazczynie
w latach 2011–2015
Porównując prezentowane dane
z ostatnich lat, z wynikami analizy,
przedstawionej na łamach numeru
1/2014 „Kwartalnika UPRP”, która
obejmowała lata 2009–2013, należy
stwierdzić, że ogólny trend polegający
na systematycznym wzroście zarówno
udziału kobiet wśród krajowych
wynalazców, jak i udziału zgłoszeń,
których twórcami lub współtwórcami
były Polki, został utrzymany.
Porównując dane zbiorcze za oba okresy, w pierwszym i drugim
przypadku wzrost wyniósł ok. 2%. Niemal identyczna tendencja
utrzymała się również w kontekście udzielonych praw. Niewielkie
zmiany nastąpiły natomiast w rankingu podmiotów, które dokonały największej ilości zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
opracowywanych przez kobiety lub przy ich współudziale.

W pierwszej dziesiątce jeszcze bardziej umocniły się szkoły
wyższe, do których, w miejsce Instytutu Chemii Przemysłowej, dołączył Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy. Liderzy natomiast nie ulegli zmianie. Podobnie
wygląda sytuacja w przypadku udzielonych praw – miejsce
Instytutu Nafty i Gazu w grupie 10 najaktywniejszych uprawnionych zajęła Politechnika Śląska.
Silna pozycja konkretnych uczelni nie pokrywa się jednak
z tendencją, jaką można zaobserwować analizując strukturę
zgłoszeń i udzielonych praw według rodzaju podmiotu zgłaszającego. Otóż okazuje się, że w okresie 2011–2015 w porównaniu do lat 2009–2013 wzrosła liczba zgłoszeń dokonywanych przez osoby ﬁzyczne i podmioty sektora gospodarki,
przy jednoczesnym spadku o ok. 7% zgłoszeń od ogólnie
pojętego sektora nauki. Identycznie zmieniły się relacje dla
udzielonych praw.
Porównując te dwa okresy widać również, że w dalszym
ciągu kobiety są najaktywniejsze w takich dziedzinach, jak
chemia organiczna, chemia molekularna i biotechnologia oraz
że w dalszym ciągu zdecydowana większość z nich reprezentuje województwa: mazowieckie, śląskie, dolnośląskie
i łódzkie.
Oprac. i rys. Michał Gołacki
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Dziewczyny na politechnikach

Na dobrej drodze
– Nasza kampania tworzy nowe pokolenie kobiet, kompetentnych
i innowacyjnych. To dla nas powód do dumy, że możemy się do takich zmian
przyczyniać – mówiła dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji
Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawczyni akcji „Dziewczyny na politechniki!”
i „Dziewczyny do ścisłych!” podczas konferencji, na której
17 marca w Centrum Prasowym PAP, po raz szósty został zaprezentowany
Raport Kobiety na politechnikach 2016.
Przedstawione także zostały założenia i plany związane z Ogólnopolskim Dniem
Otwartym Tylko dla Dziewczyn 7 kwietnia oraz inauguracją drugiej edycji
programu stypendialnego Intel-Perspektywy „Nowe technologie dla dziewczyn”.
Z szóstej edycji Raportu Kobiety na politechnikach wynika, że od roku 2007 liczba kobiet
na politechnikach wzrosła do 37 proc. – Zbliżamy się do granicy 40 proc., którą uznaliśmy
z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych za satysfakcjonującą, choć
oczywiście najlepiej byłoby, gdyby proporcje
płci na politechnikach układały się po równo
– mówiła B. Siwińska. Najwięcej kobiet studiuje
na następujących uczelniach: ATH w Bielsku
Białej (choć jest ona częściowo humanistyczna) – 50 proc., Politechnice Koszalińskiej
– 48,9 proc., Politechnice Częstochowskiej – 40,01 proc., Politechnice Gdańskiej
– 39,8 proc., Politechnice Łódzkiej – 39,3 proc.,
Politechnice Białostockiej – 37,5 proc.
– Trudno byłoby wyobrazić sobie, żeby polskie uczelnie techniczne nie uczestniczyły

aktywnie w tej akcji – stwierdził prof. Tadeusz
Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej
i przewodniczący KRPUT, wspierając od lat
tę działalność Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, podobnie – dodajmy – jak UPRP. Dzięki
niej, jego zdaniem mit o „męskich” zawodach
legł w gruzach. Polska i europejska gospodarka potrzebują inżynierów, a losy absolwentów
Politechniki Wrocławskiej wskazują, że studia
techniczne, to znakomita inwestycja w przyszłość. Z naszych badań wynika – mówił
rektor – że 70 proc. absolwentów PWr znajduje
zatrudnienie w zawodzie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania dyplomu, 20 proc. – w ciągu
roku. Wspieramy też studentów i pracowników
naukowych, zapewniając opiekę nad dziećmi
wtedy, gdy rodzice mają zajęcia. Zatem można
powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie tyl-

W konferencji wzięły udział studentki i absolwentki politechnik
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ko wysyłamy dziewczyny na politechniki,
ale także pomagamy im się tam rozwijać.
Również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego jest ważnym partnerem akcji
„Dziewczyny na politechniki!” – Hasło „Innowacje potrzebują kobiet!” uważamy za szczególnie
trafne, bo badania naukowe pokazują, że bez
kobiet szanse na pojawienie się innowacji
zdecydowanie maleją. Dostrzegamy zatem
rzeczywiste korzyści z tego, że kobiet na politechnikach jest coraz więcej – ocenił Mateusz
Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu
Innowacji i Rozwoju MNiSW.
Z kolei Michał Dżoga, dyrektor ds. publicznych w ﬁrmie Intel, odniósł się do akcji charakteryzując sytuację na rynku pracy w Europie,
w której jest obecnie milion nieobsadzonych
miejsc pracy, związanych z teleinformatyką.
– Decyzja o podjęciu studiów na tych kierunkach może wiele osób uchronić przed bezrobociem i zbudować przewagę konkurencyjną
naszego kraju – podkreślił. Zapowiedział
inaugurację drugiej edycji programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn”,
który rozpoczął się z wielkim sukcesem rok
temu. W drugiej edycji zostanie rozszerzona
lista uczelni, na których mogą studiować stypendystki, a szansę na stypendium zyskają
także studentki 4. roku studiów inżynierskich
i studentki studiów magisterskich. Aplikować
o udział w programie można przez stronę
www.stypendiadladziewczyn.pl
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Konferencję prowadziła dr Bianka Siwińska (w środku)

Pozytywna tendencja
Akcja „Dziewczyny na politechniki!” odbywa się w tym roku po raz dziewiąty. Jakie po tych latach wspierania i inspirowania dziewczyn, młodych
kobiet i samych, publicznych uczelni technicznych płyną wnioski?
Od początku prowadzenia akcji „Dziewczyny na politechniki”, liczba
dziewczyn na publicznych uczelniach technicznych jest większa
o prawie 14 tys. niż w roku startu programu. W tym czasie liczba
mężczyzn spadła o ponad 20 tys. Największy przyrost liczby kobiet, porównując liczbę studentek w roku akademickim 2009/10
do ich liczby w roku akademickim 2015/16, odnotowały: Politechnika
Świętokrzyska – wzrost o 42,7 proc. (przy udziale kobiet wśród ogółu
studiujących w latach 2015/2016
– 34,9 proc.), Politechnika Warszawska – wzrost o 38,8 proc.
(przy 32,7 proc.), Politechnika
Poznańska – wzrost o 37,5 proc.
(przy 30,06 proc.), Politechnika
Wrocławska – wzrost o 21,7 proc.
(przy 32,6 proc.) oraz Politechnika Gdańska – wzrost o 14,5 proc
(przy 39,8 proc.).
Do ważnych wniosków wynikających z Raportu zaliczyć trzeba
fakt – podkreśliła dr Bianka Siwińska – że pomimo poważnego spadku
liczby studentów w Polsce, związanego przede wszystkim z niżem
demograﬁcznym, uczelnie techniczne mają wciąż więcej studentów niż
większość innych typów publicznych szkół wyższych. Ponadto, dzięki
konsekwentnym, skoordynowanym działaniom promocyjnym skierowanym do uczennic szkół ponadgimnazjalnych, ustabilizowała się tendencja
wzrostu udziału kobiet na uczelniach technicznych w ogólnej liczbie stu-
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dentów. Udział ten w ostatnich 5 latach wyniósł średnio 36,3 proc.
W tej chwili dziewczyny stanowią ponad 37 proc. studentów.
Raport wskazuje także na kształtowanie się nowej pozytywnej tendencji
dotyczącej udziału kobiet w studiach na kierunkach informatycznych.
Pomimo zaznaczającego się w ostatnich latach spadku zainteresowania
kandydatów na studia kierunkami związanymi z informatyką i telekomunikacją, od zeszłego roku zaobserwowano wzrost zainteresowania tymi
kierunkami wśród młodych kobiet o 0,8 proc. – Można powiedzieć
na podstawie Raportu Kobiety na politechnikach 2016, że jesteśmy
na dobrej drodze – oceniła B. Siwińska.
Prof. Maria Nowicka-Skowron, uczestnicząca w tej konferencji, rektor
Politechniki Częstochowskiej, podkreśliła, że młode kobiety, dziewczyny
są bardzo dobrymi studentkami, z których większość z powodzeniem
kończy studia, 80 proc. spośród nich otrzymuje dyplomy z wyróżnieniem
a w ciągu ostatnich 8 lat jej „rektorowania” ze stypendiów skorzystało
90 proc. pań. Jej zdaniem akcje Fundacji Perspektywy spowodowały,
że nie tylko na studiach politechnicznych pojawiło się więcej kobiet,
ale udowadniają one, że w zawodach tradycyjnie uznawanych za męskie, mają niemniejsze szanse i robią kariery.
Kulminacją akcji „Dziewczyny na politechniki!” jest od 9 lat, ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko dla Dziewczyn, który w tym roku odbędzie
się 7 kwietnia. Z tej okazji uczelnie przygotowały niezwykle interesujący
program spotkań ze studentkami i wykładowczyniami, warsztatów twórczych, wizyt w laboratoriach i „tajemnych” miejscach poszczególnych
wydziałów. Tradycyjnie odbędzie się też Bieg w Kasku, organizowany
wspólnie z AZS.
Oprac. AK
Zdj. z konferencji Fundacja Edukacyjna Pespektywy
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KOBIETY w nowych technologiach
W siedzibie Szkoły Głównej Handlowej 26 lutego br. odbyło się
kolejne spotkanie w ramach cyklu Digital University organizowanego
przez FSCD (Foundation for Strategic Competence Development Polska)
wraz z Międzynarodowym Forum Kobiet. Wydarzenie zostało objęte
patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz PARP.
Tematem spotkania były „Kobiety
w nowych technologiach”. Zainaugurowały je Jowita Michalska,
prezeska zarządu FSCD Polska
oraz dr Bianka Siwińska, dyrektorka
zarządzająca Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy.
Dr Bianka Siwińska kierowała zespołem, który przygotował raport
„Potencjał kobiet dla branży technologicznej”. Wynika z niego, że kobiety stanowią tylko 20–25 proc.
pracowników polskich ﬁrm technologicznych. Jej zdaniem, ponieważ
coraz więcej kobiet studiuje i zdobywa wykształcenie na kierunkach
technicznych i inżynieryjnych,
ﬁrmy, przedsiębiorstwa powinny
tworzyć i dbać o odpowiednie
standardy przyjazne pracy kobiet,
które na uczelniach technicznych
stanowią już ok. 37 proc. ogółu
studentów. Jest tym bardziej ważne,
że większość z nich deklaruje, że zamierza pracować zgodnie ze swym
wykształceniem. Jak wynika z tego
raportu, jednak już na wstępie czyli
po zakończeniu studiów, większość
z nich samodzielnie poszukuje pracy, napotykając różne problemy.
Interesujące informacje i doświadczenia przekazywały liderki
polskiego biznesu. Dominika Bettman, członkini zarządu ds. finansów firmy Siemens przedstawiła
ścieżkę rozwoju kobiet inżynierek
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w polskich i niemieckich oddziałach spółki Siemens. Wiele z nich
kieruje licznymi (nawet kilkusetosobowymi) zespołami, wykorzystując swoją wiedzę, zaangażowanie, jak i cenne umiejętności
„miękkie”, związane z nieco innym
niż tzw. męskie podejście do kwestii zarządzania.
Małgorzata Szturmowicz, członek
zarządu Idea Banku opowiedziała
z kolei o programie wspierającym
matki w godzeniu kariery z życiem
osobistym obejmującym m.in. ﬁrmowe becikowe i ruchomy czas pracy.
Szczególnie istotny jest on w pracy
kobiet młodych, które muszą łączyć
obowiązki zawodowe z macierzyńskimi, rodzinnymi. W wielu krajach,
np. w Anglii, we Francji pracodawcy
już dawno zobaczyli ten problem
i uwzględniają go w zarządzaniu
ﬁrmami, instytucjami, uczelniami
itp. Agnieszka Jankowska, dyrektor
ds. korporacyjnych i kluczowych
klientów GE zaprezentowała GE
Women Network – sieć działającą
od 1997 roku w 45 krajach świata,
w 140 oddziałach. Jej celem jest
wspieranie kobiet poprzez organizowanie szkoleń technicznych,
spotkań networkingowych, platform wymiany najlepszych praktyk
i treningów z zakresu umiejętności
przywódczych.
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Z tej części debaty można wyciągnąć wnioski, że współpraca biznesu i uczelni miałaby istotny wpływ
na to, że więcej kobiet z wykształceniem technicznym, inżynieryjnym
mogłoby się realizować w zawodach
tzw. technicznych i na stanowiskach
zarządczych, gdyby te dwie sfery
aktywnie wykorzystywały istniejące
możliwości i stosowane rozwiązania
współpracy, znane w wielu krajach,
gdzie przynoszą wymierne efekty.
Pokazywanie tzw. dobrych praktyk,
doświadczeń ﬁrm, byłoby szczególną zachętą dla kobiet, dziewczyn,
które stają przed decyzją wyboru
kierunku studiów, a potem pracy
w zawodzie. Sprzyja temu zmieniające się podejście ze strony uczelni
politechnicznych, zwłaszcza tych,
które w innym Raporcie Fundacji
Perspektywy „Dziewczyny na politechnikach” znalazły się w czołówce,
gdyż w ostatnich 9 latach akcji
Fundacji pod takim właśnie tytułem, odnotowały największy wzrost
ich liczby. To dowodzi, że zainicjowany m.in. tą akcją proces przełamywania stereotypów społeczno-kulturowych, może i powinien znaleźć
odzwierciedlenie nie tylko na rynku
pracy, ale szerzej w sferze biznesu,
na większą niż dotąd skalę.
(Na podst. mater.
Fundacji Perspektywy)
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Młodzi innowacyjni

Wciąż jest wiele pytań,
na które nie znamy odpowiedzi
Rozmowa z dr nauk farmaceutycznych Łukaszem Szeleszczukiem
– Z wyróżnieniem ukończył Pan
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego, potem Farmację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
a zupełnie niedawno, bo w październiku
2015 r. uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Jest Pan bardzo młodym
człowiekiem, widać, że nie traci Pan czasu.
Nauka jest chyba Pana pasją?

tematu dokonałem razem z moimi promotorami – profesor Iwoną Wawer oraz doktorem
Maciejem Pisklakiem, którzy wspierali mnie
i nadal wspierają w każdym aspekcie pracy.
Na wybór tematyki badań niewątpliwie miał
również wpływ fakt, iż mój tata jest profesorem
nauk weterynaryjnych i służył mi „doradztwem”
merytorycznym zarówno przy wyborze tematu,
jak i przy wykonywaniu badań.

– To prawda – tak wspaniale się składa,
że moja praca jest jednocześnie moim największym hobby i pasją.

– Co jest podstawową ideą spektroskopii?
Jakie są jej narzędzia badawcze? Niewiele
o niej wiemy,

– Czy prace badawcze sprawiają,
że nie tylko uzyskuje się jakąś niesamowitą
satysfakcję odkrywcy, ale również większą
wiarę w swoje własne możliwości?

– Spektroskopia bada oddziaływanie promieniowania z materią, w wyniku czego możliwe
jest zarejestrowanie widm, na podstawie
których można z kolei uzyskać pogłębione
informacje o badanym obiekcie. W zależności
od wyboru zakresu długości fali, możemy
rozróżnić rodzaje spektroskopii, takie jak
m.in. spektroskopia NMR, UV-VIS czy spektroskopia w podczerwieni.

– Myślę, że prace badawcze przede wszystkim
sprawiają, iż człowiek jest w stanie sobie uzmysłowić, iż tak naprawdę wciąż jest mnóstwo
pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Nauka
jest próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania i poszerzenia wiedzy o otaczającym nas
świecie.
Czy dają większą wiarę w swoje własne
możliwości? W moim przypadku im dłużej
zajmuję się badaniami, tym bardziej sobie
uzmysławiam, jak niewiele wiem. Jest to i bardzo niebezpieczne, i wciągające, bo próbując
znaleźć odpowiedzi na dręczące mnie pytania,
zdarza mi się oderwać od rzeczywistości i „zatopić” w nauce tak, że wtedy inne, też życiowo
ważne rzeczy, przestają mieć dla mnie większe
znaczenie.
– „Spektroskopowe badania skorupy jaja
kurzego”, to temat, który stał się przedmiotem Pana badań i pracy doktorskiej. Jak
się narodził?
– Była to kontynuacja badań, jakie wykonywałem podczas studiów magisterskich. Wyboru
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od prostych związków nieorganicznych poprzez małocząsteczkowe związki organiczne
(głównie leki), naturalnie występujące związki
wielkocząsteczkowe (białka i polisacharydy), mieszaniny wszystkich wymienionych
(komercyjnie dostępne leki), ale też materiał
biologiczny (np. wspomniane już skorupy jaj lub
zmienione nowotworowe tkanki). Ta różnorodność sprawia, iż w pracy nie mogę narzekać
na nudę ani rutynę. Moje badania łączą techniki, które wykorzystuję czyli głównie spektroskopia NMR i modelowanie molekularne.

– Gdzie mają największe zastosowanie
metody spektroskopowe?
– Metody spektroskopowe można wykorzystać
do badania właściwie każdego rodzaju próbki.
Może być to zarówno materiał biologiczny,
jak i związek chemiczny czy też mieszanina
substancji. W zależności od wyboru metody,
możemy dokonywać analizy jakościowej,
ilościowej, badać strukturę danego materiału
czy jego inne parametry ﬁzykochemiczne.
– Na czym skupia się Pan w swoich badaniach? Czy to są badania ﬁzykochemiczne
jakichś związków, jeśli tak, to jakich?
– Pracuję w Zakładzie Chemii Fizycznej, którą
traktuję jako chemię próbującą odpowiedzieć
na najciekawsze, możliwe do zadania pytanie
czyli „dlaczego coś się dzieje?”. Obiekty moich
badań są bardzo różnorodne. Poczynając
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– Jakie narzędzia badawcze są niezbędne
do prowadzenia tego rodzaju pomiarów
naukowych? Czy ich poziom techniczny,
to już naprawdę wyższa półka pod względem technologii?
– Jak wspomniałem, w mojej pracy wykorzystuję głównie spektroskopię NMR oraz modelowanie molekularne. Badania spektroskopowe
należą do bardzo kosztownych, nie tylko
ze względu na koszt zakupu spektrometru
(wynoszący kilka milionów złotych), ale również
ze względu na wysokie koszty utrzymania czyli
np. konieczność okresowego uzupełnienia
poziomów ciekłego azotu i helu.
– Czego można dowiedzieć się przez
badanie produktów żywnościowych, biologicznych, wykonywanych za pomocą
spektroskopii NMR?
– Można poznać m. in. skład ilościowy i jakościowy danej próbki, a porównując ze sobą
wyniki uzyskane dla różnych próbek badać
zmienność danego materiału w zależności
od czynnika różnicującego. Spektroskopię
NMR można wykorzystać np. do szybkiej analizy gotowej postaci leku czyli np. tabletek, bez
konieczności ich uprzedniego rozpuszczania
czy innego specjalnego przygotowania. Dzięki
temu możemy dowiedzieć się np. czy dany lek
jest oryginalny, czy sfałszowany oraz czy był
przechowywany w odpowiednich warunkach
a także, jaki jest jego dokładny skład.
– W jakich dziedzinach życia oprócz farmacji, chemii czy ﬁzyki są wykorzystywane
techniki spektroskopii?
– Właściwie we wszystkich dziedzinach życia.
Np. w diagnostyce medycznej, badanie kolokwialne
zwane „rezonansem” opiera
się na wykorzystaniu zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego czyli właśnie
NMR. Wszystko, co nas
otacza (i my sami) to zbiór
cząsteczek chemicznych,
które stale ulegają procesom
ﬁzycznym. Stąd też spektroskopię można wykorzystać
do badania właściwie każdego rodzaju próbki.
– Wracając do Pana pracy
doktorskiej, co udało się
Panu udowodnić?
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– W pracy doktorskiej pragnąłem przede
wszystkim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
wapń pochodzący ze skorup jaj kurzych ma
większą biodostępność niż czysty węglan
wapnia lub wapń pochodzący z muszli ostryg.
Udało mi się m. in. wykazać, iż za różnicę
tę odpowiada inny skład postaci polimorﬁcznych, w jakich węglan wapnia występuje
w tych materiałach.

uczyłem się na studiach, jest dokładnie tym
samym programem, który jest na co dzień
używany w jednej z największych ﬁrm farmaceutycznych. Spotkałem tam szalenie zdolnych
ludzi, którzy nie potraﬁli ukryć zdziwienia,
iż podczas studiów na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego mamy dostęp do tak zaawansowanego oprogramowania.

– Jakie zalety posiada spektroskopia
NMR?

– A czym jest modelowanie molekularne,
którym też zajmuje się Pan w swej pracy
naukowej?

– Badania, które wykonuję, wykorzystując
zjawisko NMR, nie powodują zmian w badanym materiale, to znaczy, iż materiał, który
odzyskuję po wykonaniu analizy jest dokładnie
taki sam, jak przed jej wykonaniem i nadaje
się do przeprowadzenia na nim innych badań,
które nie są już tak obojętne dla próbki jak
np. analiza HPLC czy ICP-MS. Dodatkowo,
ilość informacji na temat próbki, jaką można
uzyskać przy pomocy NMR jest, moim zdaniem, nieporównywalnie większa niż w każdej
innej metodzie spektroskopowej. Technika
NMR podobna jest do komputera, w zależności od tego, jaki „program” napiszemy, taką
informację otrzymamy.
– Czy stosowane w Polsce, metody ﬁzyczne
dotyczące badań struktury i właściwości
materii, to już najwyższa światowa półka?
– W odpowiedzi, podzielę się moim doświadczeniem z czasów, kiedy pracowałem w dziale
R&D ﬁrmy Bayer w Niemczech. Miałem tam
możliwość wykorzystywać modelowanie molekularne do poszukiwania nowych leków. Sam
byłem bardzo zdumiony, iż program którego

Łukasz Szeleszczuk podczas obrony pracy doktorskiej
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– Modelowanie molekularne pozwala wykorzystać moc obliczeniową komputerów
do uzyskania informacji na temat związków
chemicznych, bez konieczności ich uprzedniej syntezy. Korzystając z odpowiednich
programów, jesteśmy w stanie przewidzieć
m.in. czy dany związek chemiczny ma szansę
być dobrym lekiem na konkretną jednostkę
chorobową. Dzięki temu możemy zmniejszyć
listę związków, które chcielibyśmy przebadać, do tych, które program wskaże jako
potencjalnie najbardziej obiecujące. Pozwala
to zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy i czasu oraz jest na pewno rozwiązaniem bardziej
przyjaznym dla środowiska. Modelowanie
molekularne wykorzystuje się w ogromnej
większości ﬁrm farmaceutycznych, w których
pracuje się nad wprowadzeniem na rynek
nowych leków.
– W swoim CV oprócz pasjonowania się
NMR i modelowaniem molekularnym umieścił Pan również podróże i… gotowanie.
– Podróże są również moją pasją, którą „zaraziła” mnie żona. Część jej rodziny mieszka
w USA, stąd miałem okazję, aby dość dokładnie zwiedzić ten kraj, który niewątpliwie
mnie zauroczył jako kraj wielkich możliwości
i sympatycznych, otwartych ludzi. A gotować? Po prostu lubię. W szczególności lubię
wypróbowywać nowe przepisy, bo wszystko
co nowe jest dla mnie ciekawe, niezwykłe,
inspirujące, a na tym polu nowości i możliwości
jest bardzo wiele….
– Dziękując za rozmowę, gratuluję obrony
pracy doktorskiej oraz życzę samorealizacji
w roli wybitnego naukowca, nieustająco
„ciekawego” kolejnych odpowiedzi na kolejne swoje pytania.
Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska
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I X M I Ę DZ Y N A RO D O WA KO N FE R E N C JA
PANEL 1

INNOWACJE SPOŁECZNE SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI
 Prognozy i trendy
 Nowe zadania stojące przed państwem
 Działania kształtujące lepszą przyszłość

PANEL 2

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE ODPOWIEDZIĄ NA WYZWANIA XXI WIEKU
 Czym jest projektowanie uniwersalne?
 Bariery w projektowaniu uniwersalnym
 Od pomysłu do wdrożenia

Sesja równoległa – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
WZORNICTWO JAKO SPOSÓB NA NOWE RYNKI I ROZWÓJ
Wystąpienie wprowadzające: Jak w dobie globalizacji myśleć o rozwoju ﬁrmy używając narzędzia,
jakim jest wzornictwo?
 Współpraca z projektantem szansą na uzyskanie przewagi na konkurencyjnym, globalnym rynku
 Jak stworzyć produkt, który odniesie sukces?
 Wyróżniaj się i odpowiadaj na potrzeby odbiorcy
Historie Sukcesu – wystąpienia prezentujące przykłady współpracy pomiędzy przedsiębiorcą
a projektantem.
PANEL 3

WZORNICTWO A INNOWACYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
 Innowacja projektowa a zmiany społeczne
 Wykorzystanie wzornictwa w sektorze publicznym
 Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej

Sesja równoległa – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ PARP DIAGNOZA STANU DESIGN W POLSCE
 Oferta działań PARP w zakresie wsparcia projektów związanych ze wzornictwem i ochroną
własności przemysłowej
Spotkania match-makingowe przedsiębiorców oraz projektantów
PANEL 4

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE: MISJA SPOŁECZNA CZY POMYSŁ NA BIZNES?
 Szansa r ynkowa dla projektantów i producentów
 Projektowanie uniwersalne jako nowe narzędzie realizacji zadań wynikających ze społecznej
odpowiedzialności biznesu
 Projektowanie otwarte podstawą strategii biznesowej

PANEL 5

PROJEKTOWANIE INNOWACJI A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wystąpienie wprowadzające: Omówienie programu „Start in Poland”
 Gdzie szukać wsparcia ﬁnansowego?
 Dostępne źródła ﬁnansowania
 Kursy i szkolenia dostępne dla przedsiębiorców w zakresie współpracy z projektantami

PANEL 6
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PRAWNA OCHRONA WZORNICTWA
 Jak uzyskać ochronę?
 Ochrona wzorów w praktyce
 Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego a inne formy ochrony – patent i prawo ochronne
na znak towarowy
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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

O innowacjach
społecznych
we wzornictwie
przemysłowym
Wzornictwo przemysłowe w ostatnich latach zyskuje
w Polsce na znaczeniu. Przyczyn tego zjawiska
można zapewne upatrywać w kilku czynnikach:
zmianie podejścia i docenieniu znaczenia
designu w rozwoju gospodarczym przez instytucje
rządowe i samorządowe, zdolności polskich
projektantów, wielopłaszczyznowej aktywności
instytucji upowszechniających wzornictwo, szerszej
– świadomości producentów dostarczających
na rynek różne towary, wreszcie w funduszach
unijnych, dedykowanych wsparciu wzorniczej
działalności, które nie były bez wpływu na te zmiany,
nie tylko w aspekcie finansowym.

W

ydaje się, że design (występujący niekiedy pod spolszczoną,
zaadaptowaną graﬁcznie nazwą „dizajn”),
traktowany jako swoiste połączenie
estetyki z funkcjonalnością, na stałe zakorzenił się w wielu branżach przemysłu
i dziedzinach życia w Polsce. Nadal jednak nie wystarczająco.
Skandynawowie, na potrzeby badania
stanu społecznej świadomości w zakresie
wzornictwa, opracowali tzw. drabinę designu1 określającą stopień zaawansowania
danego kraju w zakresie stosowania
wzornictwa. Najniższy szczebel to brak jakiegokolwiek zainteresowania designem,
najwyższy – oznacza traktowanie jako
elementu innowacji.
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Prezes dr Alicja Adamczak otwiera
konferencję

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Jadwiga Emilewicz

N

a którym szczeblu tej drabiny
znajduje się Polska? Odpowiedź
wcale nie jest oczywista. Z jednej strony
bowiem rodzimi projektanci odnoszą, także na polu międzynarodowym, ogromne
sukcesy. Coraz więcej polskich ﬁrm dba,
mówiąc w uproszczeniu, o wygląd i funkcjonalność swoich produktów. Z drugiej
strony nadal wśród przedsiębiorców
obecna jest postawa traktująca wzornictwo jako element ekstraordynaryjny,
swoistą fanaberię będącą niekoniecznym
dodatkiem do oferowanego produktu.
Postawa ta wyraża się m.in. w pytaniu:
„Czy projekt ma być z designem?”…

J

eszcze powszechniej używa się
pojęcia innowacja, które stało się

Wystąpienie prof. Anny Olejniczuk-Merty, Akademia Leona Koźmińskiego

Wang Binying, WIPO;
Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu MR;
Alicja Adamczak, Prezes UPRP
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Sailaja Shrestha, Ministerstwo Przemysłu
Nepal

słowem–kluczem, pewnego rodzaju mottem działalności wielu ﬁrm. Warto zauważyć, że przez szeroki zakres desygnatów,
innowacja jest pojęciem niedookreślonym,
posiadającym dużą liczbę deﬁnicji. Chyba
jeszcze trudniej o precyzyjne wytłumaczenie terminu „innowacja społeczna”. Jeden
z amerykańskich socjologów zapytany
kiedyś o znaczenie wyrazu „społeczny”,
miał odpowiedzieć” „Nie wiem, ale gdy
to zobaczę, rzecz określaną tym przymiotnikiem, będę wiedział”.

N

Od prawej: Wang Binying
(WIPO), Jadwiga Emilewicz (MR),
Sławomir Wachowicz (UPRP),
Monika Zikowa (WIPO)

Dyr. Instytu Fizjologii i Patologii Słuchu,
prof. Henryk Skarżyński

iełatwe zadanie – po pierwsze wyjaśnienia szeroko deﬁniowanych
pojęć, po drugie – połączenia wzornictwa
przemysłowego z innowacjami społecznymi, stanęło przed wykładowcami IX Międzynarodowej Konferencji UPRP z cyklu
Innowacyjność i kreatywność w gospodarce, której tegoroczna edycja nosiła tytuł
„Innowacje społeczne we wzornictwie
przemysłowym”.
Przez dwa dni (31 marca – 1 kwietnia)
grono wybitnych ekspertów zarówno
projektantów i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli świata nauki zastanawiało się nad znaczeniem designu
w działaniach poprawiających jakość
życia, rolą projektowania uniwersalnego,
jak również odpowiednim, tj. dostosowanym do potrzeb różnych grup społecznych – projektowaniem przestrzeni
publicznej. Nie sposób wymienić wszystkich wykładowców. Było ich bowiem
ponad 40, choć chyba wszyscy uczestnicy konferencji wyrażali opinię, że każda
z prezentacji czy wypowiedzi wnosiła
coś, nomen omen, innowacyjnego,
często odnosząc się do tej samej kwestii
– pozwalała spojrzeć na nią z zupełnie
innej perspektywy.

J
Od prawej: Piotr Pawłowski, prezes
Fundacji Integracja; dr Piotr Zakrzewski,
UPRP; Teresa Hernik, p.o. prezesa zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
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aka więc była to perspektywa?
I naukowca, który przy pomocy odpowiednich narzędzi badawczych opisuje
rzeczywistość, zaś na podstawie analizy
kilkunastu, podobnych przypadków stara
się wysnuć generalne konkluzje. I przedsiębiorcy, który w zastosowaniu wzornictwa przemysłowego dostrzega szansę
na uzyskanie przewagi na rynku oraz wy-
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granej w wyścigu z konkurencją. I przedstawiciela administracji rządowej czy też
prawnika, który kształtuje rzeczywistość
między innymi przy pomocy tworzenia
aktów normatywnych lub pojedynczych
przepisów, uwzględniających potrzeby
osób z dysfunkcjami. Była to również perspektywa designerów, którzy projektując
rzeczy unikalne albo wprost przeciwnie
– przedmioty codziennego użytku, włączają w ten proces niepełnosprawnych
i osoby wykluczone. I była to wreszcie
perspektywa instytucji zaangażowanych
w popularyzację polskiego wzornictwa
oraz realizujących działania w oparciu
o projektowanie uniwersalne.
Aspekty teoretyczne przeplatały się zatem
z prezentacją praktycznych doświadczeń
i studium przypadków. Nie brakowało
pytań i głosów w dyskusji uczestników
konferencji. Imponująca była liczba tych
ostatnich.

W

ciągu dwóch dni w wydarzeniu
uczestniczyło ponad 300 osób,
także z zagranicy. W konferencji wzięły
udział Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
i Mi-Young Han, Prezes Światowego
Stowarzyszenia Kobiet Wynalazczyń
i Przedsiębiorczyń z Korei Południowej.
Warto podkreślić, że reprezentowane
przez nie międzynarodowe instytucje,
już od wielu lat włączają się w organizację tych konferencji, doceniając inicjatywy UPRP w tym zakresie.
Gościem specjalnym Konferencji był
prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii I Patologii Słuchu, światowej
sławy wynalazca innowacyjnej metody
przywracania słuchu ludziom i dzieciom
niesłyszącym i niedosłyszącym.

P

rzedsięwzięcie objęła honorowym patronatem Małżonka
Prezydenta RP Pani Agata KornhauserDuda. Szczególne znaczenie konferencji
dostrzegli też przedstawiciele ośrodków
decydenckich, o czym świadczyła
między innymi obecność Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
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– Jadwigi Emilewicz. Pani Minister
zwróciła uwagę na rolę wzornictwa
przemysłowego w nowej perspektywie
projektów ﬁnansowanych z funduszy Unii
Europejskiej. Przykładowo w Programie
Operacyjnym Inteligentny Rozwój znaczna
część środków została przeznaczona
na doﬁnansowanie działalności w zakresie wzornictwa przemysłowego, co obok
niewątpliwych korzyści dla rodzimych
projektantów – będzie również stanowiło
doskonałą promocję polskiego designu
i marki made in Poland w świecie – podkreślała minister.

S

tosowanie i uwzględnianie w strategiach biznesowych wzornictwa
przemysłowego przynosi wymierne
korzyści, także ﬁnansowe. Założycielka
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego
w Warszawie – prof. Wanda Telakowska mawiała przed laty, że „piękno jest
wartością gospodarczą”. W kontekście
innowacji społecznych można odwrócić
to twierdzenie i zapytać o koszty stosowania w różnego rodzaju organizacjach
projektowania uniwersalnego. W stosunku
do potencjalnych korzyści nie są one
duże. Według danych Banku Światowego
tego typu działalność powoduje wzrost
kosztów o mniej więcej 5%.

W

ażne, by projektowania uniwersalnego nie utożsamiać
z adaptacją. Jest ono bowiem nie tyle
przystosowywaniem przestrzeni publicznej do potrzeb różnych grup społecznych,
lecz swoistą ﬁlozoﬁą procesu twórczego
– pojawia się już na pierwszym etapie
projektowania przedmiotu. Nie tworzę
rzeczy nowych, tworzę rzeczy potrzebne
– podkreślał podczas konferencji jeden
z projektantów.
Tak realizowane projekty pozwalają
nie tylko na podniesienie jakości życia
ogółu społeczeństwa, ale także przyczyniają się do usprawnienia codziennego funkcjonowania osób z różnymi
dysfunkcjami czy ograniczeniami.
Konieczne jest zatem takie ukierunkowanie projektowania przestrzeni
publicznej, usług i produktów,
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by najważniejszym punktem odniesienia był w tym procesie człowiek.
Podczas obrad zostało również zaakcentowane znaczenie kreatywności
kobiet projektantek i przedsiębiorczyń,
aktywnie współtworzących innowacyjne
społeczeństwo oraz gospodarkę opartą
na wiedzy.

B

ardzo istotną częścią konferencji
był panel dyskusyjny poświęcony
możliwościom ochrony wzornictwa przemysłowego. Zaprezentowany został system ochrony prawnoautorskiej (wzór przemysłowy jako utwór), a także na gruncie
ustawy prawo własności przemysłowej
(uwzględniając ostatnie nowelizacje tego
aktu) oraz w oparciu o przepisy ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Konferencji dodatkowo towarzyszyły
dwa wydarzenia. Po pierwsze – wystawa
innowacyjnych rozwiązań, poprawiających komfort życia oraz ułatwiających
rehabilitację dzieci i dorosłych (szerzej
w odrębnym artykule w tym wydaniu
Kwartalnika). Po drugie były to sesje
równolegle, zorganizowane przez partnera organizacyjnego konferencji – Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ich uczestnicy mogli dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób przy pomocy
wzornictwa przemysłowego można uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku,
a także zapoznać się z najnowszymi
wynikami badań przeprowadzanymi
przez PARP w zakresie „diagnozy stanu
design w Polsce”. W ramach sesji równoległych odbywały się również spotkania match-makingowe przedsiębiorców
oraz projektantów.

P

rezes Urzędu Patentowego
– dr Alicja Adamczak, podsumowując obrady, zwróciła uwagę
na znaczenie i szeroki zakres poruszanej
podczas konferencji problematyki, związanej z projektowaniem uniwersalnym.
Podkreśliła w związku z tym konieczność kontynuacji zagadnień związanych
z innowacjami społecznymi we wzornictwie przemysłowym w kolejnych wyda-

rzeniach, organizowanych z inicjatywy
Urzędu Patentowego.
W czasie dwudniowych, ciekawych i zarazem inspirujących obrad padło wiele
wniosków i uwag ze strony wykładowców.
Głos zabierały także osoby uczestniczące
w konferencji w charakterze słuchaczy.
Nie sposób w kilku zdaniach podsumować wkład merytoryczny w przebieg
poszczególnych sesji wszystkich uczestników. Był on znaczący i niezwykle interesujący, a wniosek mógłby być jeden:
twórzmy i organizujmy społeczną rzeczywistość, w szerokim aspekcie jej rozumienia, tak aby design nie był celem samym
w sobie, a służąc różnym potrzebom
i oczekiwaniom, tę rzeczywistość kształtował twórczo, innowacyjnie, praktycznie.

A

le być może najlepszą próbą wybrnięcia z „podsumowania”, będzie
oddanie głosu designerowi, nauczycielowi
i autorowi bardzo poczytnych prac z zakresu wzornictwa przemysłowego.
Victor Papanek, bo jego mam na myśli,
w książce pt. „Dizajn dla realnego świata”
napisał, że „w epoce produkcji masowej,
kiedy wszystko musi być zaplanowane
i zaprojektowane, wzornictwo stało się
najpotężniejszym instrumentem służącym
człowiekowi do kształtowania narzędzi
i środowiska (a co za tym idzie – także
społeczeństwa i siebie samego). Nakłada
to na projektanta wielką odpowiedzialność
społeczną i moralną” 2.

N

ie sposób oprzeć się wrażeniu,
że projektowanie uniwersalne
jest jedną z istotniejszych odpowiedzi
na to wyzwanie, pozwalając pokonywać
bariery i zapobiegać dzieleniu społeczeństwa. Chodzi przecież o to, by świadomie włączać, a nie bezreﬂeksyjnie
wykluczać…
Piotr Zakrzewski
Zdj. Robert Graﬀ, Adam Taukert
1
2

Z ang. design ladder.
Fragment wstępu książki „Dizajn dla realnego świata.
Środowisko człowieka i zmiana społeczna”, V. Papanek, Łódź 2013.
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Innowacje 3 S
– wyższa jakość życia
Innowacje technologiczne są potrzebne,
żeby na coraz wyższym poziomie
powstawały innowacje społeczne

Rozmowa z prof. dr hab. Anną Olejniczuk-Mertą
– Pani Profesor, rola innowacji społecznych
we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym, to problematyka, która staje
się coraz bardziej ważnym zagadnieniem
związanym z podejmowaniem i wdrażaniem innowacji. Urząd Patentowy RP poświęcił swoją ostatnią, już IX Międzynarodową Konferencję właśnie temu tematowi
– „Innowacje społeczne szansą na poprawę jakości życia”. Brała Pani w niej udział
jako ekspert, proszę zatem o przybliżenie
w dużym skrócie istoty innowacji społecznych. Czym są i komu służą?
– To prawda, że innowacje społeczne zajmują
liczącą się pozycję wśród czynników rozwoju
społeczno-gospodarczego. A dlaczego?
Bo stanowią one innowacje już z założenia,
celowo skierowane na podnoszenie jakości

życia społeczeństwa, podczas gdy inne, dotychczas rozwijane innowacje (produktowe,
organizacyjne, zarządcze, marketingowe,
procesowe) służą w pierwszym rzędzie ﬁrmie
i jej rozwojowi. Społeczeństwu zaś służą jako
wynik działalności innowacyjnej ﬁrmy, który
po nabyciu go na rynku w postaci produktu
jest konsumowany przez określone grupy społeczne i w satysfakcjonujący sposób zaspokaja
ich potrzeby.
Z tej racji często innowacje społeczne
są określane mianem innowacji 3S. Bo są to:
innowacje dla społeczeństwa i jednocześnie
ze społeczeństwem i przez społeczeństwo
realizowane.
– Sytuacja społeczno-gospodarcza nie zawsze pozwala na dynamiczny rozwój
innowacji. Wymaga złożonych, systemo-

Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – ekonomistka, pracuje w Akademii
Leona Koźmińskiego oraz Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Badania naukowe koncentruje na problematyce funkcjonowania ludzi młodych
we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych, roli innowacji
społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki, ze szczególnym
uwzględnieniem konsumpcji. Jest redaktorem naczelnym czasopisma
naukowego „Konsumpcja i rozwój”. Współorganizuje 4-tą, już coroczną,
ogólnopolską konferencję pod hasłem Innowacje społeczne w Polsce. Jest
redaktorem naukowym i autorem rozdziału w książce „Innowacje społeczne.
Od idei do upowszechniania efektu” (2014). W latach 2011 – styczeń 2014 była
członkiem Komitetu Polityki Naukowej.
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wych zmian zarówno politycznych, jak
i społeczno-gospodarczych.
– Pamiętajmy, że innowacje społeczne mają
charakter oddolny i często są inicjowane przez
różne grupy społeczne, także przy ich udziale
są tworzone. Jednakże dla intensyﬁkacji
ich rozwoju i upowszechniania jest niezbędne,
aby społeczeństwo można było określić mianem dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanego w procesy zmian społecznych i gospodarczych oraz politycznych.
W tym celu potrzebne są zatem zmiany odnoszące się zarówno do podniesienia poziomu
aktywności społeczeństwa, jak i rozwiązywania takich problemów jak: przyspieszenie wzrostu PKB, aktualizacja i wdrażanie polityki przemysłowej, rozwój produktywności w gospodarce, inwestycje w innowacje i rozwój innowacji
dóbr, usług służących społeczeństwu, poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej w wielu
regionach kraju, realizowana w powiązaniu
ze zmianami w strukturze produkcji i usług,
z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony
środowiska i minimalizacji jego zanieczyszczeń.
Wdrażanie takich zmian wymaga, aby innowacje społeczne istotnie wykraczały poza ramy
działalności społecznej, tradycyjnie pojmowanej i realizowanej. Wymaga, aby stanowiły one
wręcz nowe modele biznesowe, procedury
działania oparte na społecznej współpracy.
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Ale ani innowacje społeczne, ani też sam
biznes, jak również żaden inny sektor, nie rozwiążą samodzielnie wszystkich wskazanych
powyżej i innych problemów współczesnej
gospodarki i społeczeństwa.
Potrzebna jest współpraca wielu podmiotów
występujących w procesach innowacyjnych
zarówno po stronie kreatorów innowacji społecznych, jak i reprezentujących rząd, biznes,
społeczeństwo obywatelskie.
– Innowacje społeczne są tylko jednym
z rodzajów innowacji – obok innowacji
technologicznych, organizacyjnych, zarządczych, marketingowych. Wszystkie
są ważne.
– Tak. Jednakże wyróżnienie tych rodzajów
innowacji nie oznacza, że tworzą one odrębne,
niezależne od siebie procesy zmian. Wszystkie
one się wzajemnie uzupełniają i warunkują.
Występowanie bowiem pewnych zmian wymaga, nawet wymusza, wprowadzanie następnych zmian. Te innowacje cechują się równoległym albo realizowanym w małych odstępach
czasu wprowadzaniem zmian, w zakresie
techniki, technologii, organizacji oraz w sferze
społecznej.
Sprzężenie i współzależność wszystkich rodzajów innowacji jest bowiem następstwem
ścisłych powiązań ze sobą różnych dziedzin
nauki i wiedzy, wykorzystywanych w procesach innowacyjnych, np. nauk ekonomicznych,
społecznych, technicznych, matematycznych,
informatycznych, humanistycznych. Innowacje
w technice wytwarzania przyczyniają się do innowacji technologicznych.
– Jakimi cechami powinny charakteryzować się tworzone innowacje społeczne?
– Po pierwsze: mają z góry określony cel
swojego działania a więc podnoszenie jakości
życia społeczeństwa jako całości, nie tylko
jego wąskich grup.
Po drugie: w procesie realizacji innowacji
społecznych ma miejsce duże zaangażowanie
społeczeństwa i kapitału społecznego (norm,
wartości, zachowania, tworzących podstawę
do budowania relacji społecznych opartych
na zaufaniu i sprzyjających współpracy,
kreatywności i wymiany wiedzy, przyczyniających się do realizacji celów), których osoby
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INNOWACJE SPOŁECZNE jest
to coś, co wykracza poza tradycyjną
ﬁlantropię i odpowiada na potrzeby
społeczne, to nowy zestaw
modeli biznesowych, procedur,
produktów i usług, który tworzy
nową społeczną współpracę. Sam
biznes nie rozwiąże wszystkich
problemów świata, ani żaden inny
sektor nie zrobi tego samodzielnie.
Współpraca biznesu z rządem
i społeczeństwem obywatelskim
może przyczynić się do innowacji
i rozwoju społecznego. Takie
podejście jest po prostu dobre dla
biznesu i społeczeństwa. Liczą się
nie tylko krótkoterminowe efekty,
ale także rezultaty w dłuższej
perspektywie. Żeby biznes
przetrwał, musi postępować
w sposób zrównoważony.
M. Panek-Owsiańska, Innowacje społeczne,
[w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji.
Forum odpowiedzialnego biznesu

indywidualne nie byłyby w stanie samodzielnie
zrealizować.
Po trzecie: ich efekt jest wyrażony w podwójnym wymiarze – szeroko pojętym produkcie
innowacyjnym, o cechach zgodnych z celem innowacji społecznych i jednocześnie
w kształtowaniu więzi społecznych, służących
dalszemu rozwojowi innowacji społecznych
i ich dyfuzji.
– Obecny etap rozwoju innowacji, określony też mianem innowacji społecznych
pokazuje, że generowane pomysły rzadko
mają postać gotowych do wdrożenia
rozwiązań.
– Ale efekty rozwoju poprzedniego etapu innowacji, zwłaszcza technologii informatycznych
i komunikacyjnych, i jednocześnie kształtujące
się społeczeństwo wiedzy i gospodarka oparta
na wiedzy, wyraźnie wzmacniają mobilność
i aktywność społeczeństwa, podnoszą jego
poziom wiedzy, a także skalę i stopień globalizacji kultur, rynków i konsumpcji. W ten sposób
otworzyły się możliwości urzeczywistniania
potrzebnego nowego działania – kreowania
innowacji społecznych, w ramach dotychczasowego biznesu i równolegle powstały możli-

wości kreowania innowacji społecznych wielu
nowym podmiotom, nie zawsze biznesowym.
Tymi nowymi podmiotami są przede wszystkim
różne grupy społeczne, występujące zarówno
w formach zorganizowanych, jak i nie zorganizowanych, a także instytucje o różnych charakterach aktywności, własności. Włączają się
one coraz szerzej i zdecydowanie do działań
na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa,
a także inspirują do tych działań.
– Wdrożenie tych innowacji w życie wymaga równej pracy wielu uczestników procesu, którzy innowacyjne pomysły, przetestują, urealnią, rozpowszechnią i ochronią
przed nieuczciwą konkurencją.
– Jeśli chodzi o prawa autorskie tych innowacji,
na przykład związanych z ochroną wzornictwa
przemysłowego, dla mnie jest to problem
otwarty. Nie jestem specjalistą w tym zakresie,
ale wydaje mi się, że nie tylko u nas, również
w wielu krajach, nie ma jeszcze rozwiązań,
które by godziły funkcjonowanie obok siebie
dwóch sfer – komercyjnej i wynikającej ze sfery
innowacji społecznych.
Sfera komercyjna, w dużym uproszczeniu,
to są innowacje technologiczne czyli te,
które wykorzystują technologie marketingu
i zarządzania.
Ja je oceniam w ten sposób: są potrzebne,
żeby na coraz wyższym poziomie powstawały
innowacje społeczne. One są niezbędne również po to, by pewna ich część powstawała
jako część komercyjna. Niektóre produkty
są bowiem tak wyspecjalizowane, zastosowane technologie tak misterne, że do tego są potrzebni specjaliści wyjątkowych instytucji badawczych. Głównie ze względu na kosztowną
aparaturę, bez której nie da się urzeczywistnić
nowatorskich rozwiązań.
Dlatego te dwie sfery innowacji, komercyjna
i społeczna powinny być dopełniającymi się
działaniami. Różnorodność ich doświadczeń,
powinna być równoprawna, jeśli tylko mają coś
do powiedzenia.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jerzy Byra
– „Prestiż – relacje gospodarcze”
Fot. J. Byra
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Czym jest
projektowanie
uniwersalne
Rozmowa z dr hab. inż. arch. Markiem Wysockim,
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
Dyrektorem Centrum Projektowania Uniwersalnego
Tworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim, jest działaniem wymagającym dochodzenia
do kompromisów, szczególnie w rzeczywistych wymiarach przestrzeni, gdzie
uwarunkowania bywają bardzo różne. Badania prowadzone na Politechnice Gdańskiej
wskazują, że jedynie 7% obiektów spełnia wymagania projektowania uniwersalnego.
– Panie dyrektorze, zacznijmy może
od „rozszyfrowania” pojęcia projektowania uniwersalnego. Czym jest
„projektowanie dla wszystkich”? Jakie
idee przyświecają takiemu rozumieniu
projektowania?
– Projektowanie uniwersalne jest projektowaniem uwzględniającym potrzeby jak
największej liczby użytkowników. To zwrócenie się projektanta w kierunku poznania
tych potrzeb i szukania odpowiedzi, aby te
potrzeby zrealizować poprzez swój projekt.
Projektowanie uniwersalne, to nie jest
jedynie zbiór jakiś wytycznych, ale ﬁlozoﬁa
projektowania, gdzie podstawową rolę
odgrywa empatia i zrozumienie potrzeb
innego człowieka.
– Dlaczego zwrócił Pan uwagę
na znaczenie tego rodzaju działalności projektowej i zajął się Pan
tą problematyką?
– Z odpowiedzią na to pytanie zawsze
mam problem, choć często je słyszę.
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Gdy zaczynałem 21 lat temu, tą swoistą
przygodę z projektowaniem uniwersalnym,
nigdy nie miałem kontaktu z osobami
z niepełnosprawnościami. Zastanawiałem
się nad tym, jaki impuls wystąpił, że zacząłem zastanawiać się nad problemem
dostosowania przestrzeni do potrzeb
osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
Może było to podczas przedświątecznego
kiermaszu na rynku w Poczdamie, gdy
zobaczyłem osobę całkowicie sparaliżowaną, która poruszała się na elektrycznym
wózku w pozycji spionizowanej? W Polsce
w tym czasie, a było to w grudniu 1991
roku, takich osób w ogóle nie widziało się
na ulicach. Podziwiałem tego człowieka,
ale może nawet bardziej zaciekawiło mnie
jako inżyniera, techniczne rozwiązanie
wózka. O tym wydarzeniu przypomniałem
sobie kilka tam później.
Otwartość na potrzeby innych skłoniła
mnie do zorganizowania w 1995 roku
pierwszej w Polsce konferencji na temat
projektowania przestrzeni dla wszystkich
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użytkowników. Tytuł tej konferencji brzmiał
„Projektowanie przestrzeni wspólnej”.
Wtedy poznałem wielu wspaniałych ludzi,
którzy pomimo tego, że poruszali się
na wózku byli i są nadal aktywni, czasami
nawet bardziej niż zwykli ludzie, którzy zwą
się sprawnymi. Byli nimi Beata WachowiakZwara, obecna Pełnomocnik Prezydenta
Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
i Piotr Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Integracji. Cały czas ich podziwiam, choć wiem, że oni chcieliby, abym
zauważał w nich normalnych ludzi. Potem
przyszły pytania, co mogę zrobić dla innych ludzi w miejscu, gdzie pracuję czyli
na uczelni. I tak zaczął się czas organizacji
warsztatów dla studentów architektury
i innych kierunków, bo miałem też epizody
pracy ze wzornikami i studentami agroturystyki (!!!).
– Niestety można odnieść wrażenie,
że w naszych miastach, w naszej
przestrzeni publicznej, dzieje się wciąż
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za mało, abyśmy mogli powiedzieć,
nie tylko o ludziach z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnych, ale o nas
wszystkich, że dostatecznie dba się
o to, aby w tej przestrzeni żyło nam
się lepiej, bezpieczniej, sprawniej.
Co i rusz przy kolejnych np. nowych
inwestycjach publicznych, dziwimy się,
media piszą, pokazują, że np. „zapomniano” o właściwym zaprojektowaniu
rozwiązań ułatwiających poruszanie
się, vide dworce, metro etc., ale przecież nie o to tylko chodzi…
– Bardzo irytuję się, że pomimo tylu
środków zaangażowanych na realizację
nowych inwestycji, powstają obiekty,
z których nie mogą w pełni korzystać
osoby z niepełnosprawnościami. Są
to często wielomilionowe kwoty, które
zamiast prowadzić do wyrównywania
szans osób z niepełnosprawnością tworzą
kolejne bariery. Dlaczego tak się dzieje?
Na to pytanie powinien odpowiedzieć
każdy projektant i oczywiście instytucje
centralne, które pomimo konieczności dopracowania przepisów, jak należy projektować zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego, nie robią tego. Architekci
pomimo, że Ustawa Prawo budowlane
nakłada na nich obowiązek projektowania obiektów użyteczności publicznej
w sposób przyjazny i dostępny dla osób
z niepełnosprawnościami, nie wypełniają
tego w sposób należyty. Wiele obiektów
nie spełnia podstawowych wymagań dla
osób niewidomych, a większość projektantów w ogóle nie uwzględnia potrzeb osób
z niepełnosprawnością słuchu.

można powiedzieć, „dojrzał” do tego
rodzaju decyzji?
– Zajęcia ze studentami prowadzone
są już od ponad dziesięciu lat. W czasie
zajęć w terenie studenci siadają na wózki
inwalidzkie, zakładają specjalne gogle
symulujące wady wzroku i sprawdzają
pomorskie miasta pod kątem dostępności. Te zajęcia mają swój cel – uwrażliwić
adeptów architektury na potrzeby użytkowników przestrzeni publicznych. Pierwsze warsztaty realizowane były w Gdyni
w 2004 roku. Szczerze mówiąc to miasto
od zawsze było otwarte na pomysły, które miały na celu poprawę sytuacji osób
z niepełnosprawnościami. I to pomogło
pozyskać władze miasta do mojego
pomysłu, aby przygotować Standardy
Dostępności oparte na zasadach projektowania uniwersalnego. Ich przyjęcie
do wdrożenia Zarządzeniem Prezydenta,
dało impuls do wprowadzenia istotnych
zmian w przestrzeni publicznej i powołanie funkcji Access Oﬁcera (Eksperta ds.
dostępności).

Dyr. Zamku Cieszyn Ewa Gołębiowska

– Wspomina Pan, że jest autorem standardów dostępności dla Gdyni. Jak
można je scharakteryzować?

– Jest Pan ekspertem z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej dla
osób z niepełnosprawnością i osób
starszych, twórcą programu edukacyjnego „Projektowanie przestrzeni
wspólnej”, realizowanego na Wydziale
Architektury PG od roku 2004.

– Są to wytyczne do projektowania miejskich przestrzeni publicznych, tak aby były
przyjazne wszystkim. Często w Gdyni
powtarzam, że zmierzamy do tworzenia
miasta wygodnego dla wszystkich jego
mieszkańców, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale również osób
sprawnych. Standardy Dostępności
oparte są na zasadach projektowania
uniwersalnego, które mówią, w jaki sposób
należy przygotowywać projekty, aby w jak
największym stopniu odpowiadały potrzebom, jak największej liczby użytkowników.
Miasto dostępne staje się wygodne dla rodziców z małymi dziećmi, seniorów, kobiet
w ciąży czy nawet kobiet poruszających
się na szpilkach.

Jako ekspert, w 2014 roku został Pan
pierwszym w Polsce „Access Oﬁcerem”, powołanym przez samorząd Gdyni. Jak to się stało, że samorząd gdyński, pierwszy w Polsce i chwała mu,

– Minęło od opracowania tych standardów już kilka lat, udało się je wdrożyć, zastosować – w jakim zakresie,
w jakich miejskich przedsięwzięciach?
Czy te standardy nadal obowiązują?
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Goście konferencji (od lewej) Dariusz
Kuberski PG, Anna Korbela prezes PIRP,
Andrzej Ponikiewski prezes Polservice
Sp. z o.o. Kancelaria Rzeczników
Patentowych

Bożena Gargas, Prezes IWP; Iwona Wendel;
Teresa Kubas-Hul, Zastępca Prezesa PARP

Stoisko PARP
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Od lewej: Alina Wójtowicz-Pomierna,
MRPi PS; Michał Mikulski, dyr. gen.
EGZOTech; Katarzyna Merta-Korzniaków,
Korzniaków Design; prof. Henryk Skarżyński,
dyr. Instytutu Fizjologii i Patologii Sluchu

Tomasz Pactwa, dyr. Biura Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy

Bożena Gargas, prezes IWP w rozmowie
z „modelem” z ﬁrmy BLUM

58 •

– Funkcja Eksperta ds. Dostępności, jaką
pełnię w Gdyni, ma właśnie prowadzić
do tego, aby miasto stawało się miejscem
przyjaznym do zamieszkania. Działania
te nabierają szczególnego znaczenia
w sytuacji, gdy starzejemy się jako społeczeństwo. Powiększać się będzie liczba
seniorów, którzy oprócz wolnego czasu
będą zainteresowani utrzymaniem swojej
aktywności. Przyjazna przestrzeń publiczna pozwoli tym osobom na realizację
swoich zainteresowań, a przede wszystkim umożliwi aktywne życie wśród lokalnej
społeczności.
Aby to osiągnąć, należy wdrażać wytyczne zamieszczone w Standardach
Dostępności. Jest to jednak proces
żmudny, a wieloletnie zaniedbania
sprawiają, że będzie on długotrwały.
Władze Gdyni zrozumiały, że oprócz
likwidacji istniejących barier należy
zadbać, aby nowe inwestycje nie generowały już barier przestrzennych
utrudniających życie mieszkańców.
Zmierzamy, aby nie tylko inwestycje
samorządowe były dostępne dla wszystkich, ale także inwestorzy prywatni zaczęli myśleć w sposób zgodny z ideami
projektowania uniwersalnego.

W deﬁnicji projektowania uniwersalnego
zawartego w Konwencji ONZ o prawach
osób z niepełnosprawnościami wskazuje
się na konieczność zastosowania takich
rozwiązań, które w maksymalnym stopniu
będą spełniały potrzeby jak największej
liczby użytkowników.
I tak działam – dążę do kompromisu, który
w sposób maksymalny ma gwarantować
prawa osób z niepełnosprawnościami.
Jeżeli ten kompromis mnie nie zadawala,
bo zawsze mnie nie zadawala, szukam
przyczyn, które doprowadziły, że zasady
projektowania uniwersalnego nie mogły
być w pełni zrealizowane. Duża część mojej pracy jako Access Oﬁcer to edukacja,
edukacja zarówno projektantów, ale także
urzędników, których przekonuję do tego,
że teraz decydujemy o przestrzeni, z której będziemy sami chcieli skorzystać
w przyszłości.

– W 2013 roku jako popularyzator idei
uniwersalnego projektowania został
Pan m.in. uhonorowany medalem
„Gdynia bez Barier”. Co było największą bolączką gdyńską? Jaką wizję
swego miasta mają samorządowcy
i mieszkańcy, jest spójna? Rzeczywiście Gdynia już jest, staje się, miastem
„bez barier”?

– Nasze miasta zmieniają się. Jest coraz
lepiej pod względem dostępności, ale potrzeby i oczekiwania są ogromne. Na miasto przyjazne składa się wiele elementów,
przestrzeń jest tylko jednym z nich. Miasto
przyjazne, to miasto w którym mieszkańcy
czują się dobrze i mogą sami decydować
o swoim najbliższym otoczeniu. Nie jest
to łatwe w realizacji, gdyż można popaść
w chaos przestrzenny, gdy wszyscy
zaczną decydować, kierując się jedynie
swoimi partykularnymi interesami.
Decyzje projektowe powinny zapadać
w partycypacji pomiędzy wszystkimi
uczestnikami procesów inwestycyjnych
i w poszukiwaniu wspólnych interesów
na obszarze danej społeczności.
Przydatną metodą może być budowanie
terytoriów odpowiedzialności przestrzennej
tzw. TSR (ang. Territoires Socialement
Responsable). Metodologia ta opiera się

– Było mi bardzo miło, że otrzymałem
to wyróżnienie z rąk Pana Prezydenta
Wojciecha Szczurka. W sentencji Kapituły
Konkursu wybrzmiało, że otrzymuję tą nagrodę za „bezkompromisowe wdrażanie
idei projektowania uniwersalnego”.
Faktem jest jednak, że tworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim jest działaniem wymagającym dochodzenia do kompromisów, szczególnie w rzeczywistych
wymiarach przestrzeni, gdzie uwarunkowania bywają bardzo różne.
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– Co Pana zdaniem powinny robić inne
miasta polskie, aby można było o nich
mówić, że są przyjazne, w szerokim
rozumieniu tego słowa, swoim społecznościom? Jest Pan też, jak przeczytałam, audytorem dostępności obiektów
i przestrzeni publicznych, jaki obraz
wyłania się z tych audytów?
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na procesie partycypacyjnego zarządzania, zmierzającego do wzrostu jakości
życia dla całości społeczeństwa na danym
terytorium, poprzez zwiększoną spójność
społeczną, zrównoważony rozwój, efektywność ekonomiczną oraz poszerzoną
demokrację. Jednym z elementów tej metody jest realizacja przestrzeni przyjaznej
wszystkim czyli wdrażanie w procesach
inwestycyjnych koncepcji właśnie projektowania uniwersalnego.
Będąc audytorem wielu inwestycji mam
wrażenie, że zapominamy jako projektanci
dla kogo tworzymy te obiekty czy przestrzenie publiczne. Badania prowadzone
na Politechnice Gdańskiej wskazują, że jedynie 7% obiektów spełnia wymagania
projektowania uniwersalnego. W założeniu
przyjęliśmy, że będziemy oceniać tylko
obiekty budowane lub modernizowane
po 2004 roku. Tak więc jest wiele do zrobienia, zarówno na poziomie projektowym,
ale także, a może przede wszystkim,
na edukacyjnym. Trzeba nauczyć projektantów patrzenia przez pryzmat człowieka,
jakim on by nie był, z jego zmieniającymi
się potrzebami.
– Czy polskie wzornictwo, design
w dostatecznym stopniu uwzględnia
potrzebę modernizacji, wręcz istotnych
zmian, w projektowaniu różnych przestrzeni publicznych? Czy architekci,
designerzy są podczas studiów uczulani na te kwestie?
– Prowadząc Centrum Projektowania Uniwersalnego poszukujemy produktów, które
można byłoby wdrożyć w przestrzeni publicznej i które odpowiadałyby na potrzeby
użytkowników i były zgodne z ﬁlozoﬁą
projektowania uniwersalnego. Dlatego też
na konferencji w Urzędzie Patentowym
pozwoliłem sobie w moim krótkim wystąpieniu na pokazanie takiego produktu,
jakim jest system ławek „Includi”, zaprojektowanych przez Małgorzatę Sobocińską.
Na kierunkach wzorniczych powstaje
wiele ciekawych projektów, ale niestety
nie możemy ich jeszcze znaleźć w ofercie
rynkowej. To trzeba zmienić. Komisja Europejska zauważyła ten problem i zmianami
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w prawie chce wprowadzić konieczność
oceny produktów i usług, które będą
uwzględniały dostępność i projektowanie
uniwersalne1.
Mamy dużo do zrobienia w sferze edukacji. Pomimo tego, że deﬁnicja i zasady
projektowania znane są od ponad 20 lat,
z trudem te zagadnienia przebijają się
do programów nauczania. Tylko na nielicznych uczelniach są przedmioty projektowe poświęcone stricte projektowaniu
uniwersalnemu.
– Dlaczego – Pana zdaniem – w innych
krajach, w Skandynawii, Holandii i w innych krajach szeroko rozumiana przestrzeń publiczna w różnym zakresie
odpowiada na potrzeby bardzo różnych
grup społecznych i musi się to tam
opłacać?
– W Polsce jeszcze wielu myśli, że projektowanie uniwersalne kosztuje, jest zbyt
drogie, aby je wprowadzać dla niewielkiej
liczby osób. To jest stereotypowe myślenie,
bo po pierwsze z rozwiązań, zaprojektowanych zgodnie z universal design, mogą
korzystać wszyscy, a osoby, dla których te
rozwiązania są niezbędne do niezależnego
i samodzielnego funkcjonowania, stają się
równoprawnymi obywatelami i klientami.
Ich liczba będzie wzrastać z uwagi na zachodzące procesy demograﬁczne. Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami mogą
stać się odbiorcą nowych produktów
– a na pewno mają do tego prawo. Należy
zrozumieć, że koszty nie oznaczają tylko
kosztów wdrożenia produktu, ale przede
wszystkim koszty społeczne, powstające
w wyniku zaniechania stosowania rozwiązań, opartych na koncepcji projektowania
uniwersalnego. Gdyby to wszystko policzyć, doszlibyśmy do wniosku, że nas
nie stać na pogłębianie wykluczenia społecznego, ze względu na niedostosowanie
przestrzeni, produktów czy usług. Tę lekcję
Skandynawia i inne kraje europejskie
już dawno odrobiły, a my w Polsce zaczynamy się tego uczyć.
– Czy Pana zdaniem, projektowanie
uniwersalne wtedy „wejdzie” w nasz
gospodarczy, społeczny obieg, gdy

będziemy w nim widzieć nie tylko
i nie przede wszystkim misję społeczną, ale zobaczymy pomysł na biznes?
Co musi się jeszcze zdarzyć, aby
taki proces się pogłębiał i stawał
oczywistością?
– Tak, zrozumienie, że wdrożenie produktu
dostępnego dla wszystkich jest opłacalne,
będzie sprzyjać rozwojowi projektowania uniwersalnego. To nie jest tylko
kwestia odpowiedzialności społecznej,
misji, ale w ujęciu globalnym to może być
opłacalny biznes. Nie od dziś wiadomo,
że potrzeba jest matką wynalazków. Dlatego powinniśmy myśleć o potrzebach
użytkowników z ograniczeniami mobilności
i percepcji. Już powstają takie produkty.
Popatrzmy na samochody autonomiczne,
które w początkowej fazie koncepcji miały
służyć osobom starszym i niewidomym,
a obecnie w wielu seryjnych pojazdach
wprowadza się czujniki parkowania lub
czujniki wykrywania zbliżających się przeszkód, automatycznego hamowania itd.
Często powtarzam, że powinniśmy myśleć
o nowych produktach, na realizację których mamy obecnie wpływ, w kategoriach
także czysto egoistycznych. One mogą
się nam po prostu kiedyś przydać, kiedy
będziemy tego potrzebować, gdy np. dożyjemy starości. Ma to istotne znaczenie
w przypadku projektowania architektonicznego, gdzie nie możemy w szybki sposób
dokonać zmian w przestrzeni. Tak więc
powinniśmy widzieć potrzeby wszystkich
użytkowników i potrzeby nas samych
za kilkanaście lat i to już teraz swoimi decyzjami wprowadzać w życie rozwiązania,
oparte na koncepcji projektowania uniwersalnego. To – jak powiedziałem – już się
opłaca, a będzie coraz bardziej.
– Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiała Anna Szymańska
1

Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich
w odniesieniu do wymogów dostępności produktów
i usług.
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Design ukierunkowany
W nawiązaniu do tegorocznego hasła konferencji jej organizatorzy przygotowali
wyjątkową wystawę pt. „Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym”.
Zaprezentowanych na niej zostało 13 polskich innowacyjnych produktów
i nowatorskich rozwiązań, mających na celu polepszenie jakości życia ogółu
społeczeństwa poprzez polepszenie usług medycznych i warunków przestrzeni
pracy, przyczynienie się do usprawnienia codziennego funkcjonowania osób
z różnymi dysfunkcjami czy ograniczeniami zdrowotnymi.

W

ystawa stanowiła swego rodzaju
„wartość dodaną” do konferencji
i należy podkreślić – nie tylko jako wydarzenie
artystyczne, towarzyszące konferencji, gdzie
w jednym miejscu udało się pokazać potencjał
polskich, zdolnych projektantów i wynalazców,
tworzących produkty w oparciu o zasadę odpowiedzialnego społecznie designu, poniekąd
wpisującego się w ideę projektowania uniwersalnego. Warto również zaznaczyć, że ideą
organizatorów było, aby podczas trwania wystawy udało stworzyć się platformę do spotkań
match-makingowych, gdzie każdy z wystawców miał szansę na nawiązanie współpracy
i kontakty biznesowe z zaproszonymi przedsiębiorcami oraz innymi osobami, które mogły
doradzić i pokierować młodych projektantów
w celu np. w uzyskaniu wsparcia ﬁnansowego
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lub nawet wskazać konkretne adresy, pod
którymi będą mogli otrzymać realne zainteresowanie dalszym rozwojem (dot. to zwłaszcza
prezentowanych prototypów).
To były bardzo cenne i ważne spotkania,
tym bardziej, że jak pokazuje doświadczenie,
na polskim rynku bez „wychodzenia” do właściwych odbiorców i bez odpowiedniego
wsparcia, nawet wielokrotnie nagradzane
prace dyplomowe absolwentów polskich wydziałów wzorniczych „lądują” w kartonach.

C

iekawe, że za każdym z prezentowanych produktów wzorniczych stoi osobna historia powstania, a ich prezentacje odbywały się na różnym etapie wdrożenia: od prototypów o wysokim potencjale wdrożeniowym
(projekt „Na Protezę” Magdy Baranowskiej,
„Projekt Urszula” Marty Jakubowskiej,
„Projekt Nomada” Niny Woronieckiej, „Projekt IMMU” Magdy Gąsiorowskiej i Justyny
Strociak, Krzesło LOOP Karola Cyrulika)
po gotowe produkty rodzimych startupów i ﬁrm
wzorniczych, wyróżniających się i docenianych
na rynku – nawet już tym globalnym (Robot
Luna EMG – ﬁrmy EGZOTech, czy opaska
SiDLY Care, stół MOVE oraz ścianka mobilna marki VANK, sofa Lawa ﬁrmy MEESH,
produkty Well Done – Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”), średnia wieku projektantów nie przekraczała nawet 30 lat.

To bardzo optymistyczne, jak i to, że wspomniane młode, polskie ﬁrmy startupowe
czy projektanci prezentujący swoje produkty,
są nie tylko otwarci na współpracę, kompetentni, gotowi na zmianę, ale świadomi konkurencji
i potraﬁący wykorzystać swoje „pięć minut”.
Do udziału w wystawie „Innowacje społeczne… ” w zasadzie nie trzeba było ich długo
namawiać.
Produktów, które zrobiły nie tylko na mnie wyjątkowe wrażenie było co najmniej kilka, warto
zatem przybliżyć te najbardziej obiecujące.
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terowych. Zamiast zwykłych ćwiczeń pacjent może podbijać kosmos,
omijać asteroidy, zbierać spadające gwiazdy czy układać rzędy kulek
w grze logicznej. Zapomina na chwilę o bólu, skupia się na tym, że gra
a przy okazji jest diagnozowany i ćwiczy.
Luna jest odpowiedzią na podstawowy problem, nie tylko w Polsce,
jakim jest oczekiwanie w kolejkach do specjalistów. Nic dziwnego,
że wśród wielu nagród zdobyła już tytuł najbardziej innowacyjnego
produktu w konkursie ThinkBig2015 (konkurs dla małych ﬁrm,
które mają globalne ambicje, organizowany przez UPC Biznes).

W
Z

pewnością Luna EMG-pierwszy na świecie robot rehabilitacyjny, który wykorzystując elektromiograﬁę (EMG) rejestruje
aktywność mięśni, dzięki czemu wspomaga leczenie pacjentów ortopedycznych, którzy ulegli wypadkowi lub wymagają rehabilitacji pooperacyjnej, jak również leczenie pacjentów neurologicznych, borykających się
z zanikami, wiotkością mięśni czy niedowładami kończyn. Twórcą robota
jest Michał Mikulski, który dzisiaj jest założycielem i prezesem produkującej te urządzenia ﬁrmy EgzoTech a za wygląd Luny odpowiedzialne jest
HUSARSKA Design Studio. Pan Michał jeszcze jako student Politechniki
Śląskiej w Gliwicach, blisko siedem lat temu w ramach pracy dyplomowej, zaprezentował wynalazek egzoszkieletu ramienia – od tego czasu
zaczął się prawdziwy przełom w jego życiu. Potem, przy współpracy
z uczelnią skonstruował egzoszkielet nogi.

dziedzinie nowoczesnej opieki zdrowotnej pochwalić możemy
się dziś nie tylko Luną. Podczas wystawy prezentowaliśmy
niezwykle ciekawy, innowacyjny produkt polskiej ﬁrmy, inicjującej rozwój
nowych usług społecznych w obszarze telemedycyny, notabene wciąż
niszowym rynku w naszym kraju.

Możliwości Luny są imponujące i na szczęście wykorzystywane już komercyjnie. Mogliśmy się o nich przekonać „na żywo”. Luna wspomaga
rehabilitację stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego oraz skokowego. Wykrywa nawet najmniejszą
Jest nim profesjonalne urządzenie medyczne: SiDLY Care. Pomysł
na zaprojektowanie tego produktu zrodził się w głowie pani Edyty
Kocyk, obecnie prezes SiDLY sp. z o.o., która z potrzeby opieki i troski
o swoją babcię – zapragnęła stworzyć dla niej urządzenie monitorujące
jej parametry życiowe na odległość. Jak przyznaje pani Edyta – babcia,
praktycznie brała udział na każdym etapie powstawania prototypu. Dziś
szczęśliwie opaski SiDLY Care są już w sprzedaży i wyglądają jak nowoczesny zegarek.

aktywność mięśni, niedostrzegalną gołym okiem oraz pomaga pacjentowi wykonywać określone ruchy. W wyniku rehabilitacji mózg zaczyna
wychwytywać i „faworyzować” tego typu sygnały, ucząc się, że ich następstwem jest konkretny ruch. Pracę robota kontroluje kilkanaście mikroprocesorów. Urządzenie wyposażone jest też w zestaw wymiennych
końcówek, co zwiększa możliwości rehabilitacyjne maszyny. Za przykład
może tu posłużyć uchwyt w kształcie kierownicy zaprojektowany z myślą
o funkcjonalnej rehabilitacji kierowców. Dodatkowo Luna została wzbogacona o gry rehabilitacyjne, które uprzyjemniają ćwiczenia i mobilizują
pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych. Mają one formę gier kompu-
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Co potraﬁ wspomniane urządzenie? Dzięki niemu opieka nad pacjentami
czy naszymi najbliższymi przekraczać może dystans a to za sprawą
odpowiedniej aplikacji zainstalowanej np. na telefonach komórkowych
czy tabletach, z których odbywa się monitoring istotnych parametrów
życiowych naszych najbliższych. Urządzenie pozwala, aby w niewielkiej
opasce połączyć funkcje, które wymagałyby użycia kilku sprzętów medycznych. Dzięki wyposażeniu w technologię GSM i GPRS, możemy
otrzymać komunikat dot. lokalizacji użytkownika, co jest nieocenione,
zwłaszcza w przypadku osób z chorobą Alzheimera. Dodatkowo
urządzenie zawiera: detektor upadków, czujnik zdjęcia opaski, który
wysyła komunikat do lekarza lub opiekuna w przypadku zdjęcia lub
nieprawidłowego założenia opaski, przycisk SOS, ponadto mierzy tętno
i temperaturę użytkownika, ciśnienie atmosferyczne, przypomina nawet
o zażyciu leków. Optymistyczne jest to, że opaski wykorzystywane
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ale element modowy dopełniający ubiór. Choć
na naszej wystawie nie wszystkie obudowy
mogły zostać zaprezentowane, to pocieszający
jest fakt, że w tym samym czasie inne jej produkty wystawiane były w Mediolanie, gdzie
pojechały na zaproszenie Instytutu Adama
Mickiewicza. Projektantka osobiście pokazała
nam wybrane modele, wytwarzane w technologii termoformowania, wykończone skórą,
malowaniem i metalizowaniem oraz nakładki
tworzone w technologii druku 3D. W swojej
ofercie ma jeszcze obudowy, powstające poprzez gięcie forniru bukowego. Naprawdę robią
wrażenie.

są już w wybranych warszawskich oddziałach
onkologicznych do zdalnego pomiaru temperatury ich pacjentów po przeszczepach, a na geriatrii np. do lokalizowania chorych. Najwięcej
jednak zamówień ﬁrma otrzymuje ze Szwajcarii
i Niemiec, ale również co zrozumiałe, od osób
prywatnych.

K

olejnym, ciekawym produktem, który
prezentowaliśmy na wystawie, wpisującym się w nurt designu społecznie zaangażowanego był Projekt „ Na protezę” Magdaleny
Baranowskiej. Powstał w ramach licencjackiej
pracy dyplomowej w 2014 r., pod kierunkiem
prof. Michała Stefanowskiego na Wydziale
Wzornictwa, w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Pomysł na tego typu projekt,
nie był przypadkowy, ale ze względu na koleżankę pani Magdy, która korzysta z protezy
nogi… Obudowy pani Magdy zmieniają myślenie o osobach z amputowaną częścią ciała,
postrzeganych niestety bardzo często przez
społeczeństwo jako niepełnosprawne, zaś
samym użytkownikom dają szansę wykreować
nową jakość ich życia. Otóż novum w projektowaniu wspomnianego produktu polega na tym,
że sami zainteresowani włączani są w proces
tworzenia nakładek osłaniających konstrukcję
protezy, co pomaga najlepiej spersonalizować
ich oczekiwania i gusty estetyczne.
Obudowy na protezy traktowane są przez projektantkę nie jako imitacja brakującego organu,

Nr 1/2016

Sposób wykonania, montażu oraz przykładowe rozwiązania są dostępne na zasadach
open sources poprzez stronę internetową: naproteze.blogspot.com. Przy współudziale ﬁrm
usługowych (druk 3D, metalizowanie, kaletnik),
których adresy znajdują się na stronie, według
precyzyjnie podanej instrukcji przez panią
Magdę samemu można skonstruować oraz
zamontować nakładki protez kończyn dolnych.
I jeśli słyszy się, że polski rynek i w tym nurcie
projektowym nie ma wiele do zaoferowania,
to tym bardziej cieszy fakt, że mogliśmy przekonać siebie i innych, że mamy potencjał, który
jest do wykorzystania.

N

iezwykle wymownym przykładem
kolejnego innowacyjnego projektu,
powstałego z wyczuciem na społeczne trendy

był „projekt Nomada” Niny Woronieckiej.
To również prototyp, bardzo przemyślany,
który powstał w ramach jej pracy licencjackiej
na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP.
Inspiracją – jak twierdzi sama autorka, była
jedna z ważniejszych zmian we współczesnym
świecie czyli potrzeba lub konieczność częstego przemieszczania się oraz pół roku spędzonego w L’Ecole de Design Nantes Atlantique
we Francji.

Korzystając ze swojej wiedzy i dostępnych
technologii stworzyła bardzo ciekawy projekt: łatwy w montażu, zwiększający swoją
objętość, gdy jest używany, a zmniejszający
się by np. optymalizować koszty transportu
czy magazynowania. Całość mieści się
w skrzyni ze sklejki na 4 kółkach, którą bez
problemu włożymy do bagażnika. Idealny dla
współczesnego Nomada, który może wyczarować z niej niezbędne meble: stół z lampką,
którego blat jest jednocześnie wiekiem skrzyni,
dwa krzesełka, łóżko w postaci rozkładanego
materaca a do tego regał z półkami na książki
i pudełka na rzeczy osobiste. To wspaniały
dowód na to, że polscy projektanci są wrażliwi
na trendy a przede wszystkim na potrzeby
w szybko zmieniającym się świecie. Trzymamy
kciuki za szybkie wdrożenie go do produkcji,
bo lista zainteresowanych zakupem zdecydowanie się wydłużyła.
To nie koniec polskich mebli inspirujących
przestrzeń, pobudzających kreatywność i motywujących do działania jakie zaprezentowaliśmy. Nowa polska marka meblowa VANK,
której pomysłodawczynią jest Anna Vonhausen
przedstawiła swoje dwa najnowsze produkty,
docenione już międzynarodową nagrodą iF
Design Award 2016.
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Pierwszym z nich był nowoczesny stół VANK_
move. Dzięki elektrycznej regulacji wysokości
blatu, na bieżąco podąża za działaniami
użytkownika, w pełni dostosowując się do jego
potrzeb. Jest odpowiedzią na trend i zapotrzebowanie na miejsca pracy typu „sit/stand”. Stół
jest wyposażony dodatkowo w: maskownicę
na kable, media port, ładowarkę indukcyjną
oraz baterię zasilającą umożliwiającą regulacje
wysokości stołu bez dostępu do prądu. Drugim
zaprezentowanym produktem marki VANK była
ścianka mobilna WALL, która została zaprojektowana w odpowiedzi na potrzebę uzyskania
synergii pomiędzy osobistą przestrzenią pracy
a ekologią. Dzięki swoim właściwościom
akustycznym pozwala użytkownikowi skupić
się na tym, co ważne, a jego forma stymuluje
kreatywne myślenie.

W

śród innowacyjnych produktów
ze społecznym zacięciem, nie zabrakło i takiego, który na co dzień, w warunkach
domowych pozwalał będzie na usprawnienie
funkcjonowania osobom z różnymi dysfunkcjami czy ograniczeniami zdrowotnymi.
„Projekt Urszula” Marty Jakubowskiej
powstał z myślą o osobach z problemami

ze wzrokiem. Jego innowacyjny charakter
polega na tym, że płyta indukcyjna sterowana
jest przy pomocy modułu Bluetooth oraz
aplikacji na telefon komórkowy. Aplikacja
została stworzona przy współpracy ze studentami trzeciego roku informatyki z Politechniki
Poznańskiej. Do porozumiewania się z płytą
wykorzystywany jest mikrofon i głośnik telefonu
komórkowego, natomiast aplikacja przetwarza
głosowe komendy na działania płyty. Przy
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użyciu aplikacji można włączyć płytę, ustawić
cztery palniki na zadaną moc grzania, włączyć
lub wyłączyć każdy z palników osobno, zmniejszyć lub zwiększyć moc w czasie gotowania,
a także uzyskać informacje o tym, które z grzałek pracują oraz na jaką moc są ustawione.
Póki co, „Projekt Urszula” jest tylko konceptem,
powstałym w ramach pracy dyplomowej
w School of Form na Wydziale INDUSTRIAL
DESIGN. To rozwiązanie, które można zaaplikować do wszystkich urządzeń domowych,
umożliwiając łatwe zarządzanie nimi nie tylko
osobom z problemami ze wzrokiem, lecz również osobom starszym czy rodzicom opiekującym się dziećmi.
Ponadto muszę wspomnieć o prezentowanym
na wystawie prototypie, o którego wdrożeniu
marzą nie tylko jego twórcy, ale jak pokazało
doświadczenie konferencyjne – potrzebujący
pacjenci. Mowa o Projekcie IMMU, autorstwa Justyny Strociak i Magdy Gąsiorowskiej, powstałym również w ramach pracy
dyplomowej w School of Form w Poznaniu
na wydziale INDUSTRIAL DESIGN.
„Projekt IMMU” jest odpowiedzią na problem
nieefektywnego krążenia limfy w organizmie,
szczególnie u kobiet po zabiegu mastektomii.
Podstawą działania IMMU jest falisty masaż odczuwalny na ręce, który możliwy jest
dzięki zaprojektowanym wewnątrz komorom.
Każdy rękaw ma dwa systemy komór, które
są umieszczone po zewnętrznej i wewnętrznej
stronie ręki. Wprowadzone powietrze przepływa przez komory ruchem falistym w kierunku
serca, imitując ręczny masaż, zwiększając
cyrkulację płynów, co wpływa na prawidłowy
przepływ limfy, a w konsekwencji szybszą
regenerację i usuwanie toksyn. „IMMU” wspomaga drenaż manualny wykonywany przez
ﬁzjoterapeutów lub przez osoby chore. Rękaw
umożliwia samodzielny masaż nawet kilka
razy dziennie bez nadmiernego wysiłku. Jest
to produkt wpisujący się w trend nowoczesnej
medycyny przyjaznej dla pacjenta i umożliwiający lekarzowi stałą obserwację zdrowia.

N

a koniec przedstawię kolejny wyjątkowy
produkt – kostium z wykorzystaniem
tekstronicznego, modułowego systemu
pomiarowego, zaprojektowany przez interdyscyplinarny zespół z Instytutu Włókiennictwa
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z Łodzi oraz z Politechniki Śląskiej: Małgorzatę
Cieślak, Katarzynę Śledzińską, Marka Lao,
Ewę Witczak, Aleksandra Nawrata, Damiana
Bereskę, Romana Koterasa, Karola Jędrasiaka
i Krzysztofa Dańca.
Wzbudzał niemałe zainteresowanie. Innowacyjny charakter tego mobilnego kostiumu, wyposażonego w miniaturowe czujniki elektroniczne,
przyczepione do specjalnie zaprojektowanych
w tym celu taśm przyszytych do ubrania, polega na bezpośrednim przekazywaniu danych
pomiarowych z i/lub do użytkownika bez konieczności korzystania ze stacjonarnego zasilania i specjalnie wyposażonego laboratorium.
Kostium umożliwia obserwację, rejestrację
i analizę ruchu ludzi i zwierząt w oparciu o charakterystyczne punkty pomiarowe. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia wizualizację
sylwetek podczas ruchu. Taki inteligentny
ubiór lub akcesoria tekstroniczne mogą być
stosowane np. w medycynie, jako rehabilitacja
„noszona”, dając możliwość kontroli i terapii.

T

o co wydaje się ﬁkcją, za chwilę może
stać się rzeczywistością. Właśnie dzięki
takim projektom, jak te prezentowane na wystawie: „Innowacje społeczne we wzornictwie
przemysłowym”, nawet jeśli dziś jeszcze
nie wszystkie znajdują się na etapie produkcji.
To dobry znak, że polscy projektanci świadomi są tych zmian, że zachowują czujność
i wrażliwość na trendy pochodzące z różnych
obszarów naszego życia, wpisujących się
w nurt designu zaawansowanego społecznie.
Na takie produkty wciąż czekamy.
Agnieszka Marczak
Zdj. z wystawy R. Graﬀ, A. Taukert
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Projektowanie dóbr
i usług ze wsparciem
publicznym PARP
Paulina Zadura-Lichota PARP
Czemu służy projektowanie? Czy to konieczny element tworzenia każdego produktu
czy coś dodatkowego, a więc nie zawsze koniecznego? Czy kopiowanie, to też
projektowanie, czy sposób na ominięcie projektowania? I wreszcie, czy projektowanie
może przed firmą otworzyć zupełnie nowe szanse, czy nie należy tego przeceniać,
sporadyczna działalność związana z estetyzacją „niemal” gotowego produktu przecież
zupełnie wystarczy. Można się jeszcze zastanawiać czy projektowanie jest potrzebne
każdej branży, bo przecież wiemy, w których ta działalność jest kluczowa, a w których
dość ważna. Prawdopodobnie przedsiębiorcy zadają sobie takie pytania i dochodzą
do różnych wniosków myśląc o tworzonym przez siebie produkcie.
Mimo, że w ostatniej perspektywie ﬁnansowej (2007–2013), PARP nie miała
dedykowanych instrumentów na procesy
projektowania, to ﬁrmy mogły w projektach
innowacyjnych takie koszty ponosić. Część
przedsiębiorców z tej możliwości korzystała,
w umiejętny sposób włączając proces projektowania w cały proces tworzenia produktu. Pojawiły się więc bardzo dobre przykłady
ﬁrm, które wprzęgały proces projektowania
w cały cykl pracy nad produktem, uzyskując
dzięki temu kluczowy lub dodatkowy element
przewagi konkurencyjnej. Oczywiście były
też projekty, które tego procesu nie uwzględniały, co mogło prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca po zakończeniu projektu
musiał dalej pracować nad swoim produktem, ponieważ nie nadawał się on jeszcze
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pod względem ergonomicznym, funkcjonalnym lub estetycznym do produkcji seryjnej.
Dobrze zaprojektowany wyrób jest innowacją. Począwszy od niewielkich zmian korygujących niefunkcjonalny kształt lub mało
estetyczny wygląd, przez zmiany poważniejsze zmieniające sposób użytkowania danego
wyrobu, różnicowania go w zależności
od typu użytkownika lub wykorzystującego
nowe możliwości konstrukcyjne, wynikające
z pojawienia się nowych technologii1.
Przyjęcie takiej tezy, której przejawy obserwowaliśmy w projektach ﬁnansowanych
przez PARP, skłoniło nas do podjęcia pogłębionych badań w tym zakresie i zaproponowanie na kolejną perspektywę instrumentów
wsparcia, które w mocniejszy sposób akcen-

towałyby kwestię wzornictwa i promowały
ten kierunek w działalności przedsiębiorstw.

Wyniki badania PARP „Diagnoza
stanu design w Polsce”
Do badania przeprowadzonego na przełomie 2014/2015 r. zaprosiliśmy ﬁrmy, dzieląc
ich na liderów designu, podmioty, które
korzystają w pewnym zakresie z usług
projektantów oraz ﬁrmy korzystające z tych
usług sporadycznie. Uzyskaliśmy w ten
sposób próbę, w której 1/3 stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, 1/3 małe ﬁrmy, około
32 ﬁrmy zatrudniające od 50 do 100 osób
i kolejne 78 ﬁrm o zatrudnieniu 101 osób
i więcej, w sumie 333 ﬁrmy, reprezentujące
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Wykres 1. W jakim stopniu (w %) design decyduje o sukcesie produktu/usługi
na rynku? Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z badania Diagnoza stanu design
w Polsce, PARP 2015

branżę przemysłową, usługi, handel i budownictwo. 280 z tych podmiotów planowało
wprowadzić innowacje w kolejnym roku
(84%). Nie była to więc próba typowych ﬁrm
w Polsce, ale też nie o to chodziło. Skupiając
się na próbce ﬁrm, które mają doświadczenia
z projektowaniem produktów, chcieliśmy się
od nich dowiedzieć, jak ten proces oceniają
pod różnymi względami, a w szczególności
w odniesieniu do kwestii konkurencyjności.
Przeprowadziliśmy również badanie wśród
239 projektantów i 59 design menedżerów.
To pozwoliło nam na bardzo ciekawe zderzenie opinii obu środowisk na temat wspólnej
współpracy.

Czy projektowanie ma sens?
W opinii 58% badanych, produkt, który
stworzyli wykorzystując przy tym design
odniósł sukces rynkowy. Pytanie podobne,
choć zadane z nieco innej strony, dotyczyło
wagi designu w produkcie. W tym wypadku,
co druga ﬁrma twierdziła, że design decyduje o sukcesie produktu w co najmniej
61% i wyżej (wykres 1), natomiast najniższą
ocenę (design decydujący o sukcesie
na poziomie od 0 do 20%) skuteczności
designu wydał zaledwie co dziesiąty
respondent.
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Ponadto, 73% z badanych zgodziło się
ze stwierdzeniem, że bez dobrego designu trudno jest dziś odnieść sukces
rynkowy, 68% przyznało, że wydatki
na design stanowią dobrą inwestycję,
65% uznaje za kluczową rolę projektanta w procesie przygotowania nowego
produktu.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że ci przedsiębiorcy, którzy mieli już do czynienia z projektantami cenią sobie tę współpracę. Ponad
70% z nich zwraca uwagę na innowacyjność
oferowanych rozwiązań, 67% na znajomość
najnowszych trendów w projektowaniu,
uwzględnianie warunków produkcyjnych oraz
kosztów wdrożenia (po 64%). Stosunkowo
rzadziej wskazywano na kompleksowość
usług (56%) oraz znajomość gustów polskiego odbiorcy (55%).
Są też i mankamenty. Dla prawie połowy
ﬁrm, główną barierę stanowi cena usługi
projektanta. Dwóch na pięciu przedsiębiorców (40%) określa designerów, jako osoby
zbyt oddalone od realiów biznesu i potrzeb
rynku. Co trzeci krytykuje zbytnie przywiązanie do autorskiej wizji projektu (34%), kolejne
29% dostrzega niedopasowanie produktu
do potrzeb klientów oraz dostarczanie produktów, które się niewiele różnią od produktów konkurencji (27%).
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Jak kwestię współpracy postrzegają
projektanci? Wydaje się, że ich ocena
jest bardziej krytyczna niż ocena przedsiębiorców. Najczęściej, bo aż 4 na 5 osób
wskazywało na niskie budżety przeznaczane na usługi projektowania. To może
być jeden z kluczowych problemów, ponieważ dla firm usługi projektantów są nadal
za drogie. 3/4 projektantów obserwuje
brak zrozumienia roli i znaczenia dobrego
designu wśród przedsiębiorców oraz
w ogóle niską świadomość firm na temat
procesu projektowania. Ponad 70% zwraca uwagę na opór w akceptacji nowatorskich, odważnych projektów. Projektantom
przeszkadza również krótki czas na realizację usługi, konieczność dopasowania się
do ograniczeń technologicznych i produkcyjnych. Wydaje się, że te wszystkie przekonania i opinie powinny być artykułowane
i „zderzane”, skonsultowane już podczas
pierwszego kontaktu przedsiębiorcy
z projektantem.
Jest oczywiste, że każda ze stron musi chronić swoje interesy i one mogą wydawać się
sprzeczne. Natomiast cała sztuka współpracy i współdziałania polega na tym, by wyważyć te interesy. Jeśli dana ﬁrma pozycjonuje
się w określonej półce cenowej, ma zdeﬁniowanych konkurentów i ceny, w ramach
których tworzy swoją produkcję, to proces
projektowania musi to uwzględniać, ponieważ presja na wykorzystanie droższych
materiałów czy zmianę procesu wytwarzania
może zachwiać pozycją rynkową tej ﬁrmy,
która nagle znajduje się w koszyku z innymi
konkurentami i nie zawsze jest do tego
przygotowana ani niekoniecznie jest to jej potrzebne. Natomiast ﬁrma poszukująca nowej
drogi dla siebie, która próbuje powalczyć
o zupełnie nowy rynek dla siebie i musi
stworzyć produkt na miarę tego nowego
rynku ma inną sytuację. Dla niej, otwartość
na propozycję całkiem nowego produktu,
która pociąga za sobą zmiany technologiczne, kompleksowe zmiany w wyglądzie lub
sposobie użytkowania produktu, stanowią
szanse na znalezienie sobie obiecującej
niszy rynkowej lub odebranie części rynku
konkurentom, proponującym mniej efektywne rozwiązania.
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Design w publicznych
programach wsparcia PARP
w latach 2014–2020
Wyniki badania dały podstawy do przygotowania instrumentów wsparcia, które zachęcają przedsiębiorców do korzystania z usług
projektantów. W kilku instrumentach umożliwiamy przedsiębiorcom sﬁnansowanie usług
związanych z projektowaniem produktów.
Ponadto opracowaliśmy jeden dedykowany
wzornictwu instrument, który uruchomiliśmy
w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, który obejmuje 5 województw ściany
wschodniej. Celem działania „Wzór na konkurencję” jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie zarządzania wzornictwem w ﬁrmie oraz wzrost wykorzystywania
wzornictwa w działalności przedsiębiorstw,
co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.
Działanie jest podzielone na dwa komponenty. Pierwszy etap obejmuje kompleksowe
wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych, obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie
strategii wzorniczej (rozumianej jako raport
z audytu zawierający rekomendacje dalszych
działań). W drugim etapie (osobny konkurs)
możliwe jest uzyskanie doﬁnansowania
na wdrożenie innowacji (projekt inwestycyjny) w oparciu o przygotowaną strategię
wzorniczą.
Ciekawym instrumentem jest „Bon na innowacje”, kierowany do wszystkich przedsiębiorców w kraju z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój. Celem działania jest
intensyﬁkacja współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami, którzy w tym
instrumencie mogą sﬁnansować prace
badawczo-rozwojowe, realizowane przez
wybraną przez siebie jednostkę naukową.
Prace te mogą obejmować zakup usługi
polegającej na opracowaniu nowego lub
znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub
znacząco ulepszonej technologii produkcji,
nowej lub znacząco ulepszonej usługi oraz
właśnie nowego projektu wzorniczego.
Najbliższy konkurs na to działania zostanie
ogłoszony przez PARP na początku maja br.
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z wydłużonym terminem naboru wniosków
od początku czerwca do końca stycznia
2017 r. Ponadto usługi projektowania znajdują się w katalogu kosztów kwaliﬁkowanych
w działaniu „Badania na rynek” oraz „Usługach proinnowacyjnych” w ramach PO IR
oraz w działaniu „Wdrażanie innowacji przez
MŚP” realizowanym w PO PW.
Ponadto w 2016 r. PARP w partnerstwie
z Ministerstwem Rozwoju, rozpoczyna projekt o charakterze pilotażowym – Centrum
analiz i pilotaży nowych instrumentów
wsparcia (inno_LAB), w którym przewidujemy analizę obszaru odnoszącego się
do procesów wzorniczych w ﬁrmach i testowanie różnych form wsparcia w tym zakresie.
Działania te będziemy realizować przy współpracy z przedsiębiorcami, projektantami
i instytucjami pośredniczącymi w tworzeniu
i promocji polskiego wzornictwa.

Podsumowanie
Powracając do początkowych pytań,
a w szczególności do jednego z nich. Tak,
imitowanie, to też projektowanie. Proszę
spróbować stworzyć imitację zgniecionej
przed chwilą kartki papieru. Dobra imitacja
wymaga żmudnego niekiedy odtworzenia
krok po kroku poszczególnych etapów tworzenia oryginału. A w końcu i tak powstaje
mniej lub bardziej udana kopia. Może więc
lepszym doświadczeniem będzie skorzystanie z pomocy polskiego projektanta i taka
z nim współpraca, by obie strony były zadowolone z końcowego efektu.
Mam nadzieję, że lista barier i opinii, odczuć,
po „obu stronach barykady”, które wyłoniły
się z badania PARP, będzie pomocna w nawiązaniu współpracy ﬁrm z projektantami.
Dlaczego? Ponieważ ich artykułowanie
i przedyskutowanie na początku współpracy
znacznie ograniczy ryzyko nieporozumień
i niezadowolenia z końcowych efektów
projektu.

1

Por. Strategia Rozwoju Wzornictwa w Polsce na lata
2007–2020, Stowarzyszenie Projektantów Form
Przemysłowych, Warszawa 2006.

Pierwsza z prawej – dyr. w PARP, Paulina
Zadura-Lichota

Dyskusja podczas panelu organizowanego
przez PARP „Wzornictwo jako sposób
na nowe rynki i rozwój”

Teresa Hernik PFRON

Panel IV. Od lewej: Piotr Brylski, UPRP;
kierownik Katedry Projektowania prof. Michał
Stefanowski, ASP Warszawa; dyr. Rafał
Plutecki, Google Campus Warsaw;
Laura Andrukiewicz, WellDone, Anker
Bak, PointAid MB Dania; Rama Gheerawo,
dyr. Centrum Projektowania W. Brytania;
Piotr Zakrzewski, UPRP
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Park otwarty
na design

Joanna Rudawska
Głównym celem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, których w Polsce
jest ponad 600, jest przede wszystkim promowanie przedsiębiorczości, asysta
w rozpoczęciu działalności gospodarczej, ale również działalność ukierunkowana
na tworzenie skupisk innowacyjnych przedsiębiorstw – ekosystemu poprzez połączenie
usług biznesowych i zaawansowanych usług dla firm technologicznych.
Jedną z instytucji wpisujących się w tę definicję jest Kielecki Park Technologiczny,
wielofunkcyjny obszar wspierania przedsiębiorczości i innowacji,
w tym firm z branży kreatywnej.

Pomysł budowy parku technologicznego
w Kielcach pojawił się w roku 2005 i został
zapisany w Strategii Rozwoju Miasta Kielce.
Szybko podjęto kroki w tym kierunku i rozpoczęto prace nad koncepcją i modelem biznesowym tego przedsięwzięcia, opartą o wzorce
międzynarodowe. Na tym etapie pomysłodawcy przestudiowali i porównali ośrodki z całego
świata, część z nich odwiedzili osobiście i bazując na przykładach, które odniosły sukces,
ale także na tych, które poniosły porażkę, przygotowali koncepcję ośrodka w województwie
świętokrzyskim i przekazali na ręce prezydenta
miasta Wojciecha Lubawskiego.
Doprowadziło to w efekcie do powołania
w 2008 roku jednostki budżetowej i zapoczątkowało proces budowy parku technologicznego. Lokalizacja, którą wybrano nie była przypadkowa. Północna, poprzemysłowa część
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miasta była wyzwaniem ale bliskość głównych
dróg oraz potencjał rozwojowy tego miejsca
przemawiały za budową ośrodka właśnie przy
ulicy Olszewskiego. Środki na ten cel pozyskano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Infrastruktura – jeden
z elementów definicji parku
technologicznego
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom ﬁrm
jest jednym z podstawowych elementów deﬁnicji parków technologicznych, naukowo-technologicznych czy przemysłowych.
Również w przypadku budowy Kieleckiego
Parku Technologicznego (KPT), projektując
poszczególne obiekty wzięto pod uwagę
ich użyteczność i funkcjonalność. Obecnie
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Kielecki Park Technologiczny tworzą dwie
strefy ukierunkowane na rozwój ﬁrm o różnych
potrzebach.
Strefa 1, to Zespół Inkubatorów Technologicznych, zaprojektowana z myślą o innowacyjnych ﬁrmach usługowych. Dwa inkubatory
ORANGE INC oraz SKYE INC, to nowoczesne zaplecze biurowe dla wymagających
przedsiębiorców.
Strefa 2, to Centrum Technologiczne
utworzone na potrzeby ﬁrm produkcyjnych.
Obejmuje ono 4 nowoczesne hale produkcyjne, budynek laboratoryjny i uzbrojone tereny
inwestycyjne. Powierzchnia udostępniona
inwestorom krajowym i zagranicznym to moduły od 180 do 3000 m2.
Obie strefy są w pełni wyposażone w zaplecze
socjalne, konferencyjne, magazynowe oraz
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parkingi. Łącznie Kielecki Park Technologiczny zajmuje powierzchnię 20 ha,
plany rozwojowe obejmują dalszą ekspansję.

System wsparcia – preferencje, doradztwo, asysta
Dlaczego przedsiębiorcy wybierają park technologiczny w Kielcach jako adres
dla swojego biznesu? Najczęściej padającą odpowiedzią jest prestiż miejsca.
To, co zachęca pomysłodawców do ulokowania swojej ﬁrmy w Kieleckim Parku
Technologicznym, to system wsparcia dla młodych ﬁrm.
Park świadczy usługi biznesowe i rozwojowe. Usługi biznesowe obejmują
pakiet podstawowych usług, niezbędnych do rozwoju przedsięwzięcia w takim
miejscu, jak obsługa recepcyjna, ksero, monitoring, całodobowa ochrona,
szybki Internet.
Usługi rozwojowe natomiast są specjalistycznym wsparciem dla ﬁrm, między
innymi poprzez doradztwo, szkolenia, audyty, pomoc w poszukiwaniu środków
zewnętrznych na rozwój działalności, kojarzenie partnerów w kraju i za granicą,
ciągłą asystę, dzięki sieci opiekunów biznesowych ﬁrm itp.

Energetyczne Centrum Nauki

Fachowe, szerokie wsparcie ma wesprzeć ﬁrmy we wprowadzeniu na szybką
ścieżkę rozwoju. Oferowane jest na każdym etapie rozwoju od pomysłu biznesowego do osiągnięcia dojrzałości i internacjonalizacji.
Dodatkowym atutem są preferencyjne stawki najmu dla ﬁrm młodych, co ma
znaczenie na początku przygody w własną ﬁrmą. Lokatorzy parku, działający
na rynku nie dłużej niż 3 lata (a w przypadku Centrum Technologicznego,
dłużej niż 5 lat), mogą liczyć na preferencje za wynajem powierzchni. I tak
na przykładzie inkubatora, startupy w pierwszym roku płacą 30% stawki bazowej, w drugim 50%, w kolejnym 75% czynszu. Dopiero po 3 latach płacą pełną
stawkę, która w KPT wynosi 25 zł za metr kwadratowy. Inwestorzy w Streﬁe 2
parku, oprócz podobnych preferencji w stawkach najmu, mogą liczyć na ulgi
podatkowe, gdyż ten obszar KPT włączony jest do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, podstrefa Kielce.

Centrum Konferencyjne

Kolejne tereny pod inwestycje szykuje Kielecki Park Technologiczny. Wiąże się to z rosnącym zainteresowaniem ﬁrm, które chcą tam
lokować swoje zakłady produkcyjne
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Biblioteka Materiałowa

W Centrum ICT

W Centrum ICT można pracowa m.in. nad
prototypami aplikacji mobilnych

LabDesign Studio
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Centra kompetencji, centra
badawczo-rozwojowe

3D, który wykorzystywany będzie w celach
naukowych, edukacyjnych i pamiątkowych.

W miarę dojrzewania inicjatywy i wchodzenia
w dynamiczną fazę rozwoju, Kielecki Park Technologiczny podjął decyzję o budowie zespołu
centrów badawczo-rozwojowych. Krok ten miał
zapewnić ﬁrmom dostęp do niezbędnej, specjalistycznej infrastruktury i kompetencji na miejscu.
Ich celem jest również zbliżenie świata nauki
do świata biznesu i wywołanie efektu synergii.
Wybór specjalizacji nie był przypadkowy i zawsze był odpowiedzią na potrzeby lokalnych
ﬁrm i dokonany w oparciu o rzetelną analizę
trendów rynkowych. Dominującą branżą w Kieleckim Parku Technologicznym są ﬁrmy z szeroko pojętej branży kreatywnej, w tym informatycznej. Stanowią one łącznie 50% ﬁrm w społeczności, która obecnie liczy blisko 100 podmiotów.
Postawiono więc na design. W Parku powstały
sekcje, zajmujące się profesjonalnym wsparciem
ﬁrm w kilku obszarach.

Świat materiałów – Innowacyjna
Biblioteka Materiałowa

Druk 3D – od prototypu
do produktu
Centrum Druku 3D w Kieleckim Parku Technologicznym jest jednym z najbardziej nowatorskich w kraju centrów prototypowania i produkcji
tzw. krótkich serii. Bazuje na pierwszej w Polsce
drukarce ﬁrmy 3D Systems – ProX 500Plus.
Drukarka wykorzystuje zaawansowaną technologię SLS (z ang. Selective Laser Sintering),
która polega na laserowym spieku proszków
poliamidowych. Produkty wykorzystywane
są w wielu dziedzinach m.in. w motoryzacji,
elektronice, medycynie, przemyśle spożywczym,
lotnictwie a nawet w kosmonautyce.
Laboratorium oferuje projektowanie produktu
w technologii 3D – wirtualne modelowanie,
przygotowanie projektu produktu pod wydruk
3D uwzgledniający weryﬁkację zgodności, wytrzymałości i przepływu oraz usługi procesingu
drukowanych prototypów– m.in. malowanie,
lakierowanie, galwanizowanie, chromowanie
wydrukowanego prototypu. Ostatnim przedsięwzięciem, zrealizowanym przez Centrum
Druku 3D KPT we współpracy z Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym w Kielcach oraz ﬁrmy
informatycznej Neurosoft, był wydruk płodu
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Projektanci, użytkownicy i producenci materiałów, studenci w procesie pracy nad projektem
i przed wykonaniem prototypu mogą skorzystać z Innowacyjnej Biblioteki Materiałowej.
Pierwsza w Polsce, zlokalizowana w Kieleckim
Parku Technologicznym, jest wynikiem współpracy z Material ConneXion Inc. z siedzibą
w Nowym Jorku, światowego lidera z dziedzinie designu, wzornictwa przemysłowego,
mediów i reklamy wizualnej.
Innowacyjna Biblioteka Materiałowa KPT zapewnia z jednej strony dostęp do „żywej” ekspozycji,
a z drugiej – dostęp do bazy online, z ponad
7500 materiałami użytkowymi. Baza daje dostęp
do szczegółowych opisów materiałów wraz
z danymi producenta, szczegółowymi właściwościami ﬁzycznymi i chemicznymi oraz zdjęciami
i informacji o potencjalnym zastosowaniu. Material ConneXion® pomaga ﬁrmom stworzyć oraz
udoskonalić produkty poprzez wskazanie innowacyjnych rozwiązań. Materiały skatalogowane
są według kategorii: Polimery, Naturalne, Metale,
Procesy, Szkło, Ceramika, Materiały na bazie
cementu, Materiały na bazie węgla.

Centrum Kompetencji
i Kreatywności Fashion Design
Na powierzchni 400 m2 w Kieleckim Parku
Technologicznym młodzi projektanci, studenci,
pasjonaci, jak i profesjonalne ﬁrmy z branży
modowej rozwijać mogą swoje projekty.
Centrum Fashion Design, oferuje w pełni wyposażoną infrastrukturę, na którą składają się:
szwalnia-prototypowania z maszynami do szycia, hafciarkami, manekinami parowymi, stołami
krojczymi; pracownia graﬁczna ze specjalistycznym oprogramowaniem i komputerami; studio
fotograﬁczne, show room z mobilnym wybiegiem. Centrum oferuje także kursy, warsztaty
i szkolenia z obszaru mody, wizażu, stylizacji.
Daje możliwość zdobycia kompetencji krawieckich i konstruktorskich. Jednostka pracuje nad
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międzynarodowymi warsztatami, które odbędą
się pod okiem duetu Paprocki&Brzozowski,
a młodzi projektanci w interdyscyplinarnych zespołach wypracują kolekcję, zaczynając od pomysłu, kończąc na prototypie i pokazie mody.

Maszyny sterowane numerycznie
– Centrum CNC
Centrum Kompetencji CNC (z ang. Computerized Numerical Control) Kieleckiego Parku
Technologicznego wyposażone jest w fabrycznie nowe urządzenia: pionowe centrum obróbcze, wiertarko-frezarko-wytaczarka pozioma,
frezarka uniwersalna konsolowa, szliﬁerka
do wałków i otworów, tokarka sterowana numerycznie. Maszyny obrabiające materiał kontrolowane są z pulpitu użytkownika przy użyciu
specjalistycznych programów i sterowników.
Pozwala to na szybkie, precyzyjne wykonywanie złożonych kształtów i części maszyn.
Zaplecze badawczo-rozwojowe w postaci
Centrum Kompetencji w zakresie CNC dedykowane jest podmiotom prowadzącym
działalność w obszarze produkcji precyzyjnych
elementów mechanicznych maszyn i urządzeń
i pokrewnych.

laboratoryjne, dokładnie 45 stacjonarnych
jednostek komputerowych.
Przestrzeń Centrum ICT umożliwia przedsiębiorcom m.in. pracę nad prototypami aplikacji
mobilnych, testowaniem obciążeń aplikacji
serwerowych, tworzeniem multimediów i graﬁk
komputerowych 2D i 3D, w oparciu o oprogramowanie na licencji freeware. Dodatkowo
w Laboratorium CISCO Networking Academy
znajduje się aparatura niezbędna do realizacji
ścieżek szkoleniowych CCNA (Cisco Certiﬁed
Networking Associate) i CCNA Security oraz
kursu CCNP (Cisco Certiﬁed Security Professional). W wyposażeniu sali znajdują się także
zawansowane analizatory sieci, testery Gigabit
Ethernet i emulatory sieci.

dr Alicja Panasiewicz, dziekan Wydziału
Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Świat filmów w KPT – VideoLab
Video Laboratorium przystosowane jest do obróbki ﬁlmów oraz tworzenia zaawansowanych
graﬁk. Na wyposażeniu sal znajduje się Stacja
Graﬁczna Sun Microsystems wraz z Blackmagic Design DaVinci Resolve 12 Studio.
W ramach przestrzeni VideoLab przedsiębiorcy
mogą realizować innowacyjne usługi z zakresu
korekcji koloru i postprodukcji ﬁlmów. Laboratorium oferuje również szkolenia i warsztaty
edukacyjne dla młodych graﬁków.

LabDesign – studio grafiki
Przygotowanie graﬁk, rebranding marki, przygotowanie i skład publikacji oraz projektowanie
witryn internetowych to oferta studia graﬁki
prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny. Studio obsługuje sam park dbając
o profesjonalną oprawę wizualną programów
i inicjatyw przez jednostkę realizowanych,
ale oferuje również swoje usługi na zewnątrz
na zasadach rynkowych.

Teleinformatyka i Centrum
Kompetencji ICT
Kielecki Park Technologiczny jest liderem
specjalizacji teleinformatycznej w regionie.
Na potrzeby ﬁrm z tej właśnie branży stworzone zostało Centrum ICT spełniające głównie
funkcje edukacyjne. Na wyposażeniu trzech
sal znajdują się teleinformatyczne zestawy
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Pomysł – Prototyp – Produkt
– Przyszłość

Uczestnicy oklaskami przyjmowali
wystąpienia i prezentacje

Oferta Kieleckiego Parku Technologicznego
pozwala w obszarze design’u zrealizować
pełną ścieżkę projektową – rozpoczynając
projektowanie, korzystając z audytu wzorniczego, wsparcia doradczego, doboru materiału
w Bibliotece Materiałowej, poprzez projekt
graﬁczny w studio LabDesign czy Fashion
Design po prototyp czy to w Centrum 3D,
czy Centrum CNC, na końcu – uzyskując
pomoc we wprowadzeniu produktu na rynek
i jego komercjalizacji.
Kompleksowość i różnorodność oferty daje
możliwość realizacji w Kieleckim Parku Technologicznym najbardziej zaawansowanych,
innowacyjnych przedsięwzięć designerskich
produktów.
Zdj. Kielecki Park Technologiczny

Tłumacz języka migowego
Tomasz Smakowski
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Projektowanie innowacji
a źródła finansowania
Program Innowacje Społeczne
Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju

Joanna Makocka
Koordynator Programu Innowacje Społeczne
Krótka charakterystyka
Programu Innowacje Społeczne1
Program INNOWACJE SPOŁECZNE
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
to program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji
pozarządowych w zakresie podejmowania
i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw
społecznych, bazujących na osiągnięciach
nauki i techniki. Program poświęcony
innowacjom społecznym, który został uruchomiony w 2012 roku, stanowi odpowiedź
na wyzwania społeczno-gospodarcze
i został skonstruowany, tak aby połączyć
główny nurt działalności Centrum czyli ﬁnansowanie działalności badawczo-rozwojowej
wraz z komponentem społecznym.

wę jakości życia społeczeństwa uwzględniając przy tym grupy lub obszary, gdzie
istnieje wyjątkowa potrzeba zastosowania
nowych rozwiązań typowych problemów
społecznych.
Najważniejszym celem Programu jest poprawa jakości życia społeczeństwa. Obok
poprawy jakości życia społeczeństwa ważne

jest też podkreślenie twardych rezultatów,
takich jak wzrost liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań (produktów/usług/procedur)
oraz wzrost współpracy międzysektorowej.
Zgodnie z wyznaczonymi celami, Program
zakłada sﬁnansowanie takich projektów, które jednocześnie stanowią odpowiedź na złożone problemy społeczne lub ekonomiczne

W rozumieniu Programu, innowacje społeczne oznaczają takie rozwiązania, które
równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak i powodują trwałą
zmianę w określonych grupach społecznych.
Te rozwiązania mogą wiązać się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych.2
Program jest skierowany do jednostek,
które podejmują działania mające na celu
stymulowanie rozwoju społecznego, popra-
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Rys. 1. Cele Programu Innowacje Społeczne
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oraz których celem jest wypracowanie
rozwiązań problemów społecznych, które
mają szansę na wdrożenie czyli praktyczne
zastosowanie na danym obszarze lub w danej grupie społecznej. Dodatkowo, istotne
jest podkreślenie międzysektorowości
podejmowanych działań, gdyż innowacyjne
rozwiązania powstają nie tylko na styku
różnych sektorów, ale również na różnych
poziomach współpracy, tj. nie tylko na poziomie krajowym, także w środowisku lokalnym. (Rys. 1. Cele Programu)

idei często wyrastających na styku kilku
obszarów. Ostatecznie, wśród projektów,
które uzyskały doﬁnansowanie, wsparcie
otrzymało 160 różnych podmiotów, z czego
najliczniejszą grupę stanowiły jednostki
naukowe, następną stanowiły organizacje porządkowe a blisko ¼ populacji
to przedsiębiorcy.6 (Rys. 3 – podział na typy
jednostek)
Z analizy sﬁnansowanych projektów pod
względem zakresu tematycznego wynika,

że ponad 50% projektów obejmuje nauki
społeczne, ponad 30% nauki techniczne
(głównie rozwiązania ICT), a pozostałą
część stanowią projekty z zakresu nauk rolniczych lub nauk o zdrowiu. Warto podkreślić, że Program INNOWACJE SPOŁECZNE
nie miał zdeﬁniowanego obszaru naukowego, co oznacza że w ramach obu konkursów
można było składać wnioski z dowolnej dziedziny, pod warunkiem uzyskania innowacyjnego efektu. Zgodnie z zasadami Programu

Dane statystyczne
W ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Centrum przeprowadziło 2 konkursy, jeden w 2013 i drugi 2014 roku.
W ramach obu konkursów sﬁnansowano
41 projektów o średniej wartości 0,7 miliona
złotych.3 Łącznie Centrum udzieliło ponad
30 milionów złotych doﬁnansowania.
30 milionów złotych przeznaczone na ﬁnansowanie innowacji społecznych wydaje się
niewielką kwotą biorąc pod uwagę budżet
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
który w 2015 roku wynosił ponad 5 miliardów złotych, niemniej kwota ta posiada dużą
wartość dodaną.
Kiedy Centrum ogłosiło Program INNOWACJE SPOŁECZNE, nie było pewności
czy program spotka się z zainteresowaniem
beneﬁcjentów. Niemniej, już po pierwszym
konkursie odzew środowiska przerósł wszelkie oczekiwania. W ramach obu konkursów
wpłynęło 320 aplikacji zgłoszonych przez
konsorcja.4 W ramach tych konsorcjów
zaaplikowało prawie 300 przedsiębiorców,
ponad 350 organizacji pozarządowych
i prawie 500 jednostek naukowych.5 Mimo,
że budżet na oba konkursy wynosił 35 milinów złotych, to zainteresowanie wśród
podmiotów startujących w konkursie było
bardzo wysokie i wzrosło aż o 200% pomiędzy dwoma konkursami. (Rys. 2. Podział
aplikujących podmiotów)
Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, gdyż umożliwiał łączenie różnych środowisk i opracowanie unikalnych
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Rys. 2. Podział aplikujących podmiotów w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

Rys. 3. Podział podmiotów, które uzyskały doﬁnansowanie w ramach Programu
INNOWACJE SPOŁECZNE
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Rys. 4. Podział pod względem obszaru naukowego projektów, które uzyskały
doﬁnansowanie w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

istotny był pomysł na rozwiązanie problemu
i wdrożenie czyli zastosowanie rozwiązania
do działalności społecznej lub gospodarczej.
Zdecydowana większość projektów to projekty interdyscyplinarne, które obejmują
więcej niż jeden obszar tematyczny. (Rys. 4
– podział projektów pod względem obszaru
naukowego)

Przykłady nagrodzonych
projektów
Wśród sﬁnansowanych projektów warto
zwrócić uwagę na te, które są związane
z projektowaniem. Poniżej kilka przykładów.

1. Projekt OpenArt:
„Sztuka współczesna dla
wszystkich”
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Projekt realizowany przez 9 podmiotów,
w tym jednostki naukowe (Instytut Technik
Innowacyjnych EMAG, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Polsko-Japońska Akademia Szkoła Technik Komputerowych, Ośrodek Przetwarzania Informacji),
organizację pozarządową (Fundacja Siódmy
Zmysł), przedsiębiorcę (Centrum Transferu
Technologii EMAG sp. z o.o.) ale i muzea
(Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie MOCAK), które
są kluczowymi partnerami przy wdrażaniu
rozwiązania.
Projekt „Sztuka współczesna dla wszystkich” ma na celu stworzenie innowacyjnego
w skali światowej rozwiązania polegającego
na opracowaniu multimedialnego przewodnika w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet), ułatwiającego dostęp
do dzieł sztuki eksponowanych osobom
z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszającego doświadczenie odbioru sztuki dla
osób pełnosprawnych z Polski i zza granicy.
W ramach projektu zostanie wykonany
prototyp multimedialnego przewodnika
po dziełach sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego
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w Warszawie, Muzeum Narodowego
w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). Przewodnik
ten zostanie wykonany zgodnie z zasadami
projektowania uniwersalnego (Universal
Design), dzięki czemu będzie on dostępny
dla wszystkich zwiedzających bez względu
na niepełnosprawność czy (nie)znajomość
języka. Przewodnik będzie dostępny w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego
treść będzie dostępna w formie dźwiękowej,
w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz
w postaci multimediów. Rozwiązanie zapewni automatyczną identyﬁkację eksponatów
muzealnych oraz lokalizację zwiedzającego
w muzeum. Opracowane rozwiązanie będzie
mogło zostać wdrożone w innych muzeach i galeriach jako nowy produkt/usługa
mająca na celu eliminację wykluczenia
społecznego.7
Informacje o projekcie dostępne są pod linkiem: http://openart.ibemag.pl/index.php/pl/

2. Projekt PISAK:
Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji

Projekt realizowany przez konsorcjum
w składzie: BrainTech Sp. z o.o., Uniwersytet
Warszawski, Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Ożarowska”, Stowarzyszenie
Na Rzecz Propagowania Wspomagających
Sposobów Porozumiewania Się „Mówić Bez
Słów”.
Celem projektu jest wykorzystanie najnowszych technologii do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu dorosłych
osób niepełnosprawnych, nie mających
możliwości komunikowania się z otoczeniem,
ze szczególnym uwzględnieniem:
1. efektywnej synergii elementów do poziomu kompletnego systemu, którego użyteczność będzie na wszystkich etapach
weryﬁkowana na znaczącej próbie grupy
docelowej;
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2. ceny, która w przypadku oparcia systemu
o aktualnie dostępne na rynku elementy
jest barierą nie do przebycia dla zdecydowanej większości niepełnosprawnych
w Polsce. Efektywne zastosowanie pojawiających się technologii oraz oparcie
systemu o Wolne Oprogramowanie pozwoli na jej zmniejszenie o rząd wielkości.
Projekt przewiduje:
1. stworzenie kompletnej platformy oprogramowania oraz nowatorskich elementów
sprzętowych, które umożliwią samodzielną komunikację,
2. przeprowadzenie zajęć warsztatowych
z wykorzystaniem powstałej platformy,
3. stworzenie struktury zapewniającej
osobom niepełnosprawnym skuteczny
dostęp do wszystkich wyników projektu.
Tworzone w ramach projektu oprogramowanie będzie udostępnianie za darmo
na licencji GPL, podobnie jak projekty
3D elementów urządzeń (przełączników
i okulografów) oraz programy rehabilitacji
społecznej. Wyniki będą upowszechniane
na stronach internetowych projektu, zawierających również forum do komunikacji dla
osób niepełnosprawnych, oraz na wieńczących Projekt warsztatach. Projekt przyczyni
się również znacząco do postępu badań
nad interfejsami mózg-komputer, prowadzonych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego.8
Informacje o projekcie dostępne są pod
linkiem: http://pisak.org

Laboratorium EE Sp. z o.o. oraz Miasto
Gdynia.
W ramach projektu zostanie stworzony
zaawansowany prototyp multimedialnego
urządzenia dedykowanego seniorom, które
zapewni im dostęp i interakcję z różnego
rodzaju materiałami archiwalnymi związanymi z różnymi etapami ich życia. Urządzenie
będzie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu seniorów, a także stymulować ich indywidualną i zbiorową pamięci.
Jego celem będzie także integracja seniorów oraz umożliwienie im rejestrowania
indywidualnych świadectw historii. Urządzenie zostanie zaprojektowane na podstawie
badań.
Wnioski z badań posłużą najlepszego
dostosowania urządzenia do potrzeb
różnych grup seniorów – zarówno pod
kątem projektu i wykonania urządzenia, jak
oprogramowania i rodzaju archiwaliów. Urządzenie będzie testowane w różnego typu
placówkach dedykowanych seniorom – placówkach dziennego pobytu, klubach seniora
i domach opieki.9
Informacje o projekcie dostępne są pod
linkiem: http://www.projektmemo.pl/

1

2
3

3. Projekt MEMO:
Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące
osoby starsze

4

5

6
7

Projekt realizowany przez konsorcjum,
w którego skład wchodzi Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej,
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9

Pełny opis Programu INNOWACJE SPOŁECZNE
dostępny pod linkiem www.ncbr.gov.pl/programykrajowe/innowacje-spoleczne
Opis programu, str. 1.
Szczegółowe informacje nt. sﬁnansowanych projektów
są dostępne pod linkiem: www.ncbr.gov.pl/o-centrum/
programy-i-projekty-realizowane-w-narodowymcentrum-badan-i-rozwoju
Zgodnie z założeniem programowym, w obu konkursach mogły startować konsorcja składające
się z jednostek pochodzących z różnych sektorów
– sektora nauki, sektora gospodarczego i sektora
pozarządowego.
Dane zbiorcze z dwóch konkursów z uwzględnieniem podmiotów występujących we wszystkich
konsorcjach.
Jw.
Streszczenie projektu, wniosek nr IS-1/021
z dn. 20.03.2013 r.
Streszczenie projektu, wniosek nr IS-1/071
z dn. 28.03.2013 r.
Streszczenie projektu, wniosek nr IS-2/140
z dn. 26.03.2014 r.

Rozmowy w kuluarach – pośrodku Anker Bak
z Danii

Gudula Naiga Basaza, Stowarzyszenie
Kobiet Wynalazczyń w Ugandzie;
obok dr Bogdan Wasilewski, prezes zarządu
Łódzkiego Parku Technologicznego

Wywiad z prezes UPRP dr Alicją Adamczak

Rama Gheerawo dyr. The Helen Hamlyn
Centre for Design and Reader in Inclusive
Design z W.Brytanii
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WYKŁADOWCY, UCZESTNICY PANELI, LEKTORZY
Alicja Adamczak
Doktor nauk prawnych. Prezes Urzędu Patentowego RP.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Administracyjnej
i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Była prezes Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych i przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca prawny
oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej. Przez wiele lat redaktor naczelna kwartalnika Rzecznik patentowy oraz zeszytów naukowych – seria Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Autorka wielu inicjatyw na rzecz
upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności, promocji
polskich osiągnięć w świecie oraz transferu wiedzy z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzieży i studentów. Organizatorka
m.in. cyklu międzynarodowych konferencji Innowacyjność i kreatywność kobiet
w Warszawie oraz sympozjów Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce w Krakowie. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego.

Anker Bak
Duński projektant i artysta. Ma jasną wizję swojej twórczości, która łączy branżę
produktów rehabilitacyjnych i skandynawski design w projektowaniu mebli. Tworzy
w skali globalnej nową jakość przedmiotów w kategorii specjalistycznych mebli
użytkowych. Jest znawcą duńskiej szkoły
wzornictwa. Wykorzystuje swoją wiedzę, tworząc nowe przedmioty, jednak
na rzecz funkcjonalności nie rezygnuje z ich estetyki. Jego misją jako projektanta jest tworzenie dla osób niepełnosprawnych. W swoich pracach skupia się
na perspektywie użytkownika, który staje się narratorem, projektantem i zarazem współkoordynatorem projektu. Innowacyjne podejście duńskiego artysty
sprawia, że jego projektami interesują się ludzie biznesu, a także inni projektanci. Za każdym razem, kiedy projektuję nowy przedmiot, musi mieć on sens dla
mnie jako projektanta, zarówno w wymiarze użytkowym, jak i społecznym – mówi
o swojej pracy.

Izabela Banaś
Główny specjalista w Departamencie Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Absolwentka Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych i Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z funduszami europejskimi
i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości związana
od 2000 r. Zajmowała się programowaniem, kontraktowaniem i rozliczaniem takich programów jak: Phare
(zaczynając od Phare 99) SPO WKP, PO IG, PO IR, PO PW. Związana głównie z programami inwestycyjnymi, badawczo-rozwojowymi oraz wzorniczymi
dla przedsiębiorców. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki i Energii
w Bułgarii, gdzie jako ekspert uczestniczyła w pracach związanych z przygotowywaniem programu operacyjnego „Competitiveness of Bulgarian Economy”.
Brała udział w programie dotyczącym prowadzenia polityki państwa wobec
MSP prowadzonym przez Japońską Organizację Współpracy Międzynarodowej
w Japonii.
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Wang Binying
Pochodzi z Chin. Absolwentka Uniwersytetu Zhongnan
w Changsha w Chinach. Posiada tytuł magistra prawa
Law School of University of California (Berkeley, USA). Uzyskała dyplom z zakresu prawa amerykańskiego Columbia
Law School w Nowym Jorku. Studiowała na kierunkach:
ﬁlologia angielska, komunikacja, transport, prawo. Pracę
w Biurze Międzynarodowym WIPO rozpoczęła w 1992 r.
Od 2009 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego
ds. znaków towarowych i wzorów (druga kadencja od 2014 r.). Odpowiedzialna za rozwój prawa międzynarodowego w ramach Stałego Komitetu WIPO
ds. ochrony prawnej znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń
geograﬁcznych (SCT). Zarządzała międzynarodowymi systemami rejestracji
znaków towarowych (Porozumienie madryckie i Protokół), wzorów przemysłowych (Porozumienie haskie) i nazw pochodzenia (Porozumienie lizbońskie).

Katarzyna Borkowska, Tomasz Pydo
Są absolwentami Wydziału Wzornictwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Katarzyna studiowała również na Politecnico di Milano we Włoszech. KABO & PYDO to interdyscyplinarne studio
projektowe, założone przez nich w 2012 r. Razem
projektują od 2010 r., początkowo jako duet freelancerów. Poprzez design realizują strategiczne
cele producentów i odpowiadają na potrzeby użytkowników. W procesie tworzenia nowych produktów poszukują innowacyjnych rozwiązań. Projektują produkty
i identyﬁkację wizualną w zakresie wielu dziedzin życia społecznego. Uczestniczą
w wystawach designu w Polsce i na świecie. Są ﬁnalistami konkursów Make Me!
i Young Design. Zaprojektowane przez nich produkty otrzymały m.in. nagrodę Red
Dot 2015, Dobry Wzór 2015, Must Have 2015.

Piotr Brylski
Radca prezesa Urzędu Patentowego RP, pełniący funkcję
asystenta prezesa. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendysta na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu w Göteborgu i absolwent Akademii
Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską o systemie
komunikacji w obszarze rząd-media.

Ludmila Čelišová
Pochodzi z Czech, jest ekspertem ds. wzorów przemysłowych, członkiem Wydziału Unieważnień – grupy eksperckiej działającej w ramach Urzędu Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej (EUIPO). Problematyką własności intelektualnej zajmuje się od 2006 r., głównie w zakresie procesu decyzyjnego odnośnie ważności wzorów
przemysłowych. W Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pracuje od 2012 r. (obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej).
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Tomasz Czerwoniak
Główny specjalista w Departamencie Wsparcia Innowacyjności Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2004 r. zawodowo związany z tematyką wdrażania
funduszy europejskich. Pracując w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej
Górze, zaangażowany we wdrażanie środków przedakcesyjnych Phare 2003 oraz
programów operacyjnych w ramach perspektywy ﬁnansowej 2004–2006 (SPO-WKP
oraz ZPORR). Od 2007 r. związany z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
w obszarze wdrażania działań 4.4, 5.4.1 i 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007–2013 (PO IG), poddziałań 2.3.4 i 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014–2020 (PO IR), a także informacji, promocji i szkoleń.

Elżbieta Dobosz
Ekspert, naczelnik Wydziału Wzorów Przemysłowych w Departamencie Badań Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP. Autorka publikacji i artykułów naukowych,
dotyczących prawnej ochrony wzornictwa przemysłowego. Współautorka publikacji
Urzędu Patentowego RP Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wydanej przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego publikacji Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie
własności przemysłowej wiedzieć powinien. Prowadziła liczne szkolenia w zakresie
ochrony własności przemysłowej, w tym wzornictwa przemysłowego.

Wystąpienie prof. Radosława Pawelca,
Instytut Dziennikarstwa UW

Jadwiga Emilewicz
Od listopada 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką University of Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation,
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.
Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
W latach 1999–2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku
Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Działaczka
społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.

Wystąpienie Wang Binying, WIPO

Bożena Gargas
Absolwentka specjalizacji towaroznawstwo przemysłowe Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, 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 2012 r. jest prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Ewa Voelkel-Krokowicz, prezes Concordia
Design

Rama Gheerawo
Dyrektor Centrum Projektowania Helen Hamlyn i RCA Reader Inclusive Design. Dwie
dekady pracuje w branży projektowania w zakresie designu sprzyjającego włączeniu
społecznemu. Prowadzi Centre’s Age & Ability Research Lab, realizując projekty z różnymi podmiotami (m.in. instytucje administracji rządowej w Wielkiej Brytanii, Samsung,
Toyota, Intel, B&Q, NHS – Brytyjska Państwowa Służba Zdrowia, GlaxoSmithKline).
Członek Royal College of Art (RCA) i Royal Society of Art (RSA). Posiadając wieloletnie
doświadczenie w branży kreatywnej, w proces twórczy włącza jak największą liczbę
osób. Posiada dyplom Wydziału Mechanicznego Imperial College oraz Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Inżynierii RCA. Recenzent UK Research Councils i egzaminator RCA Vehicle Design. Członek komitetu
przyznającego znak jakości przy Age UK i dyrektor brytyjskiego EIDD Design for All Europe. Członek jury
Inclusive Design Awards oraz Design for All Foundation. Jego zdaniem, dobry projekt może znacząco wpłynąć na poprawę ludzkiego życia.
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Panel I „Innowacje społeczne szansą
na poprawę jakości życia” – prowadzi Piotr
Zakrzewski
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Ewa Gołębiowska
Dyrektor Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce, promującego
dobry design wśród ﬁrm oraz w sektorze publicznym. Zamek, będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności, wspiera innowacyjne przedsięwzięcia
w wielu dziedzinach życia, nie tylko biznesie. Aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach współpracy, tj.: SEE Platform, Design For Europe czy EIDD Design
for All Europe, która działa na rzecz poprawy jakości życia poprzez wdrażanie zasady projektowania dla wszystkich. Przewodniczy jej od 2013 r. Koordynuje i aktywnie
uczestniczy w wielu unijnych projektach związanych z wdrażaniem wzornictwa i nowych technologii, takich
jak: Design Silesia (2010–2013), Śląski Klaster Designu (2011–2015) czy Human Cities (od 2014 r.). Aktywna
promotorka designu, autorka wielu artykułów i wykładów, prowadzi również warsztaty i własnego bloga.

Mi-Young Han

Wiceprezes Stowarzyszenia
Projektowania Form Przemysłowych
prof. Michał Stefanowski,
ASP Warszawa

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 wiele programów, w tym edukacyjnych. Jako
członek Rady Prezydenta oraz pracownik Ministerstwa ds. Nauki, ICT i Planowania
Przyszłości, a także Ministerstwa Równouprawnienia i Rodziny Republiki Korei miała
wpływ na tworzenie polityki państwa w wielu obszarach.

Teresa Hernik

Od prawej: Michał Mikołajczuk BLUM Polska,
Bożena Gargas IWP,
Alina Wojtowicz-Pomierna MRPiPS,
panel prowadzi Piotr Brylski

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz
Studium Pedagogicznego w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie
zarządzania jednostkami pomocy społecznej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku audyt strategiczny instytucji państwowych i prywatnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swej dotychczasowej
karierze zawodowej zarządzała jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. w latach 2005–2007 pełniła funkcję naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Współprzewodnicząca pierwszej i drugiej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W latach 2010–2014 dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie p.o. prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Elizabeth Jassem
Architekt i urbanista działający w Polsce. Swoją karierę zawodową realizowała także
w Afryce Północnej, a następnie w Kanadzie, gdzie pracowała w dziedzinie projektowania komercyjnego oraz współtworzyła innowacyjne standardy architektoniczne dla
jednej z największych kanadyjskich korporacji, TD Canada Trust Bank. Pełniła funkcję
accessibility manager w Toronto Community Housing Corporation. W TCHC opracowywała innowacyjne standardy w projektowaniu, a także odpowiadała za ich wdrażanie. Zainicjowała i realizowała współpracę z Ontario College of Art i Design University.
Twórca C-DAC (Community Design Accessibility Centre) oraz nowego modelu pracy, polegającego na ciągłym dostępie do informacji zwrotnej oraz bezpośrednim włączaniu i angażowaniu osób z niepełnosprawnościami. Działaczka społeczna, entuzjastka zrównoważonego i ekologicznego projektowania, zaangażowania
społecznego młodzieży, zwalczania ubóstwa oraz działań na rzecz wspierania społeczności autochtonicznych, jak również poprawy środowiska miejskiego dostępnego dla wszystkich, niezależnie od ich sprawności, wieku, płci czy rasy.

Ewa Maria Kuryłowicz

Małgorzata Pacholec, dyr. Polskiego Związku
Niewidomych
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Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Iowa State University (USA). Prof. dr hab. inż. architekt, kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, przewodnicząca Rady
Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Generalny projektant i wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates.
Laureatka licznych prestiżowych konkursów architektonicznych, m.in. Wydziału Neoﬁlologii UW na ul. Dobrej w Warszawie (2006), Muzeum Historii Polski (2009), a także
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autorka wielu projektów w zakresie projektowania uniwersalnego w Polsce. Sędzia w Stowarzyszeniu Architektów Polskich (SARP), juror w międzynarodowych
konkursach m.in. Wienerberger Brick Award oraz EPSE. Laureatka medalu SARP
Bene Merentibus 2015. Była dyrektor Programu Roboczego Międzynarodowej
Unii Architektów Miejsca duchowe oraz ekspert Architects’ Council of Europe ACE
w obszarze projektowania uniwersalnego w latach 2006–2009. Członek Komitetu
Architektury i Urbanistyki PAN drugiej kadencji (2012–2015, 2015–2018).
Autorka wielu publikacji naukowych oraz licznych artykułów w branżowych
czasopismach, a także inicjatorka serii wydawniczej Biblioteka Architekta wyd.
Murator. Współpracuje z Wydziałami Architektury Politechniki Gdańskiej, Krakowskiej, Gliwickiej, Wrocławskiej oraz Warszawskiej. Promotor ponad 100 dyplomów magisterskich i 40 inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej, z których wiele wyróżniono w konkursach krajowych.

Anna Łabędzka-Klepacka,
Izabela Domicz, Maciej Klepacki
Artes Design studio projektowe założyli razem
w 2007 r. Pracownia zajmuje się wzornictwem
przemysłowym oraz architekturą wnętrz prywatnych i publicznych. Studio zrealizowało
i wdrożyło do tej pory kilkaset projektów, współpracując z klientami biznesowymi (Terma Technologie, Duni, Nivea, FlexLink, Intermet, Marathon International), z instytucjami
publicznymi (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) oraz wieloma
klientami prywatnymi. Od 2012 r. Artes Design funkcjonuje na rynku również jako
producent autorskiego oświetlenia. Prace studia były prezentowane na wystawach zagranicznych i krajowych (Polish Designers w Berlinie, Biennale Internationale Design w Saint Etienne, Salone del Mobile w Mediolanie, Międzynarodowe
Targi Meblowe i Targi Arena Design w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Zamek Cieszyn). Zespół Artes Design został wyróżniony w wielu konkursach, zdobywając m.in. I nagrodę w konkursie Allegroform oraz wyróżnienia w konkursach
TermaDesign i Art of Packaging.

Laura Majboroda-Andrukiewicz
Pedagog, nauczyciel, przedsiębiorca. Mieszka w Zebrzydowicach niedaleko Cieszyna, w którym działa. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem
(1997). Obecnie brand manager funkcjonalnych prezentów
z pomysłem WellDone® Dobre Rzeczy w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Buduje i wdraża strategie dla przedsiębiorstwa społecznego
w oparciu o design thinking i mechanizmy rynkowe. Zarządza produkcją, jakością,
projektami oraz sprzedażą produktów WellDone®. Poszukuje i wdraża nowe
koncepcje w oparciu o analizy rynkowe i możliwości produkcyjne – tworzy nowe
projekty, opracowuje dokumentację wdrożeniową, komunikację produktową, niezbędne narzędzia rynkowe. Na każdym etapie podejmowanych działań, ściśle
współpracuje z projektantami. Założyciel i coach dwóch spółdzielni socjalnych.

Joanna Makocka
Absolwentka Wydziału Prawa na Uczelni Łazarskiego
oraz studiów LLM z zakresu prawa Unii Europejskiej
na Cardiﬀ University. Od ponad 7 lat zawodowo związana
z zarządzaniem projektami i programami. Od 2012 r. pracuje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie
odpowiada za koordynację Programu Innowacje Społeczne, Inicjatywy CORNET (Collective Research Networking) oraz Programu AAL (Active and Assisted Living
Programme).
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Katarzyna Merta-Korzniakow
Ekonomista i architekt wnętrz z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w aranżacji wnętrz prywatnych.
W procesie projektowym stawia użytkownika w centrum
uwagi. Zwolenniczka koncepcji spójnego projektowania
wnętrza i najbliższego otoczenia zewnętrznego (ogrodu,
tarasu) jako zwartej przestrzeni życiowej. Interesuje się
psychologią społeczną i psychologią wnętrz. Członek jury
konkursu Dobry Design oraz Meble Plus-Produkt Roku.

Michał Mikołajczuk,
Piotr Pokrywiecki
Przedstawiciele ﬁrmy Blum – renomowanego austriackiego producenta najwyższej
jakości systemów okuć meblowych, takich jak: systemy szuﬂad, zawiasów oraz
podnośników do szafek górnych, a także
systemów do otwierania mebli bez uchwytów. Te innowacyjne rozwiązania
wyprzedzają potrzeby rynku oraz wyznaczają nowe trendy. Firma Blum zwraca szczególną uwagę na jakość oraz piękny design podczas opracowywania
swoich produktów. Wszystkie produkty Blum powstają w oparciu o badania
potrzeb użytkowników mebli oraz doświadczenia z zastosowaniem kombinezonu AGE EXPLORER. W ten sposób tworzone są produkty, których cechę
rozpoznawczą stanowi perfekcyjny ruch, bezpośrednio wpływający na komfort
i ergonomię użytkowania mebli.

Michał Mikulski
Założyciel i prezes zarządu ﬁrmy EGZOTech, która projektuje roboty ułatwiające pracę lekarzom i ﬁzjoterapeutom. Roboty Luna EMG, zapewniając spersonalizowane
ćwiczenia rehabilitacyjne oraz automatyczną i precyzyjną
diagnostykę, wpływają na podnoszenie jakości opieki
zdrowotnej. EGZOTech wprowadza roboty do ośrodków
rehabilitacyjnych w celu obsłużenia większej liczby pacjentów. Po prezentacji w Dolinie Krzemowej, EGZOTech ogłoszono jednym
z najlepszych start-upów na świecie. Swą wysoką pozycję EGZOTech utrzymuje do dzisiaj. Start-up zakwaliﬁkował się do programu Blackbox Summer
Connect i został wyróżniony w ﬁlmie A Tribute to Entrepreneurs zrealizowanym
przez Google for Entrepreneurs. Firma zdobyła wiele nagród podczas targów
w Brukseli, Moskwie, Monterrey oraz w Warszawie.

Ewa Nowińska
Prof. dr hab., kierownik Zakładu Prawa Konkurencji
i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie
prawa na dobrach niematerialnych. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowania są kwestie związane z funkcjonowaniem prawa własności przemysłowej i prawa
autorskiego, a także problematyka ochrony rynku przed czynami nieuczciwej
konkurencji. Jest autorką wielu opracowań monograﬁcznych, w tym (jako współautor) Komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, obszernego opracowania dotyczącego prawa własności przemysłowej ze szczególnym
uwzględnieniem wzornictwa przemysłowego, monograﬁi o granicach wolności
wypowiedzi prasowej. Wiedzę teoretyczną wykorzystuje, prowadząc kancelarię
radcowską. Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie
Informatyki i Telekomunikacji.
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Anna Olejniczuk-Merta
Prof. zw. dr hab., ekonomista. Badania naukowe koncentruje wokół problematyki innowacji i innowacji społecznych w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Poświęca jednocześnie uwagę konsumpcji jako czynnikowi
wpływającemu na równoważenie rozwoju. Od wielu lat
prowadzi badania nad rolą ludzi młodych w gospodarce
i społeczeństwie. W latach 2011–2014 była członkiem
Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Małgorzata Pacholec
Dyrektor i sekretarz generalny Polskiego Związku Niewidomych (od 2004 r.), założycielka i prezes stowarzyszenia
Retina AMD Polska (od 1998 r.). Przewodnicząca Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie
m.st. Warszawy (trzy kadencje). Pracowała w komisjach
i zespołach zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych różnych instytucji, takich jak: Rzecznik
Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelaria Prezydenta RP. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Prowadzi wykłady z zakresu tyﬂologii.
Do głównych obszarów jej zainteresowań należy m.in. polityka społeczna w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań w rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, a także bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w przestrzeni
publicznej i projektowanie uniwersalne.

Tomasz Pactwa
Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu
m.st. Warszawy, odpowiedzialny za politykę senioralną,
rodzinną oraz dotyczącą osób niepełnosprawnych. Pełnił
nadzór nad funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej w Warszawie. Odpowiadał za wdrożenie wielu projektów innowacyjnych z zakresu polityki społecznej. Obecnie jego największym wyzwaniem są realizacje portfela
projektów związanych z Virtualną Warszawą (system umożliwiający poruszanie się m.in. osobom z dysfunkcją wzroku) oraz modernizacja systemu usług
opiekuńczych i teleopieki. Projekt Virtualna Warszawa został uznany za jeden
z najbardziej innowacyjnych w Europie przez amerykańską fundację Bloomberg
Philanthropies w ramach konkursu Mayors Challenge w 2014 r. Fundacja przeznaczyła na jego wdrażanie ponad 4 mln PLN.

Radosław Pawelec
Prof. dr hab., kierownik Zakładu Języka i Retoryki Mediów
w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca zajmujący się badaniami z zakresu
semantyki historycznej, języka mediów, polszczyzny
urzędowej i prawnej. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książek m.in.:
Ciemne Zwierciadło. Semantyka antywartości (2013), Polski z urzędu. O poprawności polskiego języka urzędowego (2013), Humanizm
w dziejach języka polskiego. Wartości humanistyczne w polskiej leksyce i reﬂeksji
o języku (2011), Gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa. Rozważania o prawie, języku i kulturze (2008), Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne (2008), Jak pisać, wzory pism w języku polskim i angielskim (2005),
Przyjazna gramatyka (podręcznik dla uczniów, 2005), Jak pisać i jak mówić. Poradnik (2004), Dzieje sztuki. Pojęcia i leksemy (2003), Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych (2001), Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych (1999). Uczestnik
polskich i międzynarodowych projektów badawczych, wieloletni współpracownik Polskiego Radia oraz wielu instytucji państwowych, popularyzator wiedzy
o poprawnej polszczyźnie.

Piotr Pawłowski
Z wykształcenia pedagog i ﬁlozof. Działacz społeczny, który od ponad 20 lat konsekwentnie wpływa na likwidację
barier społecznych, architektonicznych i cyfrowych. Założyciel i prezes organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Fundacji Integracja. Twórca
i redaktor naczelny ogólnopolskiego magazynu Integracja
i portalu www.niepelnosprawni.pl oraz założyciel Centrów
Integracja. Autor i twórca audycji telewizyjnych i radiowych, kampanii społecznych
i programów edukacyjnych. Członek m.in. Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ashoka Polska. Wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Przewodniczący Zespołu ds. Osób
Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Laureat wielu
nagród.

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 dizajn.

Alicja Panasiewicz
Dr hab., absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dziekan Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przewodnicząca Konferencji Dziekanów Wydziałów Artystycznych podległych
MNiSW, zajmującej się upowszechnianiem szeroko
rozumianej edukacji artystycznej i estetycznej w Polsce.
Praca habilitacyjna w zakresie instalacji szklanych obiektów świecących. Prowadzi zajęcia na kierunku wzornictwo oraz warsztaty dla studentów poszerzające
percepcję światła i przestrzeni. Współautorka programu studiów „Wzornictwo,
Innowacja, Społeczeństwo”, który uzyskał doﬁnansowanie jako kierunek zamawiany. Autorka wielu projektów wnętrz, mebli i obiektów świecących. W swoim dorobku ma także kilkanaście wystaw indywidualnych. Zajmuje się rzeźbą
świetlną oraz instalacjami świetlnymi.
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Rafał Plutecki
Studiował zarządzanie i ﬁnanse we Francji i w USA. Szef
Campus Warsaw – centrum start-upów, które wspiera przedsiębiorców oraz współpracuje z partnerami
na ich rzecz. Zajmuje się przedsiębiorczością od 1994 r.,
pracował w ﬁrmach różnej wielkości i na różnych etapach
rozwoju. W 1994 r. został założycielem i prezesem ﬁrmy
Internet Technologies, polskiego dostawcy Internetu, przejętego przez GTS w 2000 r. Był partnerem zarządzającym w Innofund, funduszu
Venture Capital dla ﬁrm we wczesnej fazie rozwoju, mentorem dla przedsiębiorców
i aktywnym aniołem biznesu.
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Joanna Rudawska
Kierownik Działu Projektów Rozwojowych w Kieleckim Parku Technologicznym.
Odpowiedzialna za wyznaczanie i wdrażanie projektów strategicznych parku technologicznego oraz rozwój funkcji parkowych. 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu
międzynarodowymi i krajowymi projektami: Central Europe, TEMPUS IV, URBACT
i INTERREG III B CADSES, ERASMUS+, NCBiR. Prezes Stowarzyszenia FutureHub
Klaster ICT. Członek Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Animator projektów badawczorozwojowych.

Tomek Rygalik
Projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki. Studiował architekturę na Politechnice
Łódzkiej. W 1999 r. ukończył Wydział Wzornictwa Przemysłowego w Pratt Institute
w Nowym Jorku. Po ukończeniu studiów współpracował z wieloma ﬁrmami projektowymi w Stanach Zjednoczonych, takimi jak: Kodak, Polaroid, MTV, PerkinElmer,
Dentsply, Unilever, Dupont. W 2003 r. rozpoczął studia magisterskie na Royal College
of Art. Po ich ukończeniu w 2005 r. został pracownikiem naukowym w zespole badawczym przy RCA. W tym samym czasie założył własne studio projektowe, z siedzibą
w Londynie i w Łodzi. Od 2008 r. prowadzi zajęcia na ASP, a w 2009 r. na stałe przeniósł się do Warszawy.
Współpracuje m.in. z ﬁrmami: Moroso, Siemens, Ikea. Od 2010 r. pełni funkcję dyrektora artystycznego
wiodących polskich marek meblowych Comforty i Paged.

dr hab. Marek Wysocki, dyr. Centrum
Projektowania Uniwersalnego, Politechnika
Gdańska oraz Elizabeth Jassem z Kanady

Henryk Skarżyński
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. mult., specjalista otolaryngolog, audiolog i foniatra, dyrektor Światowego Centrum Słuchu oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w którym
wykonuje najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. Członek Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN,
konsultant krajowy ds. otorynolaryngologii.
Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), do pnia mózgu (1998), ucha
środkowego (2003). Po raz pierwszy na świecie opracował program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych (2002) oraz zoperował dziecko z takim ubytkiem słuchu (2004). Jego metoda
tzw. „metoda Skarżyńskiego” uważana jest za polską specjalność i została wdrożona w kilkudziesięciu
ośrodkach za granicą.
W 2015 r. opublikował pierwsze na świecie wyniki słuchu elektryczno-naturalnego jako metody poprawienia
możliwości komunikacji. Inicjator i organizator przesiewowych badań słuchu u dzieci w wieku szkolnym.
Autor i współautor ponad 3000 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych. Pierwszy Polak wśród
członków Amerykańskiego Towarzystwa Otologów oraz Neurootologów (American Otological Society, American Neurotology Society). Laureat ponad 400 nagród i wyróżnień.

Anker Bak Dania

Rafał Słabik
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Cell-Fast Sp. z o.o., związany z ﬁrmą od 16 lat,
na stanowisku dyrektora od 10 lat.
Grupa Cellfast jest jednym z czołowych polskich przetwórców tworzyw sztucznych
oraz wiodącym producentem węży, akcesoriów ogrodowych, systemów rynnowych
i podsuﬁtek w tej części Europy, opartym w 100% na polskim kapitale. Jest zdecydowanym liderem na rynku krajowym i liczącym się eksporterem do wielu krajów
w Europie i na świecie.
W 2012 r. jego projekt został wyróżniony w konkursie Dobry Wzór 2012. Pomysłodawca projektu ERGO,
pełniący nadzór nad jego realizacją.

Pokaz ﬁrmy BLUM podczas konferencji

Stoisko z materiałami
informacyjno-promocyjnymi
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Agata Staﬁej-Bartosik
Dyrektor Fundacji Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego w Polsce. Związana
z fundacją od 2001 r., gdy została wybrana na stanowisko Ashoka Fellow za działalność w zakresie promowania narzędzi marketingu i mediów jako sposobu wspierania
organizacji pozarządowych. Współzałożycielka Fundacji Komunikacji Społecznej oraz
organizacji SMartKollektiv (Serbia). Była menadżerem ds. społecznej odpowiedzialności ﬁrmy w Danone Polska, gdzie tworzyła i prowadziła program Podziel się Posiłkiem
oraz Partnerstwo dla Zdrowia. W 2007 r. założyła ﬁrmę doradczą ASB Consulting, zajmującą się wspieraniem ﬁrm w projektowaniu programów nastawionych na generowanie realnych zmian
i efektów społecznych. Firma, w której pełniła rolę zastępcy dyrektora w dziale doradztwa do 2014 r., została
włączona do zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu PwC.

Henryk Stawicki
Panel IV „Projektowanie uniwersalne:
misja społeczna czy pomysł na biznes?”

Ukończył drugie studia magisterskie na kierunku Strategic Design and Management
na Parsons School of Design (jedna z najlepszych uczelni designu na świecie). Pomaga organizacjom tworzyć strategie usług, brandów i produktów w oparciu o design.
Praktyk od 13 lat, który zaczynał od założenia i prowadzenia organizacji pozarządowych, w tym Łódzkiej Federacji NGO. Zarządzał i tworzył projekty dla Łódź Design Festival czy Design Centrum Kielce. Po praktykach w londyńskim Brunswick Arts Consulting wyjechał do Nowego Jorku. Dołączył do zespołu Replay Creative, kreatywnej
agencji softwarowej oraz zespołu School of Design Strategies na Parsons School of Design, współtworząc
m.in. Parsons Entrepreneurial Lab. Współpracował z Wydziałem Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego
RP w Nowym Jorku, projektując i koordynując sympozjum dla projektantów i przedsiębiorców podczas
New York Design Week. Prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania i strategii designu oraz design thinking
skierowane do biznesu i projektantów. Wykłada Design Management w School of Form, jest członkiem Rady
Programowej Gdynia Design Days.

Rozmowy w przerwach

Michał Stefanowski
Prof. dr hab., kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Wiceprezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (SPFP).
Członek zarządu Bureau of European Design Associations (BEDA). Projektant produktów, małej architektury, opakowań, systemów informacji i komunikacji wizualnej.
Pracuje w zespole projektowym INNO+NPD. Współautor m.in. projektów: Miejskiego
Systemu Informacji w Warszawie, systemu informacji dla Zamku Królewskiego w Warszawie oraz identyﬁkacji wizualnej Narodowego Banku Polskiego. Autor artykułów
o wzornictwie, kurator wystaw, juror konkursów.

Mateusz Szulc

Elizabeth Jassem z Kanady podczas
prezentacji

Inspektor w Wydziale Wdrażania Kredytu na Innowacje Technologiczne Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zajmował się kredytem technologicznym i weryﬁkacją wniosków
o płatność składanych przez beneﬁcjentów, a także kontrolą prawidłowości realizacji
inwestycji objętych doﬁnansowaniem.

Ewa Voelkel-Krokowicz

Przy mikrofonie Małgorzata Szczepańska,
Ministerstwo Rozwoju
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Prezes spółki i właścicielka centrum Concordia Design w Poznaniu. Przed rewitalizacją
obiekt był miejscem współpracy artystów, projektantów, muzyków i graﬁków, po odbudowie stał się innowacyjnym centrum designu. Concordia Design realizuje wiele unikalnych projektów, takich jak: doradztwo dla biznesu z zakresu design management,
edukacji w obszarze wzornictwa, nowoczesnego marketingu i trendów, a także liczne
projekty dla dzieci. W centrum mieści się również Inkubator Przedsiębiorczości skierowany do branży kreatywnej (m.in. architektów, projektantów, IT, social media). Wzorce
biznesowe czerpała od swojego ojca – podkreśla – właściciela Grupy Kapitałowej VOX oraz współzałożyciela
uczelni SWPS i Collegium da Vinci. Metody zarządzania instytucjami związanymi z designem poznała w Bilbao, Eindhoven oraz w Cardiﬀ. Obecnie odpowiedzialna za stworzenie prywatnej, lecz otwartej przestrzeni
publicznej pomiędzy nowo powstającym biurowcem Bałtyk a Concordią. Lubi mówić, że Concordia Design
to jej jedyna córka – w domu czeka na nią trzech synów: Jędrek, Aleksy i Piotrek.
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Ireneusz Wojtas
Menadżer sprzedaży i doradca handlowy, od kilkunastu
lat związany z branżą grzewczą oraz sanitarną. Doświadczenie zawodowe zdobywał w zespołach sprzedażowych,
pracując dla czołowych producentów w kraju. Przez lata
praktyki w branży, pogłębiał swoją wiedzę z zakresu budowania rynku handlowego w Polsce. Współpracował
z licznymi ﬁrmami z dziedziny wyposażenia wnętrz oraz
designu, prowadząc szkolenia branżowe dla projektantów i architektów. Obecnie zajmuje się zarządzaniem produktami grzewczymi polskiego producenta
grzejników dekoracyjnych i łazienkowych. W centrum jego zainteresowań leży
przede wszystkim polityka produktowa i tematy sprzedażowe. Analizując trendy
rynkowe, skupia się na najpełniejszym dostosowaniu produktów do potrzeb odbiorców, starając się zawsze wyprzedzać ich oczekiwania.

Alina Wojtowicz-Pomierna
Absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
ukończyła także studia podyplomowe na kierunkach:
zarządzanie projektami współﬁnansowanymi z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych (Wydział Ekonomii UW). Ekspert
w obszarze niepełnosprawności. Autorka opracowań,
artykułów i ekspertyz dotyczących problematyki niepełnosprawności. Członek
krajowego jury I–VI edycji konkursu Komisji Europejskiej Access City Award
– Europejskiej nagrody dla dostępnych miast. Członek Rządowej Rady Ludnościowej. Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej (IV stopień służbowy).
Do lutego 2016 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nadzorowała
sprawy z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, pomocy publicznej dla
przedsiębiorców, badań i analiz dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych,
współpracy międzynarodowej w obszarze niepełnosprawności, wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz dialogu społecznego w ramach Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest dostępność i projektowanie
uniwersalne.

Marek Wysocki

Paulina Zadura-Lichota
Absolwentka Wydziału Filozoﬁi i Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademii
Ewaluacji w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych
i Lokalnych UW. Specjalizuje się w problematyce uwarunkowań przedsiębiorczości i innowacyjności oraz determinant rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W PARP koordynuje działania Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością oraz odpowiada za ewaluację instrumentów wsparcia wdrażanych przez Agencję. W latach 2012–2014 odpowiadała
za działania PARP związane z przygotowaniem nowej perspektywy ﬁnansowej
2014–2020. Autorka publikacji z zakresu postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie oraz stanu sektora MSP w Polsce. Redaktorka i współredaktorka
cyklicznych publikacji wydawanych przez PARP: Raportu o stanie sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, raportu Innowacyjność oraz Global Entrepreneurship Monitor. Polska.

Piotr Zakrzewski
Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). Wykładowca
w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz Instytucie Politologii UKSW. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu
Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemu
politycznego Polski, jak również ochrony własności intelektualnej. Prowadzi
szkolenia adresowane do różnych środowisk na temat ochrony i zarządzania
dobrami niematerialnymi w organizacji.

Monika Zikova

Dr hab. inż. arch., pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, pierwszego w Polsce centrum
badawczo-rozwojowego realizującego koncepcję projektowania uniwersalnego w zakresie środowiska ﬁzycznego, produktów i usług.
Ekspert z zakresu projektowania przestrzeni dostępnej
dla wszystkich. Autor wielu publikacji w obszarze projektowania uniwersalnego oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Audytor dostępności obiektów
i przestrzeni publicznych. Pierwszy w Polsce Access oﬃcer (od 2014 r.). Twórca
programu edukacyjnego Projektowanie Przestrzeni Wspólnej (od 2004 r.). Autor
standardów dostępności przestrzeni publicznych dla Miasta Gdańska (2012)
i Miasta Gdyni (2013). Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ekspert Grupy ON Inclusion 14–20
na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Gospodarki.
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Zwolennik konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych do polskiego porządku prawnego. Społecznik,
współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Nagrodzony szczególnym medalem Gdynia bez Barier (2013).

Program oﬃcer w Departamencie ds. Krajów Rozwiniętych i w Okresie Transformacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Pochodzi z Czech, dołączyła do WIPO w 2007 r. Obecnie zajmuje się koordynacją
pomocy technicznej w zakresie własności intelektualnej
i rozwojem potencjału w Europie Środkowej, w krajach
basenu Morza Śródziemnego oraz w krajach bałtyckich.
Przez wiele lat była odpowiedzialna za tworzenie globalnej sieci centrów technologii i innowacji w krajach rozwijających się. W czeskim Urzędzie Własności
Przemysłowej była odpowiedzialna za zarządzanie informacją dot. wynalazków
i znaków towarowych. Pracowała także jako menadżer informacji w kilku prywatnych ﬁrmach. Ukończyła studia informatyczne oraz w obszarze zarządzania
informacją na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.

Zdj. z konferencji: A. Taukert i R. Graﬀ
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Innowacyjne,
ładne, polskie ale…
Coraz więcej polskich produktów zyskuje światową markę i uznanie.
Szczególnie te, które łączą innowacyjność z pięknym wyglądem.
Postęp jest zauważalny, ale gdy zagłębić się w problem, można przekonać się,
że mogłoby być jeszcze lepiej. Wciąż istnieją bariery, które sprawiają,
że polskie firmy nie mogą wykorzystać swojego potencjału.
iF Design Award jest jednym z najbardziej
liczących się na świecie konkursów w dziedzinie designu. Od 1954 roku certyﬁkat iF uznawany jest jako znak doskonałości projektowej.
Co roku w konkursie bierze udział kilka tysięcy
ﬁrm z całego świata. W tej edycji produkty
zostały wybrane spośród 5 295 zgłoszeń
z 53 krajów w kilkunastu kategoriach, a doceniane produkty wyróżniają innowacje techniczne na najwyższym poziomie.

wyglądem produktów. Oprócz kryterium estetyki, ceniona jest praktyczność, jakość wykonania. Szczególnie wysoko punktowana jest
jednak innowacyjność i ergonomia oraz bezpieczeństwo produktu zarówno dla użytkownika, jak i dla całego środowiska naturalnego.

Przed rokiem pięć nagród traﬁło do Polski.
W tym roku nagrodzonych zostało dziesięć ﬁrm
za dwanaście produktów.

Widać to choćby na przykładzie ﬁrmy AQUAFORM, która odebrała w tym roku laur
iF Design Award w kategorii wzornictwa przemysłowego za innowacyjną lampę OLEDRIAN.
Międzynarodowe jury nagradzając projekt
Aquaform zwróciło szczególną uwagę na formę oświetlenia, inspirowaną twórczością Piet’a
Mondriana oraz zastosowanie ultra nowoczesnych paneli świetlnych OLED.

Piękne i nowoczesne
Dynamika godna podziwu. Tym bardziej,
że jurorzy, wychodząc od hasła „Przemawiając
wprost do naszych emocji”, kierują się nie tylko

To oczywiste, że takie kryteria mogą spełnić
produkty naprawdę tworzące nowe trendy
i dyktujące tempo w unowocześnianiu warunków naszego życia.

Dzięki tej technologii lampa OLEDRIAN łączy
oszczędność energii z budowaniem przyjaznego dla człowieka otoczenia świetlnego, dając
efekt zbliżony do światła słonecznego. Europejska i światowa premiera kolekcji OLEDRIAN
miała miejsce na międzynarodowych targach
Euroluce w Mediolanie. OLEDRIAN jest efektem współpracy AQUAFORM z uznanym polskim projektantem – Piotrem Jagiełłowiczem.

Oświetlenie na miarę XXI wieku
iF DESIGN AWARDS nie jest jedynym kolejnym
sukcesem AQUAFORM. Firma regularnie
nagradzana jest za swoje rozwiązania przez
polskie i międzynarodowe jury zarówno w zakresie designu, jak i biznesu, m.in. nagrodami
Red Dot Awards 2015, Must Have, Dobry
Wzór, Najlepszy Wyrób Targów Light Fair 2016,
a także Gazelą Biznesu 2014 oraz 2015 i Diamentem Forbesa 2016.
AQUAFORM, to polska ﬁrma produkująca
oświetlenie, która istnieje na rynku od ponad
dwudziestu lat. Zakład produkcyjny i siedziba
ﬁrmy znajdują się w Czernichowie nieopodal
Krakowa, a produkty ﬁrmy sprzedawane
są w wielu krajach, m.in.: w Niemczech, Czechach, Austrii, Francji, Rosji, Izraelu czy na Bliskim Wschodzie.

Firma AQUAFORM odnotowała kolejny sukces w 2016 roku
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AQUAFORM oferuje nowoczesne oświetlenie
architektoniczne i lampy dekoracyjne o najwyższej jakości, bazując na najnowocześniejszych technologiach LED i OLED. Nie tylko
podąża za aktualnymi trendami ale wyznacza
nowe kierunki wzornicze, oferując unikato-
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we rozwiązania i nowoczesne wzornictwo. Na jej przykładzie można
by sądzić, że Polska staje się potęgą w kategorii produktów oświetleniowych, a rozkwitowi tej branży towarzyszy świetne otoczenie prawnobiznesowe. Ale…

Jedna jaskółka, to nie wiosna
Wojciech Starowieyski, prezes AQUAFORM studzi nasz entuzjazm.
– Mimo, iż w kraju mamy kilka wydziałów techniki świetlnej na uczelniach, np. w Warszawie, Poznaniu i Kielcach, edukacja w Polsce w sektorze szeroko rozumianego „oświetlenia” zatrzymała się na latach 90.
Nie wykorzystano potencjału dobrze działających i dobrze kształcących
wydziałów elektroniki i informatyki, aby rozwijać kierunki zajmujące się
techniką świetlną. Wciąż mało znamy przypadków rozwoju dziedziny

optyki z wykorzystaniem nowych technik świetlnych, choć obecnie przy
technologii LED ten dział ﬁzyki jest kluczowy i może okazać się rewolucyjny dla oświetlenia.

Własne centrum
badawcze
Choć warunki temu
nie sprzyjały, polscy przedsiębiorcy rozwinęli i wciąż
starają się rozwijać branżę
w kraju, wnosząc duży wkład
intelektualny i technologiczny. – Dlatego w odpowiedzi
na zapotrzebowanie rodzimego rynku, ﬁrma Aquaform
w ciągu najbliższych dwóch
lat planuje zbudować centrum badawczo-rozwojowe,
czerpiąc z dostępnej wiedzy
oraz niezwykłej aktywności ﬁrm z całego świata,
zajmujących się produkcją
komponentów i akcesoriów
do oświetlenia – informuje prezes AQUAFORM.
Wskazuje też, że rozwój technologii w Polsce jest wstrzymywany – jego
zdaniem – przez… ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W branży
oświetleniowej np. w polskich realiach przetargowych liczy się wyłącznie
indeks [$/klm], który oznacza cenę za jednostkę strumienia świetlnego.
W efekcie nawet podstawowe wymagania dla norm dotyczących oświetlenia PN-EN 12464-1 nie są wypełniane; np. przy wymianie świetlówek
w gabinetach lekarskich nie zwraca się uwagi na CRI, a najczęściej używane rastry 60x60, wymieniane są przy zachowaniu kryterium – takiej
samej długości i mocy. Wymagania normy EN 12464-1 są egzekwowane

W ocenie prezesa AQUAFORM, w Polsce niezmiennie problemem pozostaje brak przedmiotów związanych z techniką świetlną i projektowaniem
oświetlenia w programach wielu studiów na wydziałach architektury i pokrewnych. W efekcie nie ma „kanału”, którym wiedza o nowych technologiach oświetleniowych mogłaby być przeniesiona na projekt wnętrza.
Kierunkiem i potwierdzeniem, tego że przełomy technologiczne swoje
początki mają w nauce, może być na przykład Nagroda Nobla w dziedzinie ﬁzyki w 2014 dla Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shuji Nakamura
za świecące na niebiesko diody półprzewodnikowe – mówi Wojciech
Starowieyski i konstatuje: – W Polsce przespaliśmy wielką oświetleniową
rewolucję, a także nie zauważyliśmy dynamicznego rozwoju tej branży
na świecie, czego niestety pewnie nie jesteśmy już w stanie „nadrobić”.
Pozostajemy daleko w tyle za krajami, gdzie tworzy się technologia
i innowacyjne rozwiązania.
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Braliśmy udział

Skąd przychodzi
światło?

wyłącznie pod kątem natężenia światła i jego
równomierności.
O CRI czyli współczynniku oddawania barw
mało kto myśli, a z istnienia UGR, ujednoliconego współczynnika olśnienia, mało kto zdaje
sobie sprawę – mówi.
Skutkuje to często złym dopasowaniem światła
do wykonywanej pracy i powoduje dyskomfort,
spowodowany np. zbyt mocnym i jaskrawym
oświetleniem. Istnieje jeszcze wiele innych
czynników wpływających na jakość światła,
które wciąż jeszcze nie funkcjonują w aktach
normatywnych.
– Skoro kwestie podstawowe są ignorowane,
trudno oferować innowacyjne czy po prostu
nowoczesne i nieco droższe rozwiązania –
podsumowuje Wojciech Starowieyski. – Wynikiem tak funkcjonującej polityki oświetleniowej
w Polsce, jest unikanie przez np. Aquaform
startu w przetargach, które już z deﬁnicji blokują aspekt innowacyjności. Skoro innowacje
nie mają prawa wejść do powszechnego użytku, trudno kłaść na nie nacisk.

W ostatnim czasie na pewno z Warszawy,
w której odbyły się Międzynarodowe Targi
ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA,
jedne z największych tego typu w Europie.
Targi mają ponad 20-letnią tradycję, są pokazem
nowych technologii i rozwiązań, będąc jednocześnie
najważniejszym wydarzeniem branży oświetleniowej.
Targom towarzyszyło także wiele wydarzeń
skierowanych przede wszystkim do konstruktorów,
architektów i projektantów wnętrz.

W

uroczystości otwarcia Targów,
a następnie ich zwiedzaniu
– na zaproszenie Marka Orłowskiego,
prezesa Polskiego Związku Przemysłu
Oświetleniowego – brał udział Sławomir
Wachowicz, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, który podkreślił w rozmowie
z wystawcami: – Potencjał polskiej branży
nawiązuje do dawnej maksymy łacińskiej
„Ex oriente lux, ex occidente lex”, co oznacza „światło pochodzi ze Wschodu, zaś

prawo z Zachodu”. Ta maksyma uczy nas,
że to, co piękne jest bliższe wschodniej
estetyce duchowej, zaś racjonalizm i biznesowo-praktyczne podejście bliższe jest
cywilizacji zachodniej. To nie jest sarmacka
przeszłość, w której Polska jest łącznikiem
pomiędzy tymi dwoma kręgami kulturowymi. Branża oświetleniowa jest znakomitym
przykładem działań proinnowacyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
własności przemysłowej. I dodał: – Polscy

Jak w tych warunkach radzi sobie AQUAFORM? Firma wykorzystuje gotowe rozwiązania z dziedziny techniki świetlnej, które
udostępniane są przez różne ﬁrmy. Ich testowaniem i badaniem, a w końcu zakupem zajmuje się, powołany do tego celu, wewnętrzny
dział ﬁrmy do spraw rozwoju i badań. Natomiast wzory użytkowe oraz nabyte rozwiązania
projektowe chronione są poprzez działania
kancelarii prawnych.
Zbigniew Biskupski
Zdj. lamp serwis AQUAFORM
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producenci tworzą, chronią i komercjalizują nie tylko wynalazki
z dziedziny oświetleniowej, ale także wzory przemysłowe, tak istotne w estetyce i ergonomii produktu. Chronią również wspomniany
produkt poprzez synergię budowania wizerunku i marki w kontekście znaków towarowych.
Polska branża oświetleniowa, o czym wiemy i na bieżąco staramy
się monitorować tę sytuację, jest poddawana silnej walce patentowej przez i wobec podmiotów zagranicznych. Stąd tak istotna potrzeba świadomości ochrony i zarządzania własnością intelektualną
przedsiębiorstwa. To podstawa działań konkurencyjnych na rynku
europejskim i globalnym.

T

argi skupiły producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego
i średniego napięcia, systemów alarmowych i rozwiązań
umożliwiających realizację nowoczesnych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych. Prezentowano
również osiągnięcia polskich producentów oświetlenia architektonicznego, ulicznego i komercyjnego, a także układów zasilania,
sterowania i źródeł światła oraz rozdziału energii elektrycznej, systemów ochrony, aparatury zabezpieczającej, łączeniowej i rozłącze-

Z

naczącą grupę gości stanowiły delegacje inwestorów
z Egiptu oraz Algierii. Oprócz wspomnianej Turcji, licznie były
reprezentowane takie kraje, jak Ukraina, Chiny, Tajwan i państwa
Unii Europejskiej. Najliczniejszą grupą prezentowanych na stoiskach wyrobów było oświetlenie mieszkaniowe, dekoracyjne
oraz zewnętrzne i techniczne. Prym wiodło oświetlenie LED-owe,
wykorzystujące chipy, moduły, paski czy gotowe źródła oświetlenia.
Wystawcy pokazali również szeroki asortyment oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz scenicznego. Znaczną część ekspozycji
elektrotechnicznej stanowiła, po raz pierwszy zorganizowana,
wystawa ﬁrm skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektryki.
Targom oświetleniowym towarzyszyły również wydarzenia skierowane do hoteli, restauracji i ośrodków SPA. Gośćmi specjalnymi
spotkania architektonicznego byli wybitny brytyjski architekt Keith
Williams oraz Marta Sękulska-Wrońska z Pracowni Architektonicznej WXCA.

P

niowej kabli oraz przewodów. Szkolenia dedykowano projektantom
i wyższej kadrze dozoru technicznego, konferencje – architektom
i projektantom wnętrz, warsztaty natomiast dotyczyły technologii
fotowoltaicznych.
Tegoroczna edycja gościła w sposób szczególny producentów
tureckich, którym zbudowano specjalny pawilon dla 6 wystawców
z tego kraju, zaś targi, które miały szkoleniowo-wystawową formułę,
połączone były ściśle z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii. Łącznie zaprezentowało się 350 wystawców z kraju i z zagranicy w 4 halach wystawienniczych o łącznej powierzchni ponad
13 tys. metrów kwadratowych. Odbyło się 19 wydarzeń szkoleniowych, a łączna liczba uczestników i zwiedzających wyniosła prawie
15 tys. osób.

Nr 1/2016

odczas uroczystego otwarcia Targów wręczono nagrody
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki oraz Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej.
Wręczono także nagrody dla najlepszych i innowacyjnych wyrobów
oraz technologii, a także w Konkursie Najlepiej Oświetlonego
Miasta i Gminy 2015 oraz Najlepszej Inwestycji Oświetleniowej.
Prezentowano wystawę prac ﬁnalistów konkursów dla architektów
i projektantów.

W

dni targowe miasto zostało rozświetlone, jak mało kiedy
i nie sposób było policzyć łączną liczbę lumenów w stolicy.
Warto wiedzieć, że w 1921 r. Międzynarodowy Komitet Miar i Wag
przyjął podstawową jednostkę miary strumienia światła jako „świecę”, w 1948 r. zamienił ją na mocniejszą „kandelę”, zaś tę w 1979 r.
na jeszcze mocniejszy „lumen”. Kolejna szansa na poszukiwanie
światła już w przyszłym roku w marcu, także w Warszawie. Być
może będzie potrzebna nowa, mocniejsza deﬁnicja… nazwijmy
ją „warsem”?
Piotr Brylski
Zdj. organizatorów
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Z notatnika rzecznika

QWERTY
lawiatura stanowi obecnie podstawowe narzędzie pracy milionów ludzi
na całym świecie. To proste urządzenie,
bez którego niemożliwa jest komunikacja
z komputerami, pozwala na wprowadzanie
tekstów do przestrzeni wirtualnej, bez czego chyba nie do pomyślenia byłaby cała
rewolucja elektroniczna, jaka dokonała się
w ciągu ostatnich 30 lat. Wykorzystanie
Internetu, poczty e-mail, aplikacji i narzędzi
komputerowych możliwe jest dzięki temu
skromnemu zestawowi klawiszy, przekazujących maszynom komunikaty językowe
tworzone przez ludzi.

K

żywając klawiatury komputerowej
nieraz zadawałem sobie pytanie,
według jakiej zasady ułożono litery
na poszczególnych
klawiszach – kolejność ta nie jest
alfabetyczna,
nie można doszukać
się jakiejś logicznej
reguły porządkującej
kolejność znaków,
która na wszystkich
klawiaturach, jakich
do tej pory używałem, była zawsze taka
sama i zaczynała się poczynając od górnego rzędu dziwną sekwencją QWERTY.

U

kazuje się, że stosowany powszechnie układ klawiszy nie jest bynajmniej rówieśnikiem komputerów, a jego

O

historia sięga roku 1878, kiedy opatentowano pierwszą maszynę do pisania z taką
kolejnością znaków. Litery na klawiaturze
poukładał amerykański wynalazca Christopher Latham Sholes – dlaczego jednak
w taki właśnie sposób? Okazuje się,
że w mechanicznych maszynach do pisania pewne czcionki nie mogły występować
obok siebie, gdyż sąsiedztwo najczęściej
używanych liter powodowało zakleszczanie dźwigni uderzających w wałek
maszyny. Wynalazca tak więc poukładał
litery, aby tego typu defekty nie występowały. Optymalny pod tym względem
okazał się taki układ, jaki znamy obecnie,
a nazwa QWERTY stała się międzynarodowym określeniem tego
standardu.
laczego jednak
ten szacowny
wynalazek, jakim
było pogrupowanie
klawiszy maszyny
do pisania, został
zastosowany w przypadku komputerów?
Następczyniami
mechanicznych maszyn do pisania były maszyny elektryczne,
w których także stosowano wspomniany
układ klawiszy, głównie ze względu na profesjonalne maszynistki, które musiałyby
na nowo opanować sztukę bezwzrokowego pisania na innym układzie klawiszy.
Elektryczne maszyny do pisania zastosowano zaś w pierwszych komputerach jako
urządzenia wprowadzające teksty do pamięci maszyny i tradycyjny układ klawiatury przetrwał w ten sposób do ery cyfrowej.
Choć wiadomo, że układ ten nie jest
ergonomiczny, nie zanosi się jednak, aby
nastąpiły w tej kwestii jakieś zmiany.

D

d dawna znany (i opatentowany)
jest całkiem inny układ klawiszy,
biorący pod uwagę anatomię ludzkiej ręki
i statystyczną częstotliwość występowania
poszczególnych liter (jest to tzw. klawiatura

O
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Dvoraka). Jednak jego zastosowanie jest,
jak do tej pory bardzo niewielkie. Na przeszkodzie stoi powszechne przyzwyczajenie
do dotychczasowej formy klawiatury. Osoby, które opanowały na niej sztukę pisania
nie są zainteresowane zmianą, choć w nowym układzie pisałoby się szybciej i wygodniej. Przykład ten pokazuje, jak dużo
lepsze rozwiązanie techniczne nie jest
wdrażane, ze względu na przemożną
siłę przyzwyczajenia, która konserwuje
w świecie komputerów sytuację uwarunkowaną technologią mechaniczną sprzed
ponad 100 lat.
eżeli dobrze rozejrzeć się wokół,
to okazuje się, że wiele innych dawnych wynalazków, które wedle racjonalnych kryteriów powinny zniknąć, trzyma
się całkiem nieźle. Ciągle są w użyciu
np. zapałki i świece, ogromne grupy
użytkowników nie chcą rezygnować z tradycyjnych nieekonomicznych żarówek,
wydawane są papierowe gazety i książki,
choć mogłyby je z powodzeniem już całkowicie zastąpić wersje elektroniczne,
dostępność całej gamy różnych pisaków
nie wyparła tradycyjnego ołówka, szwajcarskie wytwórnie produkują luksusowe
zegarki mechaniczne, w użyciu są tradycyjne telefony przewodowe, choć aparaty
komórkowe są bardziej wszechstronne,
nie zniknęły zwykłe szczoteczki do zębów,
choć dostępne są dużo lepsze szczoteczki
elektryczne, amatorów znajdują jeszcze
nawet tradycyjne brzytwy i pędzle do golenia pomimo tego, że mamy doskonałe
maszynki i pianki w sprayu.

J

a przykładach tych można by przekonywać się, że – zgodnie z przysłowiem – przyzwyczajenie stanowi drugą
naturę człowieka. Jednak wydaje się,
że nie tylko tradycyjne nawyki sprzyjają

N
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zachowywaniu niektórych reliktów
technicznej przeszłości. W Krakowie funkcjonują w najlepsze powozy konne jako atrakcja turystyczna.
Nie są to jednak odrestaurowane
zabytkowe egzemplarze, a wykonane współcześnie kopie
historycznych karoc. Kto by przypuszczał, że obecnie będą jeszcze
produkowane tego typu wehikuły,
jeżeli sprawę transportu bez spalin
w zabytkowych dzielnicach mogą
rozwiązać nowoczesne pojazdy
elektryczne. Całkiem już antyczną
technologię, stosują wyspecjalizowane ﬁrmy, które produkują zegary... słoneczne, które instaluje się
w parkach i ogrodach jako swego
rodzaju architektoniczny element
dekoracyjny.
ednak przyznam się,
że nie spodziewałem się,
że obecnie może bardzo dobrze
prosperować... zakład płatnerski
produkujący zbroje rycerskie.
Zamówienia na wykonywane
na miarę pancerze, trzeba składać
z kilkuletnim wyprzedzeniem. Są
to przy tym zbroje przystosowane
do realnej walki, a nie ozdobne
eksponaty. Ich koszty są przy
tym astronomiczne, co raczej
nie powinno dziwić, gdyż w średniowieczu taki rynsztunek także
kosztował majątek. Do tego można zakupić prawdziwe miecze, łuki,
topory i inną „galanterię”. Ciekawe
czy ktoś wpadł już na pomysł,
aby współczesnym rycerzom
sprzedawać jako przeciwników
np. sztuczne smoki wykonane
oczywiście zgodnie z najnowszymi
technologiami, które są już dobrze
opanowane, bo w parkach rozrywki często spotyka się mechaniczne
dinozaury do złudzenia przypominające oryginały. Dopracowania
wymagałaby chyba tylko kwestia
ziania ogniem, ale to już chyba
naprawdę drobiazg...

J

Komu potrzebne są
muzea techniki
Piotr Mady, p.o. dyrektora Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie
Inkubator wspomnień
czy impuls dla kreatywności i innowacyjności
Trochę historii
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT jest placówką,
która swoimi korzeniami sięga roku 1875, gdy zostało utworzone Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
Jest również spadkobiercą Muzeum Przemysłu
i Techniki powstałego w 1929 r., którego organizatorem i pierwszym dyrektorem był inż. Kazimierz
Jackowski (zamordowany w Katyniu w 1940 r.).
Warto nadmienić, że właśnie w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa działającym do pierwszej wojny
światowej, które odegrało znaczącą rolę w kulturze, nauce i technice ówczesnej Polski, pierwsze
kroki stawiała późniejsza dwukrotna laureatka
Nagrody Nobla – Maria Skłodowska-Curie.

W 1952 roku, podczas drugiego powojennego
Kongresu Techników Polskich grono inżynierów
i techników wystąpiło z wnioskiem o reaktywowanie muzeum. Wniosek został przyjęty, a opiekę
nad placówką o nazwie Muzeum Techniki
powierzono Naczelnej Organizacji Technicznej.
Formalnie reaktywowane muzeum usytuowano
w przeznaczonym – już na etapie budowy Pałacu
Kultury i Nauki – skrzydle tego budynku, oddanym wówczas do użytku. Pierwsza zorganizowana wystawa nosiła nazwę: „Postęp techniczny
w służbie człowieka”. Otwarcie tej wystawy uważa się za reaktywację placówki po wojnie.
Zbiory muzeum to kilkanaście tysięcy muzealiów,
które podzielone są na 36 działów tematycznych

Adam Taukert
Zdj. Internet
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Przed wejściem do Muzeum Techniki i Przemysłu, znajdującym się w PKiN
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Transport, Technika Komputerowa czy Energia Odnawialna. Inne czekają na swoją kolej.
Aktualnie planowana jest przebudowa wystawy Hutnictwo – ekspozycji, która usytuowana
jest w sali o powierzchni 300 m2.
Dopełnieniem ekspozycji stałych są organizowane wystawy czasowe – i na tym polu
muzeum może poszczycić się wyjątkowymi
osiągnięciami. Od kilku już lat organizujemy
wystawy o nowoczesnej technice.
Jedną z nich jest Festiwal Robotów Cyberiada, na którym prezentowane są roboty
pływające, latające, jeżdżące i kroczące
oraz edukacyjne, medyczne i przemysłowe.

m.in: komunikacja i transport, astronautyka,
budowa maszyn, przemysł chemiczny,
budownictwo, przemysł lekki, łączność,
fotokinematograﬁa, elektronika, energetyka
i inne. Tak duża ilość obiektów to efekt troski
o zachowanie dorobku materialnego poprzez
gromadzenie przez ponad 60 lat zbiorów
a w nich poszczególnych, wyjątkowych
kolekcji.
Muzeum Techniki i Przemysłu oprócz siedziby głównej w Warszawie posiada oddziały
terenowe: Zabytkową Hutę Żelaza w Chlewiskach, dawną walcownię i pudlingarnię
z pierwszej poł. XIX w. w Sielpi Wielkiej,
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, Zabytkową Kuźnię
Wodną w Gdańsku Oliwie i Kuźnię Wodną
w Starej Kuźnicy. W oddziałach również
prezentowane są wystawy stałe i czasowe
a same budynki, w których mieszczą się
placówki, to niezwykle ciekawe zabytkowe
obiekty przemysłowe.

Co oferuje muzeum
Od wielu lat w głównej siedzibie muzeum
– Pałacu Kultury i Nauki prezentowane
są ekspozycje stałe, a także organizowane
wystawy czasowe.
Wystawy stałe to m.in: Transport – gdzie
prezentowana jest historia środków transportu od bicykli do pojazdów z XX w; Polskie
Motocykle – to 21 szczegółowo wybranych
eksponatów, które zachowując ciągłość
historyczną w zrozumiały sposób prezentują
polski dorobek; Mechanizmy Grające – pokaz
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kolekcji mechanicznych instrumentów grających z XIX i XX w; Górnictwo – w specjalnej
replice korytarza górniczego przedstawiono
sposoby urabiania skał oraz ewolucję narzędzi górniczych. Pozostałe ekspozycje stałe to:
Maszyny Drukarskie, Hutnictwo, Radiotechnika, Telekomunikacja, Technika Komputerowa, Gospodarstwo Domowe, Astronomia
i Astronautyka, Planetarium, Ekologia a także
Ciekawa Fizyka.
Wystawy te demonstrują różne dziedziny
techniki, są niezwykle różnorodne, w jednym
miejscu zwiedzający mogą zapoznać się
zarówno z historią pojazdów, komputerów,
telefonów itp. jak i poznać zagadnienia „szersze” – związane z rozwojem przemysłem.

Historia i nowoczesność
w muzeum są blisko siebie
Wspomniane wystawy stałe, eksponowane
od wielu lat, często wymagają zmian. Niektóre doczekały się przebudowy, jak choćby
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Atrakcją wystawy są pokazy działania robotów np. pokazy latania
Dronów czy prezentacja pływającej CyberRyby. Dodatkowym atutem
edukacyjnym są prowadzone równolegle warsztaty zarówno z programowania i robotyki, jak i technik druku 3D.
Na Cyberiadach swoje projekty i konstrukcje prezentują studenckie koła naukowe oraz liczni wystawcy związani z nowoczesną
technologią.

„wychwycić” te przedmioty, zabezpieczyć, opracować i tym sposobem
włączyć je do kolekcji. A z drugiej strony patrząc – wszystko to, co dziś
jest nowoczesne, już „jutro” zapewne także będzie w muzeum. Najnowocześniejsze technologie starzeją się w zatrważającym tempie. Dużo
szybciej niż przedmioty sprzed 60. czy 40. lat. Tym bardziej działania
zmierzające do pozyskania nowych zbiorów są bardzo ważne.

Inną tego typu wystawą jest Przegląd Bezzałogowych Systemów
Latających. Są to zdalnie sterowane lub autonomiczne samoloty, śmigłowce i inne statki powietrzne, które bez obecności pilota na pokładzie potraﬁą wykonać skomplikowaną i często niebezpieczną pracę.

Muzeum Techniki i Przemysłu skupia się na pozyskiwaniu artefaktów
polskiej techniki, by popularyzować dorobek kultury materialnej,
osiągnięcia twórców techniki, wkład polskich inżynierów w rozwój
światowej i polskiej cywilizacji. Gromadzi eksponaty, będące dziełem
wynalazców oraz pokazujące rozwój gałęzi gospodarki, który bez
dokonań twórców techniki byłby niemożliwy.

„Nowoczesność” w muzeum

Oczywiście w zbiorach są również przedmioty związane z dokumentowaniem światowych osiągnięć, jednak dominuje technika polska.

Ta „nowoczesność” w muzeum ma duże znaczenie dla jego funkcjonowania. Bo z jednej strony, muzeum to taki „inkubator wspomnień”, zapewniający kontakt z przedmiotami, które już nie funkcjonują w obecnej rzeczywistości a tu przywołują wspomnienia, zazwyczaj pozytywne, pokazując naocznie postęp, jaki się dokonał w technice, w świecie
i wizualizują zmiany, których na co dzień często nie zauważa się.
Bardzo trudno wyłapać moment, kiedy przedmioty codziennego
użytku odchodzą do przeszłości, stając się niepotrzebne i zastąpione
nowocześniejszymi. Dla Muzeum Techniki jest to kluczowa chwila, aby

Jakie zmiany w funkcjonowaniu muzeum
Z uwagi na bardzo szybko zmieniający się „rynek muzeów”, Muzeum
Techniki i Przemysłu również potrzebuje ciągłych zmian i dostosowywania się do społecznych oczekiwań. Aby poznać oczekiwania gości,
w muzeum dostępne są ankiety, które pozwalają dowiedzieć się m.in.,
jakich wystaw oczekują, co należy zmienić i poprawić a także, co najbardziej się podobało w muzeum. Zależy nam na tym, aby wizyta
w muzeum była wyjątkowym przeżyciem i była zapamiętana na długo.
Takim przykładem może być np. ustawienie w hallu głównym motocykla K-750, na który wszyscy goście mogą wsiadać, robić sobie
zdjęcia i nawet zachęcamy do tego, by oznaczać się przy okazji
na popularnym portalu społecznościowym. W planach jest, aby w każdym dziale był eksponat, który można dotykać i dzięki temu poznać
jego działanie. Przecież technika to sprzęt użytkowy, w odróżnieniu
od sztuki – malarstwa czy rzeźby. Sukcesywnie będziemy umożliwiać
zwiedzającym kontakt z przedmiotem, by mogli namacalnie poznać
historię techniki.
Z uwagi na to, iż technika jest bardzo szeroką dziedziną, muzeum
postawiło sobie za cel, aby obszerne tematy pokazywać w sposób
kompleksowy. Stąd zaprezentowaliśmy cały szereg następujących
po sobie wystaw komputerowych, aby przeprowadzić widza poprzez
różne zagadnienia tego tematu. Zaczynając od prezentacji konstrukcji
komputerowych, poprzez gry retro, następnie pokaz najnowocześniej-
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szych i kończąc na zawiłościach i efektach programowania. Na jednej
wystawie trudno byłoby pokazać to wszystko.
Podobna idea przyświecała szeregu wystawom o historii Fabryki
Samochodów Osobowych w Warszawie. Jej historię pokazaliśmy
w kolejnych wystawach poprzez poszczególne modele samochodów
produkowanych w FSO.

W stronę potrzeb i oczekiwań zwiedzających
Z moich doświadczeń wynika, że mimo wszechobecnej elektroniki
(monitorów, ekranów dotykowych itp.), przestrzeń muzeum powinna
dawać możliwość spokojnego obcowania z przedmiotem, dziełem.
W ostatnim czasie, stawiane za ogromne pieniądze infokioski w muzeach – w ocenie wielu fachowców muzealników – nie potwierdziły swej
niezbędności, tym bardziej że istnieje szeroki dostęp do zbiorów zdigitalizowanych. Wraca się do bezpośredniego kontaktu z muzealium
„twarzą w twarz”. Pogoń za unowocześnianiem muzeów jako takich,
nie zawsze jest traﬁona.
„Nowoczesność” w muzeum, w jego funkcjonowaniu, to nie tylko nowe
technologie, ale przede wszystkim zupełnie inne podejście do potrzeb

zwiedzających. Najistotniejsze jest to, czego widz, w różnym przecież wieku, z różnym wykształceniem i wiedzą, oczekuje od wizyty
w muzeum. Zauważamy ogromną zmianę, jeśli chodzi o te oczekiwania, dotyczą one np. oprowadzania. Jeszcze niedawno największą
popularnością cieszyły się lekcje i zajęcia tematyczne – to zmieniło
się na rzecz zwartego oprowadzania po całym muzeum. Oczywiście
szkolne grupy zorganizowane nadal korzystają z większości lekcji
muzealnych, kompatybilnych z programem nauczania. Dodatkowo dla
grup prowadzone są różnego rodzaju warsztaty edukacyjne, szczególnie podczas wystaw o nowoczesnych technologiach, aby młodzież
mogła zapoznać się z nimi bliżej.
Muzeum nie powinno też „zamykać” się w swoich progach. Jego
mobilność oznacza wychodzenie ze swoją działalnością „na zewnątrz”,
na różnego rodzaju wydarzenia, imprezy, by czasowo przenosić posiadane eksponaty w ich naturalną przestrzeń i w ten sposób przybliżać
historię techniki i jej twórców, jak i nowoczesność „z wczoraj”, która
już ustępuje nowoczesności przyszłości. Jakże dużą atrakcją jest
przecież przejażdżka samochodem Syrena czy pojazdem z początku XX w.
Dla młodszej części gości stworzyliśmy grę „Mały Muzealnik”, w której
dzieci – niczym detektywi – chodząc po muzeum odkrywają jego
tajemnice. To aktywuje najmłodszych, mniej nuży niż zwykłe opowiadanie typu, „co my tu widzimy”. Myślimy też o innych sposobach
szczególnego zachęcania dzieci i młodzieży, tak by wizyty w muzeum
techniki stawały się niemniej ciekawe niż penetrowanie Internetu.
Podałem tylko niektóre przykłady, wskazujące, jak na nowo chcemy
odczytywać potrzeby zwiedzających. Ale jeszcze wiele przed nami,
by zmienić placówkę tak, by zaskakiwała na każdym kroku, była
bardziej dynamiczna w swoim działaniu, tym bardziej, że takie zmiany
są czasochłonne, wymagają odpowiedniego zaplanowania i długiego
procesu realizacji, nie mówiąc o kwestiach budżetowych.
Mam jednak nadzieję, że z roku na rok muzeum będzie coraz
nowocześniejsze i coraz ciekawsze, nie tylko jako „inkubator wspomnień”, ale dynamiczna w swych formach działania placówka, która
wszystkim, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, dostarczy kolejnych
impulsów do kreatywnego myślenia i ich własnych, innowacyjnych
pomysłów.
Zdj. Muzeum Techniki i Przemysłu
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Spór o polskie wynalazki w Wielkiej Brytanii (3/3)

Bitwa o patent
dr hab. Sławomir Łotysz
Instytut Historii Nauki PAN
Trudno jednoznacznie ocenić, ile z tych dwunastu miesięcy, jakie upłynęły
od dnia złożenia noty w końcu marca 1943 r. i jej uzupełnieniu 1 kwietnia
następnego roku, Polacy i Brytyjczycy poświęcili na faktyczne wypracowanie
stanowisk, no i ile było w tym gry na czas. O ile w przypadku Brytyjczyków
odwlekanie ewentualnych negocjacji miałoby jakiś sens, to jednak polityki
takiej nie sposób im w tej kwestii udowodnić. Nie wskazują na to ani konkretne
działania, ani tym bardziej nie wynika to z zachowanych dokumentów.
Tymczasem, dość paradoksalnie, to właśnie Polacy, którzy nie dość,
że wszczęli cały spór i kilkakrotnie ponaglali Foreign Oﬃce o odpowiedź na swoją notę, w końcówce 1944 roku wyraźnie grali na czas.
Wyraźne spowolnienie procesu wewnętrznych konsultacji można
byłoby uznać za efekt instytucjonalnych czy personalnych rozgrywek, jednak w rzeczywistości w okresie tym doszło do całkowitego
przewartościowania polskiego stanowiska w tej sprawie. Dowodzi
tego notatka z 10 listopada 1944 roku, jaką sporządził radca MSZ,
Adamkiewicz. W trakcie rozmów z inż. Braunem z MPHiŻ, Adamkiewicz skonstatował, że „inżynierowie w międzyczasie zmienili swój
pogląd na celowość akcji rządowej i raczej woleliby, by każdy wynalazca polski, łącznie z tymi, którzy są na urzędowych stanowiskach
i posadach na emigracji w Wielkiej Brytanii, podlegali wyłącznie
ustawodawstwu brytyjskiemu i by ustawodawstwo polskie nawet
po wojnie do tych wynalazków nie miało zastosowania”. Adamkiewicz
uważał, że należałoby w tym celu utrzymać „tendencję do przeciągania czasu i zwlekania z odpowiedzią, by móc ewentualnie wycofać
się ze stanowiska”.

nych instytucji, zaczęły tworzyć się zręby ostatecznego stanowiska
brytyjskiego wobec polskich żądań.
Znamienne, że do wyrobienia sobie opinii na temat prawnego umocowania polskich żądań, Brytyjczykom wystarczyła lektura naszego
ustawodawstwa patentowego; coś, z czym kłopot miały wszystkie
– z wyjątkiem STP i MPHiŻ – ciała zajmujące się formułowaniem
wniosku po polskiej stronie. Jak zwracali uwagę eksperci MoS,
wymienione przez Polaków zapisy ustawy patentowej z 1928 roku
dotyczyły wyłącznie patentów zastrzeżonych zgodnie z prawem
polskim, a zatem – zdaniem Brytyjczyków – było „istotnie wątpliwe
[...] by istniały jakiekolwiek prawa” uzasadniające pretensje polskiego
rządu wobec „patentów brytyjskich lub innych przyznanych cywilnym
obywatelom Polski”.

Kto miałby prawo do polskich wynalazków
Sprawą polskich żądań interesowały się najwyższe czynniki państwowe w Londynie. W piśmie z 13 kwietnia, w którym F. Roberts
z Foreign Oﬃce prosił Ministry of Supply o opinię w sprawie polskich
żądań, znalazła się wyraźna wzmianka, że działał na polecenie
samego Winstona Churchilla. Ze względu na to, że – jak wskazywano już wcześniej – cała sprawa łączyła się z negocjacjami umowy
pożyczkowo-dzierżawnej, koordynację prac nad brytyjskim stanowiskiem powierzono Ministerstwu Skarbu. W ciągu kolejnych tygodni,
w miarę jak do Treasury spływały opinie z wszystkich zainteresowa-
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Tak jak przewidywało polskie MPHiŻ,
Brytyjczycy zakwestionowali zasadność
powoływania się w polskiej nocie na art. 17
polskiej ustawy patentowej, który – zdaniem
strony polskiej – miał dawać rządowi emigracyjnemu prawo do ubieg ania się o tytuł
własności patentu w tych przypadkach, gdy
zatrudnił on tego wynalazcę do opracowania
konkretnego zadania. A to w Anglii raczej się
nie zdarzało. Major W. J. Pryce, przedstawiając opinię MoAP zalecał odrzucenie, jako
nie odnoszącego się do sytuacji Polaków
w Wielkiej Brytanii, artykułu 43 dotyczącego procedur patentowania wynalazków
o zastosowaniu obronnym. Zakwestionował
także artykuły 17 i 61 mówiące o wywłaszczaniu wynalazcy z prawa do wynalazku
w razie wystąpienia ważnego interesu
państwowego.
Major Pryce powątpiewał w ogóle, by rząd
polski posiadał „eksterytorialną władzę” dającą mu wpływ na przywileje nabyte przez
Polaków w Wielkiej Brytanii na mocy tamtejszego prawa. Zaznaczał jednak, że o ile
polski rząd w Londynie mógł w ważnym
interesie państwa wydawać dekrety
z mocą ustaw obowiązujących jego obywateli, to „istotnie mógłby przejmować patenty
brytyjskie lub inne należące do Polaków
w Zjednoczonym Królestwie”. Zważywszy,
że okoliczności wystąpienia wyższego
interesu państwowego mogły być interpretowane szeroko i dość dowolnie, istniała
ewentualność, że Polacy zechcieliby wykorzystać tę ścieżkę. Podsumowując tę część
rozważań, Pryce zdawał się jednak wątpić
„by polska ambasada dokładnie przemyślała te kwestie”.
W odniesieniu do obywateli polskich służących w brytyjskich siłach zbrojnych,
a także tych zatrudnionych w państwowych
instytucjach i fabrykach, wszystkie indagowane instytucje były zdania, że Polacy
podlegali takim samym zasadom, jak obywatele brytyjscy. Z drugiej strony panowała
powszechna zgoda, że o ile opracowane
przez Polaków wynalazki nie były związane
z wykonywanymi przez nich obowiązkami
służbowymi, rząd brytyjski nie mógł rościć
sobie do nich żadnych pretensji. Jeśli jednak
innowacja powstała przy okazji realizacji
zadań służbowych i wykorzystywała wiedzę
uzyskaną w trakcie służby w brytyjskim
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wojsku, wówczas przypadek taki podpadał
pod regulacje KR.
Brytyjczycy zakładali, że mogły zaistnieć
sytuacje, w których polski rząd istotnie miał
prawo dochodzić tytułu własności pewnych
wynalazków. Mogło tak być, gdy innowacja
była efektem prac prowadzonych przez
danego wynalazcę jeszcze w Polsce. Zgodnie z opinią MoS, w każdym takim przypadku Brytyjczycy powinni kontaktować się
z polskim rządem. Ale jak zaznaczał Pryce,
w MoAP znany był dotychczas tylko jeden
przypadek wynalazku dokonanego w Polsce
i opatentowanego w Wielkiej Brytanii, który
kwaliﬁkował się do takiej kategorii.
Odnosząc się do negocjacji umowy pożyczkowo-dzierżawnej, MoS uważało, że wszelkie odszkodowania należne polskim obywatelom za użytkowanie ich wynalazków przez
Wielką Brytanię powinny być im wypłacane
przez rząd polski. Sumy te dopisywano
by na konto spłaty polskich zobowiązań.
A gdyby rząd polski zdecydował się udzielić
patentu takiemu wynalazcy, to jednocześnie
powinien udzielić Wielkiej Brytanii bezpłatnej
licencji na czas trwania wojny. Wartość tej
licencji również zostałaby uwzględniona
w rozliczeniu polskich zobowiązań w ramach
umowy Lend-Lease.

Obawy Brytyjczyków
Brytyjczycy najwyraźniej obawiali się,
że spełniając żądania Polaków doprowadziliby do niekontrolowanego transferu rozwiązań technicznych poza Wielką Brytanię.
Generalnie zakładano, że po wojnie większość polskich obywateli, w tym również
inżynierowie, technicy i wynalazcy, zdecyduje się na powrót do kraju. Nie było sposobu,
by zabronić im tego, lub kontrolować, w jaki
sposób wykorzystywaliby wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie tych kilku lat praktyki w brytyjskich instytucjach badawczych,
zarówno cywilnych jak i wojskowych.
Odnosząc się do okresu powojennego,
Admiralicja rozważała występowanie w roli
współudziałowca patentów wydawanych
na te wynalazki w Polsce. Nie liczono zbytnio na duży dochód z tytułu opłat licencyjnych, a głównym motywem Brytyjczyków,
jak się zdaje, była chęć zachowania politycz-
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nej kontroli nad wynalazkami o wojskowym
znaczeniu. Lordowie Admiralicji byli także
zdania, że wiedza zdobyta przez polskich
wynalazców podczas ich pobytu w Wielkiej
Brytanii traﬁłaby do „wspólnej puli” technologicznego know-how w Polsce, bezpośrednio wpływałaby na podniesienie pozycji
zawodowej tych ludzi na miejscowym rynku
pracy, co najpewniej przyniosłoby im więcej
zysków niż ewentualne honoraria z tytułu
udzielenia licencji.
Na potencjalne trudności w pobieraniu opłat
licencyjnych po wojnie zwracało również
uwagę MoAP sugerując nawet, że „prawdopodobnie najlepiej byłoby zrzec się wszelkich roszczeń oprócz przypadków wartościowych wynalazków, a jeśli o nie chodzi,
wypracować porozumienie, w wyniku
którego opłaty licencyjne byłyby wypłacane
bezpośrednio” instytucji, z którą dany polski
wynalazca był związany w trakcie pobytu
w Wielkiej Brytanii.
Po zgromadzeniu wszystkich opinii, Treasury
Chambers przekazało je do przepracowania
do IPD, a stąd do Foreign Oﬃce, gdzie przygotowano ostateczną odpowiedź na polską
notę. W końcu, 2 stycznia 1945 roku, niemal
dokładnie po 21 miesiącach od złożenia
pierwotnego wniosku, brytyjski Minister
Spraw Zagranicznych, Anthony Eden przekazał polskiemu ambasadorowi, Edwardowi
Raczyńskiemu, ostateczną odpowiedź rządu
brytyjskiego.

Wszystko zostaje po staremu
Eden w punktach ustosunkował się do głównych żądań wyrażonych w polskiej nocie,
choć w zasadzie było to punktowanie jej niedociągnięć i nieścisłości sformułowań, które
w pewnym sensie zwalniały Brytyjczyków
z udzielenia deﬁnitywnej odpowiedzi. Odnosząc się na przykład do propozycji powołania w Wielkiej Brytanii polskiego biura
rejestrującego wynalazki, zdaniem ministra
nie precyzowała ona czy chodziło o ewidencję wynalazków, czy o wydawanie legalnych
patentów. Jeśli to drugie, to Eden zaznaczał,
że takie biuro musiałoby działać w oparciu
o ustawę patentową z 1928 roku, a jego
postanowienia byłyby wiążące jedynie na terytorium Rzeczypospolitej. Jednocześnie
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przypomniał, że w Wielkiej Brytanii ważne
byłyby wyłącznie patenty wydane na mocy
brytyjskiej ustawy patentowej i potwierdził,
że w myśl jej zapisów Polacy cieszyli się
tymi samymi przywilejami – ale i obowiązkami – co obywatele brytyjscy.
Za dość dosadną, choć wciąż uprzejmą
można uznać odpowiedź ministra na deklarację oddania Brytyjczykom do dyspozycji
na czas wojny wynalazków dokonanych
na Wyspach przez Polaków. Jak ujął
to Eden, „jakkolwiek rząd Jego Królewskiej
Mości z radością wita taką propozycję,
to chciałby zauważyć, że [prawa patentowe
do niektórych spośród tych wynalazków]
mogą należeć do osób innego niż polskie
obywatelstwa, a zatem w nocie powinno być
powiedziane wyraźnie, że oferta obejmuje
tylko te wynalazki, nad którymi rząd polski
sprawuje kontrolę prawną”.
Nie było też brytyjskiej zgody na wyłączenia
Polaków spod jurysdykcji King’s Regulations,
ale minister Eden zadeklarował, że jego rząd
był gotów rozpatrzeć wszelkie wnioski władz
polskich dotyczące konkretnych wynalazków dokonanych przez Polaków w Wielkiej
Brytanii, niezależnie od ich relacji służbowej
względem sił zbrojnych.
W końcu, odnosząc się do zawarowywania
sobie przez polski rząd prawa do przejęcia
na własność wynalazków swoich obywateli,
Brytyjczycy odparli w sposób koncyliacyjny,
a zarazem określający nieprzekraczalną
granicę ustępstw, że niezależnie od polskich
regulacji prawnych, „uprawnienia patentowe
uzyskane przez Polaków w myśl przepisów
brytyjskich, mogą być przekazane wyłącznie
w zgodzie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii”. A zatem, ostatecznie wszystko
zostało po staremu.

Czy Brytyjczycy mieli złą wolę
Stwierdzenie, że brytyjska odpowiedź
na polską notę była negatywna byłoby
zbytnim uproszczeniem. Przede wszystkim
odpowiedź ta obnażyła dramatycznie niski
stopień profesjonalizmu służb dyplomatycznych wyznaczonych do tego zadania przez
polski rząd na uchodźstwie. Nie przeprowadzono rzetelnego rozpoznania stanu prawnego nie tylko ustawodawstwa brytyjskiego,
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ale – co szczególnie karygodne – nawet
polskiego. To, czego Brytyjczycy nie mogli
wyczytać z treści tej noty, a czego dziś
dowodzi analiza dokumentów polskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to istnienie wewnętrznego sporu w łonie zespołu
negocjacyjnego; sporu na linii podziału
pomiędzy stanowiskiem ideowo-politycznym
narzuconym przez kręgi wojskowe, a stanowiskiem eksperckim reprezentowanym przez
środowiska inżynierskie.
Przygotowując tezy negocjacyjne zbytnio
kierowano się względami pozamerytorycznymi, a przekonanie o racji moralnej, choć
nieprzekładające się na rację prawną, kazało
stronie polskiej najpierw wszcząć dysput
z Brytyjczykami, a później brnąć weń mimo
pojawiających się głosów rozsądku, zgłaszanych przede wszystkim przez środowiska
techniczne.
Brytyjską odpowiedź należy również rozpatrywać w szerszym kontekście tamtejszej
tradycji prawnej. W całej tej historii, w postawie Brytyjczyków trudno dopatrzeć się złej
woli. Od początku byli skłonni rozmawiać
z Polakami, ale chcieli oni rozmawiać o poszczególnych przypadkach, wychodząc
z tak zakorzenionej w tamtejszej tradycji zasady prawa precedensowego. Taką postawę
reprezentowali kontaktując się z Inspektoratem Lotnictwa latem 1942 roku, i to samo
zaproponowali w odpowiedzi udzielonej
na początku 1945 roku. Tymczasem Polacy
chcieli na bazie tych precedensów ustanowić ogólne reguły określające całość relacji
polsko-brytyjskich w tej materii. Inna rzecz,
że czynili to w sposób w najwyższym stopniu nieumiejętny.
Stanowisko Brytyjczyków i ich poglądy
na możliwości rozwiązania sprawy zmieniały
się w czasie. Gdyby Polacy znali przebieg
wewnętrznych konsultacji, jakie nad ich propozycją odbywały brytyjskie instytucje latem
1943 roku, mogliby mieć jak najlepsze oczekiwania co do ostatecznego wyniku ewentualnych negocjacji. Brytyjski Urząd Patentowy
początkowo zgadzał się na powołanie
polskiej instytucji rejestrującej wynalazki,
Admiralicja wstępnie deklarowała zasadność
niektórych polskich postulatów, a tamtejsze
Ministerstwa Skarbu i Lotnictwa same
nie były pewne, czy odpowiednie brytyjskie
przepisy w ogóle obejmują Polaków.

Co zatem wpłynęło na tak zasadniczą
zmianę ich stanowiska, że Brytyjczycy
odmówili nawet podjęcia negocjacji?
Czy tylko nieudolność polskich negocjatorów? Można założyć, że przeważyła obawa
przed niekontrolowanym przepływem
wiedzy technicznej do kraju, co do którego
powojennych losów można było być coraz
mniej pewnym.
Ten sam argument zdaje się odpowiadać
na jeszcze jedną kwestię, wyraźnie rysującą
się w przebiegu opisywanego sporu. Jeśli
bowiem propagandowy i polityczny wymiar
całej sprawy był dla Polski aż tak istotny,
jak twierdzili inicjatorzy akcji, to zastanawiać
może łatwość, z jaką pod koniec 1944
roku zrezygnowano z dalszych wysiłków
w tym kierunku. Na pozór przywołana przez
Adamkiewicza zmiana postawy środowiska
inżynierskiego, skłonnego raczej pozostawić kwestię ochrony swoich wynalazków
brytyjskiemu ustawodawstwu, mogła być
spowodowana partykularnym interesem
tej grupy zawodowej. Wydaje się jednak,
iż rzeczywistym powodem były obawy
o kształt polityczny przyszłej Polski. Były one
na tyle uzasadnione, że ugruntowane takimi
wydarzeniami, jak powołanie rządu tymczasowego w Lublinie czy przebieg Powstania
Warszawskiego.
Bodaj jedynym pozytywnym efektem pracy
Komisji było zwrócenie uwagi polskiego
rządu w Londynie na zagadnienia wynalazczości i potrzebę uwzględnienia kwestii
patentowych w pracach kongresowych,
przygotowujących odbudowę powojennej
Polski, do czego, w kształcie przewidywanym przez legalne władze Rzeczypospolitej
na uchodźstwie i wbrew woli większości
Polaków, z wiadomych powodów nie doszło.
Na ile dorobek wynalazczy Polaków w wysiłku wojennym Aliantów został przez nich
doceniony i jaką korzyść przyniósł ojczyźnie
w wymiarze politycznym, to już zupełnie inna
kwestia.

dr hab. Sławomir Łotysz jest
profesorem nadzwyczajnym
w Instytucie Historii Nauki PAN
w Warszawie oraz sekretarzem
generalnym Międzynarodowego
Komitetu ds. Historii Techniki
ICOHTEC
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Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk

POLSKI WKŁAD
W PRZYRODOZNAWSTWO I TECHNIKĘ
prof. dr Bolesław Orłowski
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa 2015
W ciągu trzech ostatnich stuleci, kiedy większość narodów zajmowała się przede
wszystkim tworzeniem podstaw materialnego dobrobytu, świadoma część polskiego
społeczeństwa skupiała swe wysiłki na zachowaniu tożsamości narodowej i dążeniu
do odzyskania niepodległości. W tych warunkach nasza historiografia odnotowywała
więc w pierwszym rzędzie działaczy patriotycznych, bohaterów walczących o sprawę
narodową oraz tych, którzy wspierali tę walkę piórem.
A powstająca głównie ku pokrzepieniu serc
literatura ukształtowała świadomość społeczną
wyczuloną na tego rodzaju aktywność. Wszelkie
dokonania na innych polach znajdowały się
poza głównym nurtem powszechnych zainteresowań, toteż łatwiej ulegały zapomnieniu.

był wybitnym hydrotechnikiem, budującym
elektrownie wodne w kilku krajach, że generał
Henryk Dembiński zarabiał na wynalazkach,
które patentował we Francji, czy o tym, że poeta
Karol Brzozowski zbudował 40 tys. km linii
telegraﬁcznych w XIX-wiecznej Turcji.

W wyniku takiego podejścia polskie słowniki
biograﬁczne i encyklopedie przeładowane
są hasłami poświęconymi wojskowym, politykom i literatom, natomiast bardzo wielu
wybitnych naszych przyrodników, wynalazców,
inżynierów, organizatorów życia gospodarczego
i innych „konstruktywistów” pozostaje całkowicie zapomnianych. Dotyczy to zwłaszcza tych
Polaków, których losy rzuciły na obczyznę.

Oddając należną cześć bojownikom o sprawy
dla Polaków najważniejsze, trzeba z naciskiem
podkreślić, że wskutek takiego podejścia
obraz naszego narodowego dorobku został
zdeformowany i zubożony. W świadomości
wykształconego Polaka główny nasz wkład
do kultury światowej dokonał się na polu literatury, mieliśmy też paru wybitnych kompozytorów
i kilku uzdolnionych wirtuozów wykonawców.
O przedstawicielach nauk przyrodniczych
wie on niewiele, poza Mikołajem Kopernikiem
i Marią Skłodowską-Curie. Słyszał zapewne
co nieco o polskich zesłańcach badaczach
Syberii i może o współtwórcach matematycznej
szkoły lwowskiej. Jest przekonany, że w rozwoju
techniki praktycznie nie uczestniczyliśmy –
poza Ignacym Łukasiewiczem, który wynalazł
lampę naftową. Czasem sporadycznie natyka
się na wzmianki o Kazimierzu Funku, Rudolﬁe

Przedstawiciele tego nurtu – poza paru zupełnie
wyjątkowymi postaciami – jeśli w ogóle są obecni w świadomości zbiorowej, to z reguły głównie
dzięki związkom ze znacznie lepiej zbadanymi
„uprzywilejowanymi” dziedzinami: Ignacy Domeyko z uwagi na młodzieńczy epizod ﬁlomacki,
Karol Brzozowski, bo był także utalentowanym
poetą, Ludwik Nabielak jako jeden z belwederczyków, Gabriel Narutowicz – ponieważ został
pierwszym prezydentem odrodzonej Rzeczypospolitej i zamordowano go w Zachęcie, Henryk
Dembiński dlatego, że okazał się również zdolnym generałem, czy Rudolf Modrzejewski, gdyż
był synem wielkiej aktorki.

Modrzejewskim, Rudolﬁe Weiglu czy Ludwiku
Hirszfeldzie, jest nimi zaskoczony, nie bardzo im
dowierza, tym też łatwiej o nich zapomina.
Mamy więc tendencyjnie (nie wskutek jakiejś
zmowy, ale okoliczności) zniekształcone pojęcie
o charakterze naszego rzeczywistego dorobku
w dziedzinie szeroko pojętej kultury. Przesadnie przeceniające rangę polskiej literatury,
w głównym swym zrębie wspierającej aspiracje
niepodległościowe, a więc dla znacznej części
czytelników z innych krajów nie bardzo zrozumiałej, nie tylko ze względów językowych.
Niedostrzegające licznych i ważnych – często
wręcz w skali światowej – naszych osiągnięć
w naukach przyrodniczych. Całkiem lekceważące polski wkład do rozwoju techniki światowej.
Tymczasem nasza liczna XIX-wieczna emigracja
walnie przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego niektórych krajów, niekiedy egzotycznych
(jak Turcja osmańska czy Peru), a międzywojenna Druga Rzeczpospolita w wielu dziedzinach
techniki ścigała się z największymi potentatami,
co znalazło epilog w imponującym polskim
wkładzie wynalazczym w zwycięstwo Sprzymierzonych w drugiej wojnie światowej.

Ta tendencja do eksponowania, czasem nadmiernie, wszystkiego, co wiązało się z szeroko
pojętą działalnością patriotyczną, daje o sobie
znać także w sposobie prezentowania poszczególnych biograﬁi. Mało kto wie, że Ignacy
Mościcki zaliczał się do czołowych wynalazców
europejskich swej epoki, że Gabriel Narutowicz
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Rzetelne informacje o najważniejszych Polakach, którzy zaistnieli – często w skali ponadkrajowej – w rozwoju szeroko pojętych nauk
przyrodniczych, ścisłych i techniki, prezentujemy
na łamach tego słownika. Jego czytelnicy
i użytkownicy będą bez wątpienia zdumieni
wagą i skalą przedstawionych na jego łamach
polskich osiągnięć. Jestem pod ich wrażeniem,
pogłębionym w trakcie redagowania Słownika,
kiedy to sam dowiedziałem się o wielu wartych
pamięci dokonaniach, choć przecież od pół
wieku zajmuję się zawodowo historią nauki
i techniki. Dla Czytelników o wykształceniu humanistycznym lektura zawartych w nim biogramów będzie w wielu przypadkach porażająca,
co powinno ich skłonić do znacznej modyﬁkacji
samoświadomości historycznej. Taki właśnie
cel przyświecał zespołowi wybitnych znawców
przeszłości wielu dziedzin szczegółowych,
których pracę miałem zaszczyt koordynować.


Tak pisze we wstępie do czterotomowej publikacji „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską
odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk
matematyczno-przyrodniczych i techniki”
prof. Bolesław Orłowski, redaktor naukowy tego
niezwykle interesującego i ważnego Słownika.
Znajduje się w nim ok. 1,2 tys. biograﬁi naukowców, żyjących od XIII w. do współczesności.
Słownik powstawał ponad sześć lat, a hasła
opracowało ponad stu autorów.
Podstawowym kryterium doboru prezentowanych w nim postaci była oryginalność i innowacyjność dokonań.

200 LAT TRADYCJI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA
TECHNICZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH
Stanisław Adamczak, Cezary Jastrzębski, Andrzej Borys
Wydawnictwo Jedność, Kielce 2016

Monograﬁa została wydana z okazji obchodów
jubileuszu 200-lecia szkolnictwa technicznego
w Polsce. Z tej okazji 25 lutego 2016 r. w Kielcach, gdzie w latach 1816–1826 działała Szkoła Akademiczno-Górnicza, pierwsza na ziemiach polskich i jedna z pierwszych w Europie
uczelnia techniczna, odbyło się uroczyste
posiedzenie Senatów trzech polskich uczelni
technicznych: Politechniki Warszawskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki
Świętokrzyskiej.
Publikacja autorstwa Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr. Cezarego Jastrzębskiego i Andrzeja
Borysa przedstawia krótką historię, osiągnięcia
i proﬁl działalności Politechniki Warszawskiej,
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej, które
mają wspólne korzenie w staszicowskiej Szkole Akademiczno-Górniczej. Nie zapomniano również o Akademii Górniczej we Freibergu
na wzór, której utworzono szkołę w Kielcach.
Walorem monograﬁi są liczne zdjęcia zarówno archiwalne, jak i współczesne dokumentujące dorobek ww. uczelni.
Autorem zdjęć współczesnych jest Andrzej Borys, zdjęcia archiwalne
pochodzą ze zbiorów uczelnianych.

Kryterium polskości traktowane jest dość
elastycznie – Słownik obejmuje zarówno cudzoziemców działających na terenie Polski, jak
i Polaków działających twórczo na obczyźnie.
W tym drugim przypadku ograniczono się w zasadzie do osób poczuwających się do związków z polskością, unikając kwaliﬁkowania
jedynie w oparciu o polskie pochodzenie.
Słownik poświęcony jest pamięci prof. dr. hab
Jerzego Dobrzyckiego, dyrektora Instytutu
PAN w latach 1990–1995, który szczególnie
przyczynił się do rozwoju badań w zakresie historii nauk ścisłych i przyrodniczych. Wydawcą
jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej. Rok
wydania: 2015.
Opracowała Maria Fuzowska
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Z doświadczeń urzędów patentowych

Cel Singapuru
– stać się światowym centrum
obrotu i zarządzania prawami IP
dr Andrzej Jurkiewicz
ekspert UPRP

Singapur jest przykładem państwa,
w którym własność intelektualna
jest jednym z filarów nowoczesnej gospodarki
Singapur – państwo-miasto znajduje się na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego.
Obok Japonii i Korei Płd. jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo państwem obszaru Azji
Południowo-Wschodniej.
Zajmuje obszar 716 km2 i jest zamieszkiwany
przez 5,4 mln osób. Państwo to szczyci się
bardzo wysokim poziomem życia, specyﬁcznym systemem politycznym oraz surowym
prawem. W I połowie XIX w., Singapur był
brytyjską kolonią handlową i bazą morską,
a pełną niepodległość uzyskał w 1965 r.

Obecnie trzon gospodarki stanowią przemysł
farmaceutyczny, biotechnologiczny, przetwórstwa żywności, elektroniczny, petrochemiczny
oraz usługi bankowo-ﬁnansowe i transport
morski. (Fot. 1) Jak w każdej gospodarce
opartej na wiedzy, także i w Singapurze
nie mogło zabraknąć systemu ochrony własności intelektualnej. W 1939 r. uchwalono ustawę
o znakach towarowych. W 1995 r., Singapur
przystąpił do Konwencji Paryskiej oraz podpisał Traktat PCT, a w 2000 r. podpisał Porozumienie Madryckie.

Udzielaniem praw własności intelektualnej
oraz prowadzeniem baz danych w Singapurze
zajmuje się Singapurski Urząd Własności
Intelektualnej (Intellectual Property Oﬃce
of Singapore IPOS).
Na czele IPOS stoi struktura Rada Dyrektorów
oraz dyrektor wykonawczy. W skład urzędu
wchodzą departamenty merytoryczne, administracyjno-ﬁnansowe, współpracy z nauką
i biznesem, współpracy międzynarodowej,
departament audytu wewnętrznego, komisja

Fot. 1. Singapurska dzielnica ﬁnansowa (Wikipedia)
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Rys. 1. Struktura Organizacyjna IPOS
(IPOS)

ds. mediacji i odwołań, akademia wiedzy
o własności intelektualnej. (Rys. 1)
System ochrony praw własności intelektualnej jest uregulowany w osobnych ustawach
dotyczących: patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, odmian roślin,
topograﬁi układów scalonych oraz oznaczeń
geograﬁcznych.
W Singapurze ochrona jest udzielana na okresy: patenty – na 20 lat, wzory przemysłowe
– 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny
jeden lub dwa 5-letnie okresy (maksimum
15 lat), znaki towarowe – 10 lat z możliwością
przedłużenia na kolejne okresy 10-letnie, odmiany roślin – 25 lat.
Postępowanie w sprawie praw dla wynalazków
obejmuje zarówno etap badań formalnych, jak
i materialnych.
W Singapurze istnieje możliwość złożenia
tzw. „zgłoszenia prowizorycznego” dającego prawo do daty pierwszeństwa. Taki typ
zgłoszenia powinien zawierać jedynie opis
rozwiązania, dla którego zgłaszający chce
uzyskać ochronę. Następnie w ciągu 12 miesięcy należy złożyć zastrzeżenia patentowe.
W przypadku złożenia pełnego zgłoszenia patentowego IPOS po wykonaniu badania wstępnego i stwierdzenia spełnienia przez zgłoszenie
wszystkich wymogów, publikuje informację
o zgłoszeniu. Po publikacji zgłaszający jest
zobowiązany do wystąpienia o wykonanie
przez IPOS pełnego badania merytorycznego.
Po przeprowadzeniu badania i ewentualnej
jedno– lub wielokrotnej korespondencji ze zgłaszającym, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu
bądź odmowie udzielenia patentu.
Warto dodać, ze IPOS postawiło sobie za cel
by czas od zgłoszenia do wydania decyzji
końcowej nie był dłuższy niż 4 lata. (Rys. 2)
Singapurski system patentowy nie przewiduje możliwości uzyskania ochrony na wzory
użytkowe.

Rys. 2. Procedura rozpatrywania zgłoszeń
wynalazków (IPOS)
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Rys. 3. Widok opcji
wyszukiwania
zgłoszeń
wynalazków w bazie
IP2SG (IPOS)

Dla wzorów przemysłowych droga do uzyskania ochrony opiera się na sprawdzeniu
czy przedmiot zgłoszenia posiada charakterystyczne cechy wzoru przemysłowego, indywidualny charakter, stosowalność przemysłową,
wymóg nowości oraz czy nie stoi w sprzeczności z obowiązującym porządkiem społecznym.
Postępowanie w sprawie znaków towarowych obejmuje badanie formalne, a następnie
– badanie merytoryczne, a więc sprawdzenie
czy przedmiot zgłoszenia posiada cechy znaku
towarowego.
W roku 2014 IPOS przyjęło 10 312 zgłoszeń
wynalazków (w tym 1 303 to zgłoszenia
od podmiotów krajowych), 1 629 zgłoszeń
wzorów oraz 40 540 zgłoszeń znaków towarowych. Przedmioty ochrony własności intelektualnej (oprócz odmian roślin) można zgłaszać
drogą elektroniczną.
Podmioty zagraniczne zgłaszające do ochrony
w IPOS przedmioty własności przemysłowej
wywodzą się z USA, Japonii, Szwajcarii, Nie-

miec, Francji i Chin. W roku 2014 IPOS udzieliło 5 538 praw na patenty, 1 675 praw na wzory
i 34 321 praw na znaki.

dotyczących IP, zgłaszania i procedowania
wysokiej jakości zgłoszeń z zakresu nowoczesnych technologii.

Patenty są głównie udzielane w takich
dziedzinach, jak farmacja, biotechnologia,
przetwórstwo żywności i elektronika. Ochrona
prawna dla wzorów przemysłowych oraz towarzyszących im zazwyczaj znaków towarowych
udzielana jest przede wszystkim w klasach
obejmujących wyroby jubilerskie, tekstylne,
sprzęt RTV i AGD oraz meble.

W realizacji trzeciego punktu planu, szczególna
rola przypada IPOS, które w tym celu w roku
2015 uzyskało status Międzynarodowego
Organu Poszukiwań (International Search
Authority, ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (International Preliminary
Examing Authority, IPEA).

Wykorzystując wysoki rozwój technologiczny, położenie geograﬁczne, stabilny system
polityczno-prawny oraz prawie 200-letnie
tradycje handlowe, władze postanowiły
uczynić Singapur wiodącym światowym
ośrodkiem własności intelektualnej
(ang. IP Hub).
Przyjęty w 2013 r. 3-punktowy plan obejmuje
uczynienie Singapuru, jednym ze światowych
centrów obrotu i zarządzania prawami IP,
rozstrzygania międzynarodowych sporów

Do zadań IPOS należy także prowadzenie baz
danych o przedmiotach własności intelektualnej. Na platformie IP2SG umieszczono wyszukiwarki pozwalające na znalezienie wynalazków, wzorów przemysłowych oraz znaków
towarowych znajdujących się na wszystkich
etapach postępowania. (Rys. 3, 4)
Podsumowując, można z całą pewnością
stwierdzić, że Singapur jest świetnym przykładem państwa, w którym własność intelektualna jest jednym z ﬁlarów nowoczesnej
gospodarki.

Rys. 4. Widok opcji
wyszukiwania
zgłoszeń wzorów
przemysłowych
w bazie IP2SG
(IPOS)
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Unijna reforma prawa

Rewolucja czy ewolucja
– nowe rozporządzenie unijne
ws. znaków towarowych
Anna Dachowska
asesor UPRP
Po ponad dwóch latach prac Komisji Europejskiej, Rady UE
i Parlamentu Europejskiego poprzedzonych licznymi analizami i konsultacjami,
przyjęto unijną reformę prawną w zakresie znaków towarowych.
23 marca 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie 2015/2424
zmieniające rozporządzenie ws. wspólnotowego znaku towarowego.
System ochrony znaków towarowych na poziomie UE od dłuższego
czasu wymagał nowelizacji. Rozporządzenie nr 40/94 ustanawiające
instytucję wspólnotowego znaku towarowego i powołującego Urząd
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 20 grudnia 1993 r.,
nie doczekało się od tamtego czasu większej reformy. Kilka kolejnych
zmian doprowadziło do przygotowania ujednoliconej wersji rozporządzenia nr 207/2009, która jednak nie wprowadziła znaczących zmian. O ile
system wspólnotowych znaków towarowych zyskał ogromną popularność, a ustanowienie OHIM okazało się wielkim sukcesem, konieczne
wydawało się dostosowanie funkcjonowania tego systemu do zmieniających się warunków rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W związku
z tym, w kwietniu 2013 r., Komisja Europejska przedstawiła propozycję
zmiany dotychczasowego rozporządzenia ws. wspólnotowych znaków
towarowych. Intensywne prace nad ogromnym pakietem zmian, składającym się z ww. rozporządzenia, rozporządzenia ws. opłat oraz dyrektywy1
trwały do końca 2015 r., czego rezultatem było opublikowanie nowego
rozporządzenia 2015/2424 oraz dyrektywy 2015/2436.

Poniżej, przedstawiono główne zmiany, które zostały wprowadzone
w nowym rozporządzeniu ws. unijnych znaków towarowych.

Terminologia
W związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, zaistniała potrzeba
uaktualnienia niektórych terminów. Tym samym, określenie:
z

„wspólnotowy znak towarowy” zostało zastąpione przez „unijny
znak towarowy”,

z

„Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego” (OHIM)
zostało zastąpione przez „Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej” (dalej „Urząd” bądź EUIPO).

Nowe rozporządzenie zmierza do pobudzenia innowacji i wzrostu gospodarczego, poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności systemu
rejestracji znaków towarowych dla przedsiębiorstw w całej UE. W tym
celu, wprowadzone zmiany polegają głównie na zmniejszeniu kosztów,
a także zwiększeniu szybkości obsługi, przewidywalności i pewności
prawa. Modernizacja systemu przeprowadzona została m.in. w zakresie
zmiany terminologii, uproszczenia procedury zgłaszania i rejestracji unijnych znaków towarowych, udoskonalenia dotychczasowych przepisów
w stosunku do deﬁnicji znaku towarowego, jak i używania znaku towarowego w obrocie, a także ram współpracy EUIPO (dawniej OHIM) z urzędami ds. własności intelektualnej w celu upowszechniania harmonizacji
praktyk i opracowywania wspólnych narzędzi.
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Zmiana nazwy ze wspólnotowego na unijny
znak towarowy była podyktowana jedynie
dostosowaniem tego terminu do traktatu
lizbońskiego, zastępującego istniejące Wspólnoty przez jedną Unię Europejską2. Biorąc
natomiast pod uwagę zwiększający się zakres
działalności, podjęto decyzję, aby nowa nazwa
Urzędu obejmowała ogólnie wszystkie prawa
własności intelektualnej.

Zgłoszenia unijnych znaków
towarowych
W związku ze spadająca liczbą zgłoszeń
unijnych znaków towarowych dokonywanych w urzędach krajowych ds. własności
intelektualnej, podjęto decyzję o zniesieniu
takiej możliwości. Obecnie niemal wszystkie
zgłoszenia dokonywane są bezpośrednio
do EUIPO. Dlatego też, od momentu wejścia
w życie nowego rozporządzenia, wnioski
o rejestrację unijnych znaków towarowych
należy składać wyłącznie w Urzędzie Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Urzędy krajowe nie będą już pośredniczyć
w zgłaszaniu unijnych znaków.

Sprawozdania z poszukiwań
i powiadomienia
Na wstępie należy zauważyć, że sprawozdania z poszukiwań mają charakter wyłącznie
informacyjny i wskazane tam wcześniejsze
prawa nie stanowią jedynej podstawy sprzeciwu. Uprawnieni do wcześniejszych znaków
towarowych nie wskazanych w sprawozdaniu,
również mogą składać sprzeciw do zgłoszenia
znaku unijnego. Z obecnych doświadczeń
wynika, iż dotychczasowy system poszukiwań
nie zapewniał wiarygodnej weryﬁkacji znaku
towarowego, a tym samym nie spełniał swojej
podstawowej roli, tj. w pełni kompleksowego
monitorowania rejestru. Zgłaszający często
przeprowadzali dodatkowe poszukiwania bądź
korzystali z usług profesjonalnych ﬁrm. Ponadto, nie zawsze byli oni zainteresowani otrzymywaniem wyników krajowych sprawozdań
z identycznych lub podobnych znaków towarowych. W związku z powyższym, planowane
było całkowite zniesienie tworzenia sprawozdań z poszukiwań. Niemniej, w toku dyskusji
nad reformą wypracowano kompromis w formie tzw. „opcjonalnych” sprawozdań. Zgodnie
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z art. 38 rozporządzenia Urząd (EUIPO)
sporządza sprawozdania z poszukiwań w Unii
Europejskiej tylko na wniosek zgłaszającego
unijny znak towarowy. Chęć otrzymywania
takich zgłoszeń, sporządzonych zarówno przez
EUIPO czy też przez urzędy ds. własności intelektualnej w państwach członkowskich należy
zaznaczyć na formularzu zgłoszeniowym.
EUIPO tworzy sprawozdania do każdego zgłoszonego unijnego znaku towarowego, a przesyłane są one jedynie do osób, które wyraziły
taką wolę. Warto jednak podkreślić, że brak
wyrażenia chęci otrzymywania sprawozdań
nie może stanowić pewnego elementu strategii
zgłoszeniowej. Bowiem, niezależnie od decyzji
zgłaszającego, powiadomienia o zgłoszeniu
unijnego znaku będą zawsze przesłane uprawnionym do wcześniejszych unijnych znaków
towarowych, wymienionych w sprawozdaniu.

oznaczeń geograﬁcznych chronionych na poziomie unijnym.
Dnia 23 marca br. sprawdzane będą również
przemysłowe oznaczenia geograﬁczne chronione w porządku krajowym. Ponadto rozszerzono badane z urzędu podstawy odmowy
o chronione określenia tradycyjne dla win,
gwarantowane tradycyjne specjalności oraz
nazwy odmian roślin.

Względne przesłanki
Jako jedną ze względnych podstaw odmowy
uregulowano dodatkowo możliwość podniesienia sprzeciwu przez uprawnionego do nazwy
pochodzenia lub oznaczenia geograﬁcznego,
jeżeli w zakresie przewidującym ochronę nazw
pochodzenia lub oznaczeń geograﬁcznych:
z

zgłoszenie nazwy pochodzenia lub
oznaczenia geograﬁcznego zostało
już dokonane na podstawie przepisów
prawa Unii lub prawa krajowego przed
datą zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu, pod warunkiem jego
późniejszej rejestracji;

z

nazwa pochodzenia lub oznaczenie
geograﬁczne uprawnia do zakazania używania późniejszego znaku
towarowego.3

Uwagi osób trzecich
Kolejna zmiana ma na celu ułatwienie składania uwag przez osoby trzecie. Usunięto
odwołanie do daty publikacji, gdyż zgłoszenia unijnych znaków towarowych stają się
już dostępne w bazach EUIPO w ciągu
kilku dni od zgłoszenia. Tym samym, art. 40
rozporządzenia deﬁniuje okres na złożenie
uwag już od momentu uzyskania informacji
o zgłoszeniu, który upływa z końcem terminu
na wniesienie sprzeciwu lub przed wydaniem
decyzji w sprawie. Jednocześnie warto podkreślić, że w każdym momencie przed rejestracją,
Urząd może ponownie otworzyć postępowanie
z własnej inicjatywy pod kątem przesłanek
bezwzględnych.

Przesłanki bezwzględne

W nowym rozporządzeniu znajdziemy również
ujednolicone z prawem unijnym bezwzględne podstawy odmowy rejestracji znaków
towarowych ws. ochrony nazw pochodzenia
i oznaczeń geograﬁcznych. Dotychczas Urząd
w każdym przypadku badał zgłoszenia znaków
towarowych wyłącznie pod kątem rolnych
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Określenie wykazu towarów
i usług
Jednym z najbardziej dyskutowanych przepisów, który został ujęty w nowym rozporządzeniu jest art. 28. Daje on uprawnionym
do unijnych znaków towarowych, którzy
polegali na błędnym komunikacie 4/034, możliwość poprawienia swoich wykazów towarów
i usług. Ze względu na jego kontrowersyjne
zastosowanie stanowi element ogromnego
zainteresowania i dużej liczby zapytań kierowanych do EUIPO.
Zgodnie z ww. komunikatem wydanym przez
EUIPO, ogólne określenia z nagłówka klasy
obejmują wszystkie towary bądź usługi należące
do danej klasy. Trybunał w wyroku IP TRANSLATOR5 zweryﬁkował powyższe stanowisko
ostatecznie stwierdzając, iż „zgłaszający, który
posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami
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nagłówka konkretnej klasy klasyﬁkacji nicejskiej
w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować
czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje
całość towarów lub usług ujętych w wykazie
alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych
towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie
dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany
do sprecyzowania, których towarów lub usług

zakazu używania znaku w nowym zakresie,
jeżeli osoby używały danych towarów lub
usług przed zmianą w rejestrze oraz poprzez
to używanie nie naruszali praw uprawnionego
w zakresie dosłownego brzmienia terminów
w rejestrze. Nie będzie można również sprzeciwić się lub unieważnić późniejszego znaku,
jeżeli był on używany lub zgłoszony przed
zmianą w rejestrze, a używanie nie naruszało
dosłownego brzmienia terminów.

Może to doprowadzić do znacznych oszczędności, w szczególności dla przedsiębiorstw,
które ubiegają się o ochronę swoich unijnych
znaków towarowych po początkowym okresie
10 lat.
Jedną z głównych zmian jest również wprowadzenie systemu pobierania jednej opłaty
za jedną klasę. Z przeprowadzonych analiz
można było zauważyć, iż wysoka liczba
znaków zgłoszonych w 3 klasach może być

Nowe rozporządzenie po raz pierwszy wprowadza podstawę prawną
dla współpracy Urzędu z urzędami ds. własności intelektualnej UE w celu
upowszechniania harmonizacji praktyk i opracowywania wspólnych narzędzi.
należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.” Urząd Patentowy zawsze stał na stanowisku, iż towary i usługi wskazane w wykazie
towarów i usług znaku towarowego muszą być
określone jasno i precyzyjnie, w sposób jednoznaczny, niepozostawiający pola do interpretacji.
Idąc za orzeczeniem Trybunału, nowe rozporządzenie precyzuje, że stosowanie ogólnych
określeń nagłówków klasyﬁkacyjnych klasyﬁkacji nicejskiej należy interpretować w sposób
obejmujący wyłącznie wszystkie towary lub
usługi objęte dosłownym znaczeniem danego
terminu. Art. 28 ust. 8 zakłada również możliwość doprecyzowania wykazów towarów
i usług dla znaków już zarejestrowanych.
Uprawnieni do unijnych znaków towarowych,
które zostały zgłoszone przed 22 czerwca
2012 r. mogą dostosować swój wykaz towarów
i usług w celu zapewnienia, aby zawarte w nim
terminy były wystarczająco jasne i precyzyjne.
Od dnia 23 marca do 24 września br. uprawnieni do unijnych znaków towarowych będą
mogli złożyć formularz, oświadczając tym
samym, iż w momencie zgłoszenia swojego
znaku mieli zamiar uwzględnić również towary
lub usługi, które nie występowały w nagłówkach klas. Z regulacji tej mogą skorzystać
jedynie uprawnieni do zarejestrowanych znaków zgłoszonych przed 22 czerwca 2012 r.
W ten sposób zarówno zgłoszenia sprzed
22 czerwca 2012 r., jak i po tym okresie będą
przedstawiały takie samo podejście do wykazów towarów i usług.
Wprowadzono jednak pewne ograniczenia
wskazujące, iż uprawniony do wcześniej zarejestrowanego znaku nie będzie miał możliwości
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Więcej informacji na temat możliwości doprecyzowania wykazu towarów i usług na podstawie art. 28 rozporządzenia, można znaleźć
w opublikowanym przez EUIPO komunikacie
1/2016.

spowodowana „wymuszoną” strukturą pobierania opłat za zgłoszenie do 3 klas. Dlatego
też, zdecydowano się na zmianę poboru opłat
za każdą klasę osobno.

Przedłużenie
Opłaty
Wysokość opłat na rzecz EUIPO, które były
dotychczas przedmiotem rozporządzenia
Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia
1995 r., zostały uwzględnione bezpośrednio
w samym rozporządzeniu 2015/2424 w formie
załącznika. W tabeli poniżej przedstawiono
nowe kwoty na rzecz EUIPO ws. ochrony
systemu unijnych znaków towarowych. Istotne
znaczenie ma obniżenie opłaty za przedłużenie
do poziomu opłat pobieranych za zgłoszenie.

W związku ze zmianą opłat, pojawiają się
wątpliwości, co do przedłużenia oraz terminu
na złożenie wniosku. Do poprawnego wyliczenia opłaty, należy brać pod uwagę datę
wygaśnięcia. Tym samym nowe opłaty będą
obowiązywać dla zarejestrowanych unijnych
znaków towarowych, których data wygaśnięcia
wypada po 23 marca br. Nie należy się jednak
obawiać, gdy wpłacona kwota za przedłużenie
będzie za wysoka, gdyż w takim przypadku
EUIPO zwróci powstałą różnicę.

OHIM €

EUIPO €

Opłata za zgłoszenie

1050

1000

Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną

900

850

–

50

Opłata za zgłoszenie każdej klasy powyżej dwóch

150

150

Oplata za wniosek o przedłużenie

1500

1000

Opłata za elektroniczny wniosek o przedłużenie

1350

850

Opłata za wniosek o przedłużenie drugiej klasy

–

50

Opłata za wniosek o przedłużenie każdej klasy powyżej dwóch

400

150

Opłata za sprzeciw

350

320

Opłata za odwołanie

800

720

Opłata za wniosek o unieważnienie

700

630

Opłata za zgłoszenie drugiej klasy
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Zgodnie z brzmieniem art. 47 w nowym
rozporządzeniu, wniosek o przedłużenie
składa się w terminie sześciu miesięcy przed
wygaśnięciem rejestracji. Uregulowano tym
samym sytuację, w której 6-miesięczny
termin na wniesienie wniosku o przedłużenie liczy się od daty wygaśnięcia, a nie jak

to było dotychczas, od ostatniego dnia
miesiąca, w którym kończy się ochrona.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż w okresie
przejściowym, termin na wniesienie wniosku
o przedłużenie zależy od tego czy rozpoczął
się on przed, czy też po wejściu w życie
nowego rozporządzenia.

Poniżej przedstawiono, w których przypadkach należy stosować przepisy starego bądź nowego
rozporządzenia.
Data wygaśnięcia

Opłaty

Okres na złożenie wniosku

Przed 23.03.2016

Stare rozporządzenie

Stare rozporządzenie

23.03.2016 – 21.09.2016

Nowe rozporządzenie

Stare rozporządzenie

Po 21.09.2016

Nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Więcej informacji można znaleźć w opublikowanym przez EUIPO Komunikacie nr 2/2016
opublikowanym w styczniu br.

Tranzyt
Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie
Nokia/Phillips6 wprowadzanie na obszar celny
UE towarów pochodzących spoza UE w ramach procedury zawieszającej, nie stanowi
naruszenia praw własności intelektualnej.
Towary te można było wyłącznie uznać za podrobione, jeżeli istniał dowód na to, że mogą
one zostać wprowadzone do obrotu na terenie
UE, w postaci np. sprzedaży, oferty sprzedaży,
reklamy, itp. Wyrok ten wywołał falę silnej
krytyki, gdyż nakłada na uprawnionych wysoki
ciężar dowodu oraz utrudnia walkę z towarami
podrobionymi. W związku z powyższym zaistniała potrzeba uregulowania tej kwestii w taki
sposób, aby możliwa była skuteczniejsza walka
z towarami podrabianymi.
Nowa regulacja zaproponowana przez KE
stanowiła jednak element zagorzałych dyskusji i wymiany argumentów. Dlatego też,
po licznych debatach przyjęto rozwiązanie
kompromisowe, zgodnie z którym prawo
do zapobiegania wprowadzaniu towarów na terytorium UE wygasa, jeżeli zgłaszający/posiadacz towarów jest w stanie wykazać przed
właściwym sądem, że właściciel znaku towarowego nie ma prawa zakazać wprowadzania
towarów do obrotu w państwie końcowego
przeznaczenia. Taki zapis pozwala zachować
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właściwą równowagę między koniecznością
zapewnienia skutecznego egzekwowania praw
ze znaków towarowych a uniknięciem nadmiernego utrudniania swobodnego przepływu
towarów w rzadkich sytuacjach, w których
prawa ze znaków towarowych należą do różnych stron spoza UE. Wejście w życie nowych
przepisów pozwoli na dalsze skuteczne
egzekwowanie praw własności intelektualnej
przez organy celne i dokonywanie zatrzymań
towarów podejrzanych o naruszenie praw
własności intelektualnej, zgłoszonych do procedury tranzytu.

Współpraca EUIPO i urzędów
krajowych
Nowe rozporządzenie po raz pierwszy wprowadza podstawę prawną dla współpracy Urzędu z urzędami ds. własności intelektualnej UE
w celu upowszechniania harmonizacji praktyk
i opracowywania wspólnych narzędzi. Nowy
Plan Strategiczny EUIPO na lata 2016–2020
zakłada kompletną modernizajcę Urzędu tak,
aby wspólnie z urzędami krajowymi stworzyć
rozwojową i kompleksową europejską sieć
znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
Osiągnięcie tego celu planowane jest poprzez
reformę zasobów ludzkich, uproszczenie i modernizację systemów informatycznych, budowę
nowego budynku, ustanowienie wspólnego
repozytorium wiedzy i IP Akademii, a także
ogólną poprawę standardów jakości. Współpraca z urzędami ma w szczególności polegać
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na realizacji licznych, wspólnych projektów
leżących w interesie Unii oraz użytkowników
systemu ochrony własności przemysłowej.

Definicja znaku towarowego
Jedną z najbardziej istotnych zmian, które wprowadza rozporządzenie jest zniesienie obowiązku graﬁcznej przedstawialności. Dotychczas,
w całej UE dominował zapis, iż znak towarowy
stanowił oznaczenie przedstawione w sposób
graﬁczny lub dające się w sposób graﬁczny
wyrazić. Art. 4 nowego rozporządzenia zawiera
nową deﬁnicję określającą, iż znak towarowy
może składać się z jakichkolwiek oznaczeń,
w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, wzorów, liter, cyfr, barw, kształtu towarów lub
ich opakowań lub dźwięków.
Jak widać, z brzmienia przepisu usunięto wymóg graﬁcznej przedstawialności. W związku
z tym, iż szczegóły tego zapisu będą uregulowane poprzez akty wykonawcze, przepis ten
będzie obowiązywał dopiero od 1 października
2017 r. Warto jednak zauważyć, że nowa deﬁnicja wprowadza liczne ograniczenia wskazując,
iż oznaczenie musi umożliwiać odróżnianie
towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa
od towarów lub usług innych przedsiębiorstw
oraz musi być przedstawione w rejestrze w sposób umożliwiający właściwym organom i opinii
publicznej ustalenie dokładnego przedmiotu
ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku
towarowego. W motywach natomiast odwołano
się do orzecznictwa unijnego, iż konieczne jest
również wprowadzenie wymogu stanowiącego,
że musi istnieć możliwość przedstawienia oznaczenia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały
i obiektywny7. Niemniej, zniesienie wymogu
graﬁcznej przedstawialności może przyczynić
się do zwiększenia innowacyjności oraz większej
liczby zgłoszeń znaków niekonwencjonalnych,
tj. m.in. zapachowych, smakowych, dźwiękowych, itp.
Zmiany w systemie unijnych znaków towarowych podyktowane są nie tylko wnioskami
wyciągniętymi z orzecznictwa OHIM, ale też
z wykładni prawa. Mają one na celu poprawę
warunków innowacyjności oraz wzrostu gospodarczego poprzez powszechne udostępnienie
oraz modernizację systemu rejestracji znaków
towarowych w całej UE, a także przyspieszenie
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procedur i zagwarantowanie większej pewności prawnej. Być może nie są one rewolucyjne,
ale można z pewnością określić je jako ewolucyjne. Większość z nich ma głównie na celu
uregulowanie obecnej praktyki EUIPO, dostosowanie przepisów do orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź też
przeredagowanie niektórych zapisów by były
bardziej czytelne i przejrzyste.
Nowe rozporządzenie 2015/2424 przewiduje
uproszczenie procedur, w szczególności
w odniesieniu do dokonywania zgłoszeń znaków do rejestracji, prowadzenia poszukiwań
i badań, publikacji zgłoszeń, zgłaszania uwag
przez strony trzecie, wnoszenia sprzeciwów
do rejestracji międzynarodowych, itd. Wydaje
się zatem, że przyjęte w tym zakresie zmiany
są korzystne dla zgłaszających. Przedmiotowa reforma może mieć pozytywny wpływ
m.in. na konkurencyjność handlu na rynku
unijnym poprzez zwiększenie praw uprawnionych do znaku towarowego, a tym samym
na rynek wewnętrzny oraz rozwój systemu
ochrony własności przemysłowej. Jednak
o tym czy nowy system poprawi obecną
sytuację, zwłaszcza z punktu widzenia prawa
znaków towarowych, przekonamy się w najbliższej przyszłości.

1

2
3
4

5

6
7

–Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego,
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory).
Art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
Art. 8(4)a rozporządzenia.
Komunikat nr 4/03 prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wykorzystywania nagłówków
klasyﬁkacyjnych w wykazach towarów i usług dla
potrzeb wniosków o rejestrację wspólnotowego znaku
towarowego, który ma na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie praktyki OHIM.
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 czerwca
2012 r. ws. C-307/10 Chartered Institute of Patent
Attorneys.
Wyrok Trybunału z dnia 1 grudnia 2011 r., w połączonych sprawach C-446/09 Philips i C-495/09 Nokia.
Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r.
ws. C-273/00 Sieckmann.
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Planowane projekty
współpracy
Urzędy ds. własności intelektualnej państw członkowskich
Unii Europejskiej od czerwca br. będą mogły przystąpić
do realizacji projektów współpracy z Urzędem Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO
(do 22 marca 2016 r. – Urząd Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego OHIM).
Nowe projekty ukierunkowane będą na promocję
konwergencji w zakresie praktyk stosowanych przez
EUIPO i krajowe urzędy patentowe, w odniesieniu
do znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
Ich realizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku
i potrwać do końca 2020 r.

W

lutym i marcu br. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
prowadził intensywną kampanię informacyjną
w ramach konsultacji społecznych, dotyczących nowych projektów współpracy na lata
2016–2020. W ramach procesu konsultacji
EUIPO zorganizowało dwa spotkania,
do udziału w których zaproszono przedstawicieli krajowych urzędów patentowych. Ponad-

to przedstawiciele EUIPO wizytowali urzędy
krajowe, aby zaprezentować nowe możliwości
współpracy w ramach Europejskich Projektów
Współpracy (z ang. European Cooperation
Projects – ECP).

P

odstawą do tak szerokiej współpracy
pomiędzy EUIPO i urzędami krajowymi
jest Rozporządzenie Parlamentu Europej-

Przedstawiciele urzędów krajowych w trakcie warsztatów i podczas spotkań w punktach
kontaktowych
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skiego i Rady (UE) 2015/242, zmieniające
rozporządzenie w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego, które weszło w życie
w dniu 23 marca 2016 r. Zgodnie z nowym
Rozporządzeniem „Urząd (tj. EUIPO – przyp.
Red.) i centralne urzędy zajmujące się ochroną własności przemysłowej w państwach
członkowskich oraz Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu współpracują
ze sobą w celu promocji konwergencji
praktyk i narzędzi w dziedzinie znaków towarowych i wzorów.”

W

śród proponowanych Europejskich
Projektów Współpracy znalazło
się dwadzieścia projektów, podzielonych
na 5 kategorii:
ECP1 – projekt umożliwiający wdrażanie nowych narzędzi, jak i rozszerzenie zasięgu narzędzi utworzonych w latach 2011–2015 przez
urzędy krajowe ds. własności intelektualnej,
ECP2 – projekty dotyczące rozwijania istniejących już narzędzi i baz, takich jak: TMView
i DesignView, Back Oﬃce, Front Oﬃce, Common Gateway, Quality Suite, w tym rozszerzenia tych narzędzi o nowe funkcjonalności,
ECP3 – projekty ukierunkowane na rozwój
nowych narzędzi i standardów w celu ujednolicenia praktyk, obejmujące m.in. platformę
szkoleń internetowych (Academy e-Learning
Portal), narzędzia do wyszukiwania znaków
towarowych i wzorów przemysłowych wg
graﬁki (Search Image for TM, Search Image
for DS) czy narzędzie służące przygotowaniu
decyzji przez eksperta (Decision Desktop),
ECP4 – projekty nastawione na rozwój
wspólnych standardów i praktyk, w tym

projekt polegający na utworzeniu narzędzia
administracyjnego do zarządzania procesem
obsługi wszystkich projektów,
ECP5 – projekty związane z rozwijaniem
potencjału organizacyjnego uczestników sieci
współpracy, w tym: projekty wsparcia technicznego, szkolenia z zarządzania projektami
wg metodyki Prince2, certyﬁkacja z zakresu
systemów zarządzania jakością (np. ISO).

O

pisy tych projektów zaprezentowane
zostały urzędom krajowym ds. własności intelektualnej podczas spotkania
poświęconego technicznym aspektom
współpracy z EUIPO w dniach 1–2 marca
oraz podczas spotkania punktów kontak-

towych z urzędów krajowych 16–17 marca.
W trakcie obu tych spotkań przedstawiciele
EUIPO przeprowadzili warsztaty, podczas
których uczestnicy z urzędów krajowych
mogli pogłębić swą wiedzę nt. współpracy
oraz wymieniać się doświadczeniami wynikającymi z uczestnictwa w podobnych
projektach. Stronie polskiej podziękowano
za dotychczasową współpracę przy realizacji
wspólnych przedsięwzięć, w tym za aktywny
udział we wdrażaniu systemu Back Oﬃce
oraz za organizację seminarium regionalnego
w listopadzie ub.r.
Proces konsultacji społecznych nowych projektów EUIPO zakończył się 22 marca br.

U

rząd Patentowy RP przekazał swoje
uwagi do proponowanych opisów
projektów. Czy wszystkie zgłoszone uwagi
zostaną uwzględnione przez EUIPO, okaże
się zapewne w maju. Wtedy urzędy krajowe
otrzymają ostateczną wersję dokumentacji
projektowej, która zostanie przekazana pod
obrady zarządu EUIPO pod koniec maja.
W czerwcu urzędy zostaną zaproszone
do zgłaszania swojego udziału w poszczególnych projektach. UPRP przygotowuje się
do współdziałania i wykorzystywania w swej
działalności nowych projektów współpracy
z EUIPO.
Joanna Kupka

Siedziba Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
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Zza obiektywu

Jak przyjdzie wiosna,
jedźmy do Kazimierza
Tak, tak. Do Kazimierza, nad Wisłą.
Z Warszawy to tylko około 120 km.
Niewiele ponad dwie godziny jazdy samochodem,
nieznacznie dłużej autobusem (chyba że…
korki po drodze) i jesteśmy jakby w innym świecie.

M

uszę się przyznać, że kiedy nadchodzi wiosna, czuję wewnętrzny
przymus zobaczenia tego miasteczka, które mimo ciężkich wojennych ran – okrutne, tragiczne czasy II wojny światowej
zniszczyły liczną wówczas społeczność
żydowską i samo miasteczko bardzo
ucierpiało, bo tu blisko zastygł front, na linii
Wisły od lipca 1944 do stycznia
1945 roku – potem
powoli odzyskiwało swą urodę. Wystarczy
popatrzeć

na zdjęcia Kazimierza z tamtych lat,
by docenić, co i jak udało się odbudować,
głównie dzięki determinacji i projektom
architekta Karola Sicińskiego, delegata
ówczesnego Ministerstwa Kultury I Sztuki.
I znowu, z czasem, zastygł w swym
renesansowym kształcie, stając się, jak
dawniej, miejscem pracy
twórczej. O tej jego architekturze mówi się
renesans lubelski.
Znam go od lat
na pamięć
i nigdy

Żeby tu wracać, trzeba konicznie zrobić
sobie zdjęcie z rzeźbą kazimierskiego psa,
tuż przy rynku...

nie mam dosyć jego widoków. Bywam
w Kazimierzu wielokrotnie, o każdej porze
roku, ale z wiosną szczególnie ciągnie
mnie właśnie tu.

W

yobrażam sobie, już z końcem
zimy, zieleniejące młodziutką,
świeżą zielenią kazimierskie wzgórza,
moment, gdy znad Wisły lub z rynku,
znów popatrzę na zamek na jednym
z nich, teraz odrestaurowany, zza którego
wyłania się „czysta” architektonicznie willa
nieżyjącego, znanego malarza Tadeusza
Pruszkowskiego, profesora ASP,
organizatora od 1923 roku,

Najpiękniejszy obiekt w Kazimierzu czyli fara i oczywiście studnia na rynku
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jakby zatrzymuje się, świadomość jego
upływu jest mniej dokuczliwa, a różne
jakieś tam sprawy, problemy tracą na swej
wyrazistości, mniej niepokoją, emocje
maleją, tracą na znaczeniu… Człowiek
i jego świat spokojnieje, bo akceptuje się
tu nieuchronność przemijania? I miasteczko, które przeszło różne koleje losu, wytraciło wielu swoich mieszkańców, spokojnie
trwa, na przekór swym złym dniom?

Widok spod fary na kazimierski rynek

pierwszych plenerów malarskich w Kazimierzu. A obok góra Trzech Krzyży,
wzmiankowana już w XVI wieku, skąd
rozpościera się wspaniały widok na rynek
kazimierski i zakole rzeki, piękna fara
z początków XIV wieku, ufundowana
prawdopodobnie przez króla Kazimierza
Wielkiego, zakochanego, jak mówi legenda w miejscowej Żydówce Esterce, franciszkański klasztor, powstały z fundacji
Mikołaja Przybyły w latach 80. XVII wieku.
Kamienice Przybyłów, które zdobią miasto
też od XVII wieku w samym jego sercu,
przy głównym rynku…

N

ieco później zaszaleją bzy
w ogródkach, zaróżowią się
i zabielą magnolie, zapachną jabłonki,
narcyzy, tarnina, a latem niezapominajki
i ten zapach będzie się snuł po wąskich
uliczkach i dwóch kazimierskich rynkach. Pachnie też rzeka, wilgotna ziemia
– w wielkim mieście

tego nie uświadczysz. Nie poczujesz.
Trzeba tu przyjechać „po zimie”, wiosną.

Malarze już setki lat temu odkryli jego
urodę. Któż nie oddawał jego piękna?
Jednym z pierwszych był królewski malarz
Zygmunt Vogel, który już w 1792 roku
zachwycił się widokami rynku, fary, zamku
spod klasztoru o.o. reformatów, które
przedstawił tak dawno przecież, a które
dziś są nieomal takie same, w tym samym
miejscu, choć otoczenie tak różne.

To dziwne, choć parotysięczny Kazimierz
przeżywa ostatnio „najazdy” turystów, latem,
zwłaszcza w weekendy, jest to chyba jedyne miejsce na świecie,
w którym nawet wtedy
przenika mnie spokój.
A tłumy nie denerwują.

Z

astanawiam
się, a tylu czyŻegluga po wiśle (w tle spichlerze)
niło to przede mną,
co takiego jest w kazimierskim powietrzu, w spokoju leniwie
le prawdziwa moda „na Kazimierz”
(na ogół) płynącej Wisły, w starych,
przyszła w XIX wieku i w począttu i ówdzie mocno nadszarpniętych zękach XX w. Byli tu i rysowali, malowali,
bem czasu domach, co sprawia, że czas

A

Znad Wisły (od lewej) widok na basztę, zamek, farę, powyżej willa T. Pruszkowskiego

108 •

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

Nr 1/2016

Spichlerz – hotel PTTK

Figura Matki Boskiej pod zamkiem

utrwalali jego urok W. Gerson, E. Andriolli,
A. Gierymski, J. Pankiewicz, L. Wyczółkowski, Wł. Śledziński, Wł. Skoczylas
i wielu, wielu innych. Nie sposób wymienić
wszystkich, także znakomitych malarzy
powojennych, współczesnych, Z. Kononowicza, St. J. Łazorka, Fr. Kmitę, J. Michalaka, J. Gnatowskiego, A. Kołodziejka,
Wł. Filipiaka… Zachęcam do zapoznania
się choćby z książkami „Miasto w laserunkach” R. Czarnowskiego i M. Terajewicz
czy „Malarze Kazimierza” W. Odorowskiego, o których w nich można przeczytać.

lował dla mnie (choć wiem, że malował
różne jego wersje i dla innych) kazimierski
rynek, który jest ze mną teraz na co dzień
w Warszawie. A jednak muszę go widzieć,
„na żywo”.

W

1999 roku odszedł mój ulubiony
malarz kazimierskich pejzaży,
zwłaszcza kazimierskiego rynku, niejednoznacznego na jego obrazach w kolorycie
i swej dosłowności, jakby impresjonistycznego, niedosłownego, nierealnego
– Wojciech Kosowski z warszawskiej ASP.
Można go było często spotkać w jednej
z przyrynkowych kawiarni, gdy przyjeżdżało się do Kazimierza, zapewne nie bez
przyczyny miał tutaj pseudonim „Lufka”…
Miałam okazję go poznać. Nama-
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Pisarze, zwłaszcza Maria Kuncewiczowa, pisarka, której muzeum, powstało
w jej dawnym domu na wzgórzu, nad
wąwozem Małachowskiego, oddała pięknie urodę i „klimaty” Kazimierza w swoich
powieściach. Bywali tu Zb. Herbert,
K. Brandys, M. Hłasko, A. Osiecka,
A. Rudnicki,
Sz. Kobyliński,
T. Konwicki…

i na większości obrazów różnych malarzy
jest takim kazimierskim constans. Może
dlatego, że porządkuje a nie dzieli tę przestrzeń? (Jej ostatni wygląd, to dzieło
architekta Jana Koszczyca Witkiewicza
z 1915 roku). W soboty i niedziele, głównie
latem, nie brakuje na tym rynku malarzy,
wystawiających różnej jakości swe dzieła,
a i takich, którzy oferują wykonanie twojego lub rodziny mniej lub bardziej udanego

J

ednak klucz
do klimatów
kazimierskich, choć
M. Kuncewiczowa
zawarła go w swej
powieści „Dwa księżyce”, każdy musi
odnaleźć sam.

Galerie przy ul. Lubelskiej

Wypij więc poranną kawę w jednej
z kawiarń przy kazimierskim rynku, jak
tu przyjedziesz, bez pośpiechu,
wypuść z siebie wielkomiejskie
stresy i niepokoje, odetchnij
– popatrz na farę, na studnię, która trwa tu i trwa,

konterfektu. Przybywają w tym celu nawet
nasi sąsiedzi zza bliskiej granicy – Ukrainy,
by co nieco na tym zarobić.

P

otem pójdź na spacer nad Wisłę,
wzdłuż szpaleru starych spichlerzy,
które już dawno zmieniły swe przeznacze-
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nie i nie brakuje w nich drogich i tańszych hoteli. Zawróć na ulicę
Lubelską, gdzie możesz poczuć się, jak na … kazimierskim Montparnasse, tyle tu galerii znanych i mniej znanych malarzy, których
urzekł Kazimierz i jego krajobrazy. A jeśli to Wielkanoc, wstąp
do starego kościółka św. Anny z XVII wieku, też przy Lubelskiej,
który słynie z niebanalnych projektów znanych artystów z Krakowa czy Warszawy, niedosłownie interpretujących zdarzenia
sprzed dwóch tysięcy lat. Moja przyjaciółka, poetka „sensoryczna”, jak powiada przekornie o sobie, Anna Cis, pod wrażeniem
pięknie odrestaurowanego kościółka i niebanalnej instalacji wielkanocnej napisała, wiersz „Wielkanoc w Kazimierzu”.
Zraniony jest dla nieprawości naszych
W kościele św. Anny w Kazimierzu
Wysoko pod kopułą u stóp Ukrzyżowanego
Ktoś wyrzeźbił na belce ten fragment z Izajasza
W 1670 roku
Zraniony jest dla nieprawości naszych
A któż by je zliczył
Przez setki lat
Kiedy śladów brak
W dwudziestym pierwszym wieku
Wśród ludzi zranionych
Przez nieprawości innych
I raniących siebie nawzajem
Myślą słowem i uczynkiem każdego dnia
Śledzę lot zabłąkanego wróbla
Wysoko pod krzyż wzlata
Uczłowiecza ciszę
Nikt nie patrzy

Dom – muzeum Marii Kuncewiczowej

M

ożesz też wspiąć się na zamkowe wzgórze, by z jednej
z baszt popatrzeć na szeroki, wspaniały przełom Wisły,
po którym stateczki pływają do nieodległego zamku w Janowcu,
a jeśli to dzień we mgle, będziesz miał przed oczami iście impresjonistyczny widok. Jest wiele ciekawych miejsc które trzeba
odwiedzić: „handlujący” świątek i piątek rynek, z dawnymi żydowWidok na Wisłę z zamkowej baszty

Widok na farę i wzgórze Trzech Krzyży
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Kamienica Celejowska z muzeum
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Słynny kogut „Sarzyńskiego”

skimi jatkami, obok synagogi i muzeum
żydowskiego, miejskie muzeum w Kamienicy Celejowskiej z 1635 roku, łaźnię,
o pięknej bryle, zaprojektowaną przez
znakomitego, wspomnianego już, architekta
Koszyc-Witkiewicza w latach 20. ubiegłego
wieku, która powstała z powodu groźby
epidemii itd.
Nie ulega żadnej wątpliwości – Kazimierz
trzeba znać i poczuć jego zapachy, zatrzymać w oczach widoki i posmakować
kolory, inne wiosną, inne jesienią, zimą…
A latem? Wygrzać się też w słońcu nad
Wisłą lub na wiślanych łachach.

Obraz Wojciecha Kosowskiego

Kamienice Przybyłów

N

o i nie jest bez znaczenia, że można tu smacznie zjeść – w wielu
miejscach na Nadrzecznej, „u Sarzyńskiego” – tego od kazimierskich kogutów
z drożdżowego ciasta, które uwielbiają
nie tylko dzieci, wypić jedną z rozlicznych
herbat czy kaw z ciastami domowego wypieku „u Dziwisza” czy zjeść na tejże Krakowskiej dobre placki z cukinii w „Kuchni
ze smakiem” lub naprzeciwko przeróżne
naleśniki czy choćby dobrego śledzia
w spichlerzu na końcu Krakowskiej, w którym mieści się hotel PTTK.
Jedźmy z wiosną do Kazimierza!
Jest niepowtarzalny...
Tekst i zdjęcia
Anna Szymańska-Kwiatkowska
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Wiosenne cienie w wąwozach
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Patentowanie roślin

Patenty vs. prawa hodowców roślin
czyli „pasztet pomidorowo-brokułowy”
dr Ewa Waszkowska
ekspert UPRP

Brokuły, kalarepkę, kapustę, kalafiora, brukselkę, jarmuż lubimy
i jadamy. No, może brukselka dla niektórych jest wyzwaniem.

P

ewnie większości wydaje się, że te
popularne warzywa wyglądały tak
od zawsze. Po prostu hoduje się je z nasion,
rosną na grządkach, w odpowiednim momencie zbiera się je, wędrują do sklepów, a później
na nasze stoły. Wszystko się zgadza, z jedną
choć dość istotną różnicą. Znane nam brokuły,
kalarepka, kapusta, kalaﬁor, brukselka, jarmuż
pochodzą od jednej
rośliny, która zupełnie
nie przypominała żadnej z wymienionych
(Fig. 1).

Jak widać na Fig. 3 kukurydza również nie wyglądała tak jak dzisiaj nam znana. Otrzymano
je między innymi dzięki metodzie znanej od lat
a mianowicie selekcji, a także hodowli rekombinacyjnej, pozwalającej dzięki krzyżowaniu
na połączenie w potomstwie korzystnych cech
form rodzicielskich.

N

owe odmiany roślin uprawnych uzyskuje się najczęściej w wyniku krzyżowania
różnych odmian, często należących do innych
gatunków, następnie prowadzi się długotrwałą
selekcję, która ukierunkowana jest na pożądane cechy np. odporność na choroby, lepszy
wygląd czy smak itp. Podstawą tych dwóch

Człowiek odkrywszy
dziko rosnące rośliny,
poznawszy ich zalety
i możliwości wykorzystania, ulepszał
je krzyżując ze sobą
różne odmiany. Wieloletnimi metodami
krzyżowania i selekcji
tych o wybranej cesze
otrzymano warzywa,
które znamy i lubimy
(brukselkę w tym
kontekście pozostawimy w nawiasie). Tak
powstały zboża, które
powszechnie znamy,
np. pszenica – Fig. 2.

112 •

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

Nr 1/2016

A K A D E M I A W I E DZ Y I P

metod jest występowanie dziedzicznej zmienności w populacjach roślinnych.

Z

jawiska krzyżowania i selekcji roślin
występują samoczynnie w naturze,
człowiek je tylko poznał i wykorzystuje. Z tego
właśnie powodu, że zjawiska te są w pełni
naturalne, wynalazki dotyczące metod otrzymywania roślin oparte w całości na zjawiskach
naturalnych, takich jak krzyżowanie i selekcjonowanie, są wyłączone spod patentowania
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy Prawo własności przemysłowej. Identyczne wyłączenia znajdują się w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE
w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (art. 4 ust. 1(b) i art. 2 ust. 2)
oraz w Konwencji o patencie europejskim
(EPC, art. 53(b) i zasada 26(5)).

Ź

ródła w/w przepisów należy szukać
w Porozumieniu w sprawie handlowych
aspektów praw własności intelektualnej
(TRIPS), w art. 27 ust. 3(b), które mówi,
że członkowie mogą wyłączyć ze zdolności
patentowej: […] rośliny i zwierzęta inne niż
drobnoustroje i zasadniczo biologiczne procesy
służące do produkcji roślin i zwierząt inne niż
procesy nie biologiczne i mikrobiologiczne.
Sytuacja wygląda na jasną – nie udziela się
patentów na czysto biologiczne metody otrzymywania roślin, które w całości składają się
ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie
lub selekcjonowanie. Oczywiście, jak to w przypadku wynalazków, często się zdarza, wszystko rozbija się o szczegóły.
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E

uropejski Urząd Patentowy przedstawił
w dwóch orzeczeniach Rozszerzonej
Izby Odwoławczej, G2/07 i G1/08, dotyczących
metod otrzymywania brokułów i pomidorów,
jak należy interpretować w/w przepisy dotyczące wyłączenia spod patentowania czysto
biologicznych sposobów otrzymywania roślin.
Konkluzje tych decyzji są następujące:

1. Inny niż mikrobiologiczny sposób wytwarzania roślin, który zawiera lub składa się
z etapów krzyżowania całych genomów roślin
a następnie selekcji roślin jest zasadniczo
wyłączony spod patentowania jako „czysto
biologiczny”.

2. Taki sposób nie unika wyłączenia spod
patentowania jedynie dlatego, że zawiera etap
o charakterze technicznym, który umożliwia
bądź wspomaga przeprowadzenie etapów
krzyżowania i selekcji całych genomów roślin.

3. Jeżeli jednak taki sposób zawiera wśród
etapów krzyżowania i selekcji dodatkowy etap
o charakterze technicznym, który to etap sam
przez się wprowadza cechę do genomu lub
modyﬁkuje cechę w genomie wytworzonej
rośliny tak, że wprowadzenie albo modyﬁkacja
cechy nie jest rezultatem połączenia genów
roślin wybranych do krzyżowania, wtedy proces taki nie jest wyłączony spod patentowania
w świetle art. 53(b) KPE.

4. W kontekście badania czy taki sposób jest
wyłączony spod patentowania jako czysto
biologiczny w rozumieniu art. 53(b), nie ma
znaczenia, czy etap o technicznym charakterze

jest nowym czy znanym środkiem, czy jest
trywialną czy fundamentalną zmianą znanego
procesu, czy występuje bądź mógłby występować w naturze oraz czy stanowi istotę
wynalazku.

S

koro mamy jasność pogłębioną przez
wskazane interpretacje przepisów patentowych w odniesieniu metod, pojawiło się
pytanie – co w takim razie, kiedy wynalazkiem
nie jest metoda ale roślina albo jej część, nasiono (inna kategoria wynalazków – produkt),
którą otrzymano w sposób czysto biologiczny
(kategoria produkt-przez-sposób)? Czy prawo
patentowe daje wystarczająco jasną podstawę
do patentowania takich wynalazków, jak roślina
otrzymana poprzez krzyżowanie i selekcję?
25 marca 2015 r. ta sama Rozszerzona Izba
Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego wypowiedziała się na ten temat w dwóch
kolejnych orzeczeniach, dotyczących tych
samych brokułów (G2/13) i pomidorów (G2/12).

P

ytania skierowane do Izby wraz z odpowiedziami wyglądają następująco:

1. Czy wyłączenie zasadniczo biologicznych
procesów wytwarzania roślin może mieć
negatywny skutek w odniesieniu do dopuszczalności zastrzegania roślin bądź materiału
roślinnego, np. owoców, jako produktów?
Wyłączenie zasadniczo biologicznych procesów wytwarzania roślin w Art. 53(b) nie ma
negatywnego skutku w odniesieniu do dopuszczalności zastrzegania roślin bądź materiału
roślinnego, np. części roślin, jako produktów.
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2. a/ Czy jest dopuszczalne zastrzeżenie
w formie produkt-przez-sposób, dla rośliny
innej niż odmiana, jeżeli metoda wytwarzania
ma charakter zasadniczo biologiczny?
Fakt, że cechy charakterystyczne sposobu,
w zastrzeżeniu w formie produkt-przez-sposób
obejmującym rośliny albo materiał roślinny inny
niż odmiana, deﬁniują zasadniczo biologiczny
sposób wytwarzania roślin, nie czyni tego
zastrzeżenia niedopuszczalnym.
b/ W szczególności czy jest dopuszczalne
zastrzeżenie rośliny bądź materiału roślinnego innego niż odmiany rośliny, nawet, jeżeli
jedyną metodą dostępną w dacie zgłoszenia
dla wygenerowania przedmiotu zastrzeżenia
jest zasadniczo biologiczny sposób ujawniony
w zgłoszeniu?
Fakt, że jedyną metodą dostępną
w dacie zgłoszenia dla
wygenerowania przedmiotu zastrzeżenia jest
zasadniczo biologiczny sposób ujawniony w zgłoszeniu
nie czyni zastrzeżenia rośliny lub
materiału roślinnego,
innego niż odmiana,
niedopuszczalnym.

3. Czy ma znaczenie w kontekście pytania 1 i 2, że ochrona wynikająca
z zastrzeżenia produktu obejmuje również
wytwarzanie zastrzeganego produktu za pomocą zasadniczo biologicznego sposobu
wytwarzania, wyłączonego spod patentowania
na podstawie art. 53(b)?

W

tych okolicznościach, nie ma znaczenia, że ochrona wynikająca z zastrzeżenia produktu obejmuje również wytwarzanie
zastrzeganego produktu za pomocą zasadniczo biologicznego sposobu wytwarzania,
wyłączonego spod patentowania na podstawie
art. 53(b).
Sprowadzając wskazane wyżej konkluzje
Urzędu Europejskiego do jednego zdania
– można uzyskać patent europejski na wynalazek dotyczący roślin (bądź ich części
lub nasion), które są otrzymane metodami
czysto biologicznymi polegającymi na krzy-
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żowaniu i selekcji czyli konwencjonalnymi
metodami produkcji.

B

iorąc pod uwagę wszystkie orzeczenia
dotyczące brokułów i pomidorów, a także inne (m.in. G2/88, G1/98 w sumie czterdzieści dwa, na których oparła swoje wnioski Rozszerzona Izba), Urząd Europejski doprecyzował
tym samym swoje podejście do obszernego
tematu patentowania roślin i wynalazków z nimi
związanych.
Stanowisko Urzędu Europejskiego można
sprowadzić do stwierdzenia, że nie udziela się
patentów europejskich na odmiany roślin, jako
takie i na czysto biologiczne metody otrzymywania roślin, jako takie.

E

uropejski Urząd Patentowy przedstawił
w w/w orzeczeniach, że nie ma uzasadnienia dla rozszerzenia wyłączenia spod
patentowania, które daje art. 53(b) EPC
(czyli dotyczące metody), na produkty.
Interpretacja tego artykułu bazuje
w dużym stopniu na samej
strukturze tego przepisu,
w którym wykluczenie produktu
(ograniczonego
do odmiany
rośliny) znajduje
się w pierwszej
pozycji przepisu,
co było już przedmiotem orzeczenia G1/98. Natomiast wyłączenie
dotyczące metody, znajduje się w punkcie
drugim i jest skierowane do roślin ogólnie. Izba
wskazuje też, że Konwencja daje możliwość
udzielania ochrony patentowej na wynalazki
we wszystkich dziedzinach techniki (art.
52.1 EPC), dlatego szeroka interpretacja
wyłączenia na podstawie art. 53(b) EPC jest
nieuzasadniona. Ponadto, zasada 27(b) i (c)
EPC również wskazuje na wąską interpretację
wyłączeń Konwencji. Podsumowując, Izba
Odwoławcza w sposób logiczny, powołując się
na wcześniejsze swoje orzeczenia, stwierdziła,
że nie ma powodu, który uzasadniałby rozszerzenie wyłączenia wynikającego z art. 53(b)
EPC na produkty otrzymywane za pomocą
czysto biologicznych metod.

W

ynalazcy pracujący w dziedzinie agrotechnologicznej, dzięki orzeczeniom

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

„brokułowo-pomidorowym” mogą uzyskać
patenty na rośliny otrzymywane konwencjonalnymi metodami. Nie należy jednak zapominać,
że i takie wynalazki muszą, aby mogły uzyskać
patenty, spełniać wszystkie kryteria zdolności
patentowej. Wydaje się, że spełnienie wymogu
posiadania poziomu wynalazczego będzie
tutaj bardzo ważne. Nieoczywiste podejście
przy produkcji roślin (bądź ich części) musi być
związane z pokazaniem zaskakujących efektów technicznych, jakie taki wynalazek wnosi.
Orzeczenia te dają też możliwość stosownego
przeredagowania zastrzeżenia, dotyczącego
czysto biologicznej metody otrzymywania roślin
– niemożliwej do opatentowania, na zastrzeżenie dotyczące rośliny uzyskanej taką metodą
czyli kategorii produkt-przez-sposób, pod warunkiem, że taka roślina została w zgłoszeniu
ujawniona. Taka zmiana nie będzie jednak być
mogła zaakceptowana w polskim Urzędzie
Patentowym ze względu na art. 37 ustawy
Prawo własności przemysłowej, w odróżnieniu
od Urzędu Europejskiego.

D

odatkową wątpliwością z punktu widzenia zdolności patentowej takich wynalazków jest spełnienie warunku jego odtwarzalności. Każdy wynalazek musi być odtwarzalny
w sposób powtarzalny na skalę przemysłową
(stosowalność przemysłowa). Czyli znawca
w dziedzinie powinien taki wynalazek, bez dodatkowych zabiegów, móc uzyskać za każdym
razem z tym samym rezultatem. W przypadku
konwencjonalnych technik otrzymywania roślin,
to natura (zjawiska czysto naturalne – krzyżowanie) decyduje o tym, jaki będzie efekt,
a człowiek jedynie w niewielkim stopniu ma
możliwość sterowania tym procesem.
Bardzo ważnym aspektem skutków orzeczeń
„brokułowo – pomidorowych” jest bardziej
skomplikowana sytuacja prawna w Europie.
Niemcy w 2013 r. wprowadzili do swojego
prawa patentowego zmianę, zgodnie z którą
wyłączone są spod patentowania rośliny
otrzymywane czysto biologicznymi metodami
(Section 2a (1)). Rok później Holendrzy znowelizowali swoje prawo w identyczny sposób
(art. 3(1)(d)).

W

związku z tym, z jednej strony Konwencja o patencie europejskim,
zgodnie z orzeczeniami G2/12 i G2/13
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Europejskiego Urzędu Patentowego, daje możliwości
udzielania ochrony patentowej na rośliny otrzymywane
czysto biologicznymi sposobami, a z drugiej, w niektórych państwach będących członkami Konwencji, istnieje prawo zakazujące patentowania takich wynalazków.
Polskie Prawo własności przemysłowej nie zostało zmienione w analogiczny sposób. Nie ma też w nim przepisu,
zgodnie z którym orzeczenia Rozszerzonej Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego należy traktować
jako wiążące. Z drugiej strony, od 2004 r. Polska jest sygnatariuszem Konwencji o patencie europejskim.

Czy muzyka może być
znakiem towarowym,
marką?

P

o opublikowaniu orzeczeń G2/12 i G2/13 padło
wiele określeń: „kontrowersyjne, zastanawiające,
nielogiczne, blokujące”. Wśród hodowców roślin nie są odosobnione głosy o konieczności wprowadzenia w prawach
pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej,
zmian umożliwiających wykluczenie spod patentowania
roślin otrzymywanych czysto biologicznymi metodami.
Na kilka lat przed opublikowaniem orzeczeń „brokułowo
– pomidorowych”, Parlament Europejski w Rezolucji z dnia
10 maja 2012 r. pt.: „Opatentowanie podstawowych procesów biologicznych” wzywał Europejski Urząd Patentowy
do uniemożliwienia patentowania produktów, będących
rezultatem konwencjonalnej hodowli i wszystkich konwencjonalnych metod hodowli, w tym tzw. inteligentnej hodowli
(hodowli selektywnej) oraz materiału hodowlanego stosowanego w tradycyjnej hodowli.
Biorąc pod uwagę bardzo krytyczną ocenę hodowców
roślin rozstrzygnięć „brokułowo – pomidorowych”, jak również niezgodności prawa patentowego w niektórych państwach – członkach Konwencji, być może zasadne wydaje
się skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej odnośnie interpretacji stosownych przepisów
Dyrektywy biotechnologicznej dotyczących powyższych
kwestii (art. 2(2) i art. 4 (1)(b)).

Z

właszcza, że Konwencja o patencie europejskim
w Preambule mówi:

„Umawiające się państwa, pragnąc umocnić współpracę
między państwami Europy w dziedzinie ochrony wynalazków, pragnąc, aby w tych państwach taka ochrona mogła
być uzyskiwana za pomocą jednej procedury udzielania
patentów i poprzez ustanowienie pewnych jednolitych
zasad rządzących tak udzielonymi patentami, pragnąc
zawrzeć w tym celu konwencję powołującą Europejską
Organizację Patentową […] uzgodniły następujące postanowienia – art. 1: Niniejszym ustanawia się wspólny
dla umawiających się państw system prawa o udzielaniu
patentów.”
Ilustracje: autorka
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Aleksandra Sewerynik
Anna Piechówka
Rejestracja i wykorzystywanie
charakterystycznej melodii lub innego sygnału
dźwiękowego może okazać się świetną bazą
do budowy rozpoznawalności własnej marki
Już starożytni myśliciele zauważali, że muzyka wpływa na emocje. Platon w dziele
„Państwo” wskazywał na określony charakter skal muzycznych, które prowadzą
do odczuwania podobnych wrażeń przez ludzi. Również Arystoteles pisał, że przyjmuje
„podział stosowany przez niektórych ﬁlozofów, którzy dzielą pieśni na etyczne czyli
działające na uczucia moralne, praktyczne, czyli pobudzające do czynu, i entuzjastyczne (czyli wywołujące zachwyt) i odpowiednio do tego, każdej tonacji przypisują właściwy jej charakter, zaliczając jedne do tej, drugie do tamtej grupy”1. Także Pitagorejczycy
przypisywali muzyce leczniczą moc, ze względu na to, że „dusza i muzyka mają pokrewną naturę, polegającą na harmonii”2.
Współczesna psychologia również mówi, że muzyka ma właściwości terapeutyczne
oraz jest „wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji”3, a w pedagogice wskazuje
się, że człowiek uczy się najlepiej, gdy aktywizuje w tym samym czasie obie półkule
swojego mózgu, na przykład pobudza do działania lewą półkulę poprzez komunikaty
słowne (mowa i rozumienie mowy), a prawą za pomocą towarzyszącej im muzyki
(myślenie abstrakcyjne). Ważne jest także to, że taka stymulacja rozwija połączenia
pomiędzy półkulami, które są niezbędne do dobrej współpracy pomiędzy nimi. Dlatego
najbardziej rozwijającą czynnością jest śpiew, który angażuje obie półkule.
Do tego warto dodać, że muzyka posługuje się językiem uniwersalnym, zrozumiałym
dla ludzi na całym świecie, a połączenie warstwy treści czyli znaczeń słownych odnoszących się do konkretnych desygnatów oraz wrażeń emocjonalnych wywoływanych
przez muzykę, ma wielką siłę oddziaływania. Jak powiedział Jimmy Page, muzyka
to „najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym świecie”.
Integrując tę wielowymiarową wiedzę dotyczącą oddziaływania muzyki na człowieka,
nie sposób nie zauważyć jej potencjału we wzmacnianiu przekazu informacji i jej do-
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brego zapamiętywania, które są nie do przecenienia w branży reklamowej oraz mogą doskonale służyć identyﬁkacji przedsiębiorstwa.
Stąd coraz częściej różnorakie dźwięki lub
melodie są wykorzystywane do identyﬁkacji
danej marki i pozwalają na odróżnienie od siebie i wzmocnienie oddziaływania przekazu
reklamowego lub informacyjnego dotyczącego
produktów i usług pochodzących od różnych
ﬁrm. Dlatego niewątpliwie muzyka, jako sekwencja dźwięków (np. melodia), może pełnić
funkcję znaku towarowego.
Na potwierdzenie tej tezy warto przytoczyć
rozważania, dotyczące sloganów reklamowych, które naszym zdaniem można w pełni
przenieść na grunt rozważań nad rolą sekwencji dźwięków „Nie ulega zatem wątpliwości,
że slogan reklamowy (lub sekwencja dźwięków
– dopis. aut.), szczególnie dobrze wypromowany i utrwalony w świadomości klienta,
jest ważnym narzędziem marketingowym.
Pozwala on zaistnieć przedsiębiorcy na rynku
lub zwiększyć jego rozpoznawalność. Rola
sloganu (sekwencji dźwięków – dopis. aut.)
niejednokrotnie jednak wykracza poza funkcję
czysto reklamową. Często powtarzany slogan
(sekwencja dźwięków – dopis. aut.) w konotacji
z danym towarem lub usługą może stać się
jego marką. Identyﬁkuje wówczas towary,
wskazując na ich pochodzenie, co pozwala odróżnić je od innych jednorodzajowych towarów
na rynku4”.

Dopuszczalność rejestracji
dźwięku jako znaku towarowego
W obecnym systemie prawnym brak jest wątpliwości, że rejestracja dźwięków jako znaków
towarowych jest dopuszczalna. Możliwość taka
została przewidziana wprost w treści art. 120
ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej5
(dalej jako „p.w.p.”), gdzie wśród przykładowych
form znaków towarowych wymieniono m.in.
melodie oraz inne sygnały dźwiękowe. Podobnego uregulowania nie wprowadził ustawodawca międzynarodowy i unijny. Przyjmuje się
jednakże, że dźwięki mieszczą się w deﬁnicjach
znaków towarowych, przewidzianych w prawie
unijnym (art. 2 dyrektywy nr 2008/956 oraz
art. 4 rozporządzenia nr 207/20097) i między-
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narodowym (art. 15 ust. 1 zd, 2 Porozumienia
TRIPS8).9 Każdorazowo warunkiem ochrony
dźwięku jako znaku towarowego jest jednak
spełnienie ogólnych warunków ochrony tj. zdolności odróżniającej i graﬁcznego przedstawienia, a także brak negatywnych przesłanek
rejestracji.

Znaki dźwiękowe w praktyce
Dźwiękowe znaki towarowe mogą przybrać
różne formy – od krótkich, wielogłosowych
utworów muzycznych, przez jednogłosowe
melodie, po inne dźwięki (sygnały dźwiękowe),
w tym odgłosy przyrody, np. dźwięki wydawane przez zwierzęta.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(dalej jako „UPRP”) zarejestrował dotychczas
ok. dwadzieścia znaków
składających się z samego dźwięku. Dodatkowo
zarejestrowane zostały
znaki składające się z połączenia dźwięku i słów,
a nawet dźwięku, słów
i obrazu. Znacznie więcej
znaków dźwiękowych
zostało zarejestrowanych
przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej (dalej jako
„EUIPO”).
Wśród zarejestrowanych
Żródło: Wikipedia
w Polsce i poza jej granicami dźwiękowych
znaków towarowych znajdują się m.in. jingiel
radia RMF FM zarejestrowany na rzecz Radio
Muzyka Fakty Spółka z o.o. (znak krajowy
nr R-171836), sygnał sieci Play zarejestrowany
na rzecz PLAY 3 GNS sp. z o.o. sp.k. (znak
krajowy nr R-264359), ryk lwa zarejestrowany
na rzecz wytwórni ﬁlmowej Metro Goldwyn
Mayer (unijny znak towarowy nr 005170113)
czy też powszechnie rozpoznawany sygnał
dźwiękowy „Nokia Tune”, zarejestrowany
na rzecz Nokia Corporation (unijny znak towarowy nr 001040955).
Mimo potencjalnej możliwości ochrony dźwięków jako znaków towarowych, w praktyce
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ich rejestracja niejednokrotnie okazuje się
problematyczna. W przeciwieństwie do tradycyjnych znaków towarowych, do jakich zaliczamy głównie znaki słowne czy słowno-graﬁczne,
znaki dźwiękowe są postrzegane przez człowieka za pomocą zmysłu słuchu, a nie wzroku. Okoliczność ta powoduje, że trudny
do spełnienia staje się wymóg graﬁcznego
przedstawienia znaku. Dodatkowo, nie każdy
rodzaj melodii lub innego sygnału dźwiękowego będzie posiadał zdolność do odróżniania
pochodzenia towarów i usług, a co za tym idzie
nie każdy będzie mógł zostać zarejestrowany
jako znak towarowy. Podobnie jak w przypadku
tradycyjnych znaków towarowych, przeszkodą
dla zarejestrowania dźwiękowych znaków
towarowych są również tzw. negatywne przesłanki rejestracji, w tym w szczególności kolizja
z wcześniejszym znakiem towarowym. Z uwagi

na objętość niniejszego artykułu, poniżej zostaną omówione jedynie te przesłanki rejestracji,
które są najbardziej problematyczne z punktu
widzenia specyﬁki znaków dźwiękowych.

Graficzne przedstawienie znaków
dźwiękowych
Głównym problemem związanym z rejestracją znaków dźwiękowych i innych oznaczeń
zaliczanych do kategorii „niewidzialnych” jest
spełnienie wymogu graﬁcznego przedstawienia. Wymóg ten przewidziany jest zarówno
w polskiej ustawie p.w.p., jak i w treści unijnego
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rozporządzenia nr 207/2009. W świetle obu
tych regulacji, znakiem towarowym może być
bowiem wyłącznie oznaczenie, które „można
przedstawić w sposób graﬁczny”. Tradycyjnie,
za graﬁczne przedstawienie dźwiękowych znaków towarowych zwykło się uznawać precyzyjny zapis nutowy, przedstawiony na pięciolinii.
W praktyce okazało się jednakże, że nie każdy
znak dźwiękowy będzie można przedstawić
za pomocą zapisu nutowego, a w przypadku
niektórych melodii i sygnałów dźwiękowych
takie przedstawienie nie pozwoli na ich precyzyjne odzwierciedlenie10.

Wyrok w sprawie Shield Mark
– zapis nutowy, onomatopeja
i zapis samej sekwencji nut
Podstawowe znaczenie z punktu widzenia
graﬁcznego przedstawienia dźwięku ma wyrok
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(dalej jako „Trybunał”) w sprawie Shield Mark.11
Sprawa rozpoznawana przez Trybunał dotyczyła kilkunastu dźwiękowych znaków towarowych zarejestrowanych przez spółkę Shield
Mark na terenie państw Beneluksu. Znaki te
obejmowały m.in. pierwsze dziewięć nut utworu „Dla Elizy” Ludwiga van Beethovena, a także
odgłos piania koguta. Zarejestrowane przez
Shield Mark znaki dźwiękowe posiadały przy
tym różne wersje graﬁcznego przedstawienia
tj. zapis nutowy na pięciolinii, zapis sekwencji nut (w formie liter), a także onomatopeja
(w przypadku piania koguta). Część znaków
posiadała dodatkowo pisemny opis lub adnotacje „znak dźwiękowy”.

zrozumiałe, trwałe i obiektywne (tzw. siedem
wymogów Sieckmana).
Omawiając akceptowalne formy graﬁcznego
przedstawienia znaków dźwiękowych, Trybunał
wskazał przede wszystkim, iż każdorazowo
konieczne jest sprecyzowanie we wniosku
rejestracyjnym, że zgłaszane oznaczenie jest
oznaczeniem dźwiękowym. Odnosząc się
do graﬁcznego przedstawienia w postaci pisemnego opisu, Trybunał uznał, że nie można
z góry wykluczyć, że sam opis dźwięku będzie
spełniał wymogi Sieckmanna. Nieakceptowalne są natomiast proste onomatopeje, które
nie tylko nie oddają rzeczywistego dźwięku,
ale też mają inną postać w poszczególnych
państwach członkowskich. Z kolei prosta
sekwencja nut nie jest wystarczająco jasna
i precyzyjna, aby móc stanowić graﬁczne
przedstawienie znaku towarowego. Wierny
obraz ciągu dźwięków może za to, w ocenie
Trybunału, zapewnić pięciolinia podzielona
na takty, na której widnieją w szczególności
klucz, nuty i pauzy, których forma określa
względną wartość, a w danym wypadku, także
znaki chromatyczne, ze wskazaniem wysokości i długości dźwięków.

Zapis sonogramu i oscylogramu

Skierowane do Trybunału pytania prejudycjalne
dotyczyły dopuszczalności uznania dźwięku
za znak towarowy oraz warunków graﬁcznego
przedstawienia takich znaków.

Mimo, iż wyrok w sprawie Shield Mark częściowo rozwiał wątpliwości dotyczące graﬁcznego przedstawienia znaków dźwiękowych,
to wciąż aktualna pozostaje kwestia ewentualnego wykorzystania zapisu sonogramu
i oscylogramu, które są formami wizualizacji
dźwięku. Zagadnienie to jest przy tym o tyle
istotne, że zapisy takie pozwalają na graﬁczne
przedstawienie nie tylko znaków muzycznych,
ale również innych rodzajów dźwięku, jak chociażby odgłosów zwierząt.

W odpowiedzi na zadane pytania, Trybunał,
odwołując się do wcześniejszego wyroku
w sprawie Sieckmann12, potwierdził, że oznaczenie, które samo w sobie nie może być
postrzegane wizualnie, może stanowić znak
towarowy, pod warunkiem, że da się je przedstawić w formie graﬁcznej, w szczególności
za pomocą ﬁgur, linii lub znaków pisarskich
i że takie przedstawienie będzie jasne, precyzyjne, samo w sobie zupełne, łatwo dostępne,

W sprawie sonogramu i oscylogramu nie wypowiedział się dotychczas Trybunał. Praktyka
EUIPO jest natomiast zróżnicowana. W części
wydanych decyzji, EUIPO akceptował taką
formę graﬁcznego przedstawienia13, w innych uznano natomiast, że zapis sonogramu
nie spełnia siedmiu wymogów Sieckmanna.14
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi EUIPO15,
zasadą jest, iż znaki dźwiękowe powinny
zostać przedstawione graﬁcznie, w postaci
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tradycyjnego zapisu nut na pięciolinii. Jednakże w przypadku, gdy oznaczenie składa się
z melodii lub innego sygnału dźwiękowego,
które nie mogą być wiernie zapisane za pomocą nut, dopuszcza się przedstawienie
graﬁczne w formie oscylogramu lub sonogramu pod warunkiem, że towarzyszy mu plik
mp3, przesłany za pomocą elektronicznego
zgłoszenia. W przypadku znaków dźwiękowych, które mogą być wiernie zapisane
za pomocą nut, załączenie pliku mp3 jest
jedynie fakultatywne.

Graficzne przedstawienie znaków
krajowych w Polsce
Zgodnie z informacją podawaną przez
UPRP16, jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego
graﬁcznego zobrazowania, należy go wyrazić
w podaniu pośrednio, przez zapis graﬁczny,
pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery
obrazujące dźwięki artykułowane). Dodatkowo, Rozporządzenie wykonawcze w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków
towarowych17 wprowadza wymóg, aby do każdego zgłoszenia znaku dźwiękowego dołączać
dwa egzemplarze taśmy magnetofonowej,
zawierającej nagranie dźwięku. Brak jest
natomiast informacji dotyczących możliwości
wykorzystania zapisu sonogramu lub oscylogramu. Przegląd bazy UPRP wskazuje jednakże, że dotychczas żaden znak przedstawiony
za pomocą zapisu sonogramu czy oscylogramu nie został zarejestrowany.

Przełom w prawie unijnych
znaków towarowych
Liczne problemy ze spełnieniem wymogu
graﬁcznego przedstawienia przez tzw. niekonwencjonalne znaki towarowe spowodowały,
że ustawodawca unijny podjął decyzję o rezygnacji z tego wymogu. Wśród licznych zmian
wprowadzonych Rozporządzeniem 2015/2424
z dnia 16 grudnia 2015 r. przewidziano również
usunięcie wymogu graﬁcznego przedstawienia
z deﬁnicji unijnego znaku towarowego. Nadal
konieczne będzie jednakże przedstawienie

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

• 117

A K A D E M I A W I E DZ Y I P
znaku w formie, która będzie spełniać wymogi
Sieckmanna.
Zmiana ta wejdzie w życie 1 października
2017 r. Niewątpliwie ułatwi ona rejestrację niekonwencjonalnych znaków towarowych, w tym
oznaczeń dźwiękowych. Na chwilę obecną
trudno jednakże przewidzieć, jak ukształtuje
się praktyka EUIPO w tym zakresie.
Według nas, współcześnie najbardziej odpowiednią formą przedstawienia znaku dźwiękowego byłoby przekazanie wraz ze zgłoszeniem
nagrania melodii lub innego sygnału dźwiękowego, które mają zostać zarejestrowane jako
dźwiękowy znak towarowy.
Obecnie coraz częściej muzykę tworzy się
za pomocą mniej lub bardziej zaawansowanych urządzeń i programów komputerowych.
Powszechne jest posługiwanie się samplami
i gotowymi cyfrowymi efektami akustycznymi.
Twórcy utworów muzycznych korzystają także
z dźwięków wydobywanych ze zwykłych
rzeczy. Wymyślają także nowe sposoby wydobycia dźwięku z tradycyjnych instrumentów
muzycznych. Wobec tych zjawisk wymóg
odwoływania się do zapisu graﬁcznego
czyli zapisu nutowego, jest nieadekwatny
do współczesnych metod tworzenia muzyki.
Trzeba zauważyć, że każdy zapis nutowy musi
odwoływać się do brzmienia tradycyjnych
instrumentów. Utwór może być zatem zapisany
na pięciolinii z informacją, że jest przeznaczony
„na fortepian”, „na skrzypce” lub na „orkiestrę
symfoniczną”.
Przez wieki wytworzył się zbiór powszechnie
stosowanych instrumentów o określonych
barwach, które stanowią swoistą „bazę dźwięków”, za pomocą których tworzono i tworzy
się nadal, muzykę. Zapis nutowy w połączeniu
z systemem instrumentów pozwalał w pewnym
stopniu ustalić elementy utworu muzycznego,
tak by mógł on ponownie zaistnieć poprzez
artystyczne wykonanie i spełniać wymogi
graﬁcznego przedstawienia. Zapis nutowy
nie jest jednak możliwy do zastosowania przy
sekwencjach dźwięków o brzmieniu, które
trudno przypisać konkretnemu instrumentowi,
a także do zapisania dźwięków przyrody lub
syntetycznych brzmień. Stąd konieczne jest
umożliwienie przedstawienia dźwiękowego
znaku towarowego za pomocą nagrania, które
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będzie wiernie odwzorowywało rejestrowaną
sekwencję dźwięków lub pojedynczy dźwięk
(odgłos), a także będzie pozwalało na dokładne przedstawienie znaku towarowego,
które będzie możliwe do porównania w razie
rejestracji podobnej melodii lub innego sygnału
dźwiękowego, które mogłoby naruszyć prawa
do znaku wcześniej zgłoszonego. Dodatkowo,
wykorzystanie nagrań melodii i innych sygnałów dźwiękowych w rejestrach znaków towarowych będzie zrozumiałe dla każdego odbiorcy.
Właściwości tej nie posiada natomiast zapis
nutowy, który może być odczytany jedynie
przez osoby posiadające wiedzę muzyczną.

Zdolność odróżniająca znaków
dźwiękowych
Warto również zasygnalizować, że dla rejestracji melodii lub innego sygnału dźwiękowego
jako znaku towarowego konieczne jest, aby
nadawały się one do odróżniania towarów
(usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów
(usług) innych przedsiębiorstw tj. posiadał
abstrakcyjną zdolność odróżniającą.
Spełnienie przez oznaczenie dźwiękowe tego
wymogu może być przy tym o tyle problematyczne, że odmiennie niż w przypadku
tradycyjnych znaków towarowych, konsumenci
nie są przyzwyczajeni, aby dźwięk odczytywać
jako oznaczenie przedsiębiorcy18. Co do zasady przyjmuje się, że oznaczenia posiadają
abstrakcyjną zdolność odróżniającą, jeżeli
mogą być postrzegane za pomocą zmysłów
(co w przypadku dźwięków jest niewątpliwie
spełnione), a także spełniają wymóg jednolitości i samodzielności.
Samodzielność znaku oznacza, że musi on być
odrębny od samego towaru (usługi). Znakiem
nie może być więc ani sam towar (usługa), ani
jego część19. Dla wyjaśnienia wymogu samodzielności przywołać można przykład dotyczący
zapachu popularnych perfum Chanel no. 5.
Zapach ten został zgłoszony jako znak towarowy dla towarów w postaci perfum, jednakże
decyzją z 1994 r. brytyjski urząd odmówił jego
rejestracji uznając, że perfumy nie mogą być
znakiem towarowym same dla siebie.20 Z kolei
jednolitość znaku towarowego tłumaczona
jest jako możliwość objęcia go jednym aktem
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poznania. W skrócie oznacza to, że znakiem
towarowym nie może być ani oznaczenie zbyt
rozbudowane, ani też zbyt proste.21 W konsekwencji, z rejestracji co do zasady wyłączone
są zarówno obszerne utwory muzyczne, jak
i dźwięki tak proste, iż nie będą przez odbiorców
kojarzone z oznaczeniem pochodzenia towarów
(np. pojedynczy dźwięk o brzmieniu fortepianu).
Rejestracja melodii lub innego sygnału dźwiękowego jako znaku towarowego wymaga
również zaistnienia konkretnej zdolności
odróżniającej tj. zdolności do odróżniania
w obrocie towarów lub usług, dla których został zgłoszony. W świetle art. 129 ust. 2 p.w.p.,
pozbawione konkretnej zdolności odróżniającej
są w szczególności oznaczenia które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla
których zostały zgłoszone, składają się wyłącznie z elementów opisowych, weszły do języka
potocznego lub są zwyczajowo używane
w utrwalonych praktykach handlowych.
Licznych przykładów oznaczeń dźwiękowych,
które co do zasady nie posiadają konkretnej
zdolności odróżniającej dostarczają wytyczne EUIPO. Zdaniem EUIPO przesłanka ta,
co do zasady, nie jest spełniona w przypadku
bardzo krótkich odgłosów (składających się
z jednego lub dwóch dźwięków, np. „dwie nuty
F i C”, pojedynczy komputerowy odgłos „blip”),
zbyt długich sekwencji dźwięków (w tych dwóch
przypadkach istniałyby zresztą wątpliwości,
czy w ogóle istnieje abstrakcyjna zdolność
odróżniająca), sekwencji dźwięków, które cechują się szczególną rozpoznawalnością, rolą społeczną (np. Marsylianka) oraz dźwięków, które
są powszechnie przypisywane danym towarom
lub usługom (np. odgłos generowany przez
urządzenie mechaniczne dla tego urządzenia).
Oznaczenie będzie jednakże posiadało zdolność odróżniającą, jeżeli oprócz elementów
pozbawionych zdolności odróżniającej zawiera
elementy dystynktywne tj. słowa lub obrazy.22
Dodatkowo, na skutek używania nieodróżniającego oznaczenia w obrocie (szczególnie w przypadku długiego i intensywnego używania) może
ono zostać przez konsumentów odczytywane
jako oznaczenie pochodzenia tj. nabrać tzw.
wtórnej zdolności odróżniającej, a w konsekwencji rejestracja będzie dopuszczalna.
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Melodia lub inne sygnały
dźwiękowe w świetle prawa
autorskiego
Jeżeli melodia lub inny sygnał dźwiękowy,
który ma zostać zarejestrowany jako znak
towarowy, spełnia jednocześnie przesłanki
utworu, zawarte w art. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako
PrAut)23, to legalne korzystanie z takiego utworu wymaga uzyskania licencji lub nabycia praw
od uprawnionego.
Rejestracja utworu jako znaku towarowego
jest uznawana za odrębne pole eksploatacji
utworów. Jak wskazuje Joanna Błeszyńska-Wysocka: „Wyłączenie kolizji pomiędzy
prawem twórcy, a prawem wyłącznym wynikającym z rejestracji znaku towarowego
nastąpi, o ile rejestracja znaku towarowego,
będącego utworem, dokonana będzie
w oparciu o zgodę udzieloną przez twórcę
– zgodę na korzystanie z utworu w charakterze znaku towarowego, przy czym zgoda
taka, ze względu na cel jaki ma realizować
znak towarowy w obrocie, obejmuje również
uprawnienie do ubiegania się o rejestrację
znaku. Tym samym (..) zgoda na korzystanie
z utworu w charakterze znaku towarowego
nie musi literalnie wskazywać zgody do ubieganie się o rejestrację, a brak takiego uprawnienia pozostawałby w sprzeczności z istotą
i sposobami ochrony znaków towarowych.
W braku takiej zgody twórca utworu wykorzystanego w znaku towarowym korzystać
może z uprawnień zakazowych wynikających
z prawa autorskiego, a w dalszej konsekwencji brak takiej zgody może być podstawą
do unieważnienia prawa ochronnego24”.
Zgodnie z prawem autorskim utworem jest
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia
i sposobu wyrażenia, przy czym chroniony jest
wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte
ochroną idee, autorem utworu może być zaś
tylko człowiek.
Melodie lub inne sygnały dźwiękowe rejestrowane jako znaki towarowe są zazwyczaj
krótkie. Stąd często może pojawić się wątpliwość czy mogą być one chronione przez
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prawo autorskie. W polskim prawie autorskim
nie określono jednak kryterium czasu trwania,
jako przesłanki ochrony utworów. Zatem decyduje zawsze fakt czy dana kompozycja jest
przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
Kryterium ochrony prawnoautorskiej nie spełniają zatem: odgłosy natury (np. ryk lwa),
pojedyncze dźwięki, fragmenty myśli muzycznych25, które nie zostały zindywidualizowane
przez wyróżniającą je kolorystykę lub tekst lub
myśli muzyczne, które w sferze meliki zostały
zbudowane z układów dźwięków o powszechnym charakterze (gamy, rozłożone akordy,

lenie artystycznego wykonania utworu lub
dzieła sztuki ludowej, to konieczne jest
uzyskanie w odpowiednim zakresie licencji
lub nabycie praw od artystów wykonawców,
którzy w sposób twórczy przyczynili się
do powstania wykonania. Jeżeli zaś nagranie
stanowi utrwalenie warstwy dźwiękowej
wykonania utworu albo jakichkolwiek innych
zjawisk akustycznych, to objęte jest także
prawem wyłącznym producenta fonogramu,
co również wymaga uzyskania licencji lub
nabycia praw w zakresie korzystania z tego
fonogramu, na polach eksploatacji objętych
prawem wyłącznym (zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu,
najem oraz użyczanie egzemplarzy, publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym). W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu, producentowi
przysługuje jedynie prawo do stosownego
wynagrodzenia (art. 94 ust. 4 i 5 PrAut).

Podsumowanie
Niniejszy artykuł pozwolimy sobie zakończyć
banalnym z pozoru stwierdzeniem, że w muzyce leży bardzo duży potencjał, również
„znakotwórczy”.

Frydrychowicz Joanna, Skrzypczyk
Krzysztof (Toruń), praca zgłoszona
na konkurs organizowany przez UPRP
na plakat o tematyce związanej z ochroną
własności intelektualnej

podstawowe składniki akordów) i nie zostały
zindywidualizowane przez wyróżniającą je rytmikę, specyﬁczny układ lub kolorystykę.
Jeżeli dana melodia lub inny sygnał dźwiękowy
nie są utworami, nie jest konieczne zawieranie
umowy zawierającej dyspozycje prawami
autorskimi z osobą, która je przygotowała.
Jednakże trzeba pamiętać o uprawnieniach
innych podmiotów, które mogą zostać naruszone w ramach korzystania z dźwiękowego
znaku towarowego. Jeżeli stanowi on utrwa-

Jak wspomniano we wstępie, już w czasach
antycznych dostrzegano, że potraﬁ ona oddziaływać na ludzkie emocje. Nie jest tajemnicą,
że odpowiednio dobrana muzyka potraﬁ rozweselić, wprowadzić w melancholię, smutek,
ale nawet pobudzić do działania. Nie powinno
więc dziwić, że muzyka jest powszechnie
wykorzystywana w celach komercyjnych
i marketingowych. W reklamach radiowych
i telewizyjnych pojawiła się już w pierwszej
połowie XX wieku i od tego czasu jej znaczenie
pozostaje niezmiennie duże.
Wykorzystanie charakterystycznego i zapadającego w pamięć utworu muzycznego niejednokrotnie przesądza o marketingowym sukcesie reklamy. Również dziedzina nazywana
psychologią sprzedaży, kładzie nacisk na sięganie do utworów muzycznych. Powszechnie
stosowaną techniką jest wykorzystywanie
w sklepach i innych lokalach usługowych tzw.
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muzyki „w tle”, która w zależności od miejsca,
w którym jest wykorzystywana, może mieć
na celu m.in. ukojenie nerwów klienta, wprowadzenie go w pozytywny nastrój, wydłużenie
czasu przebywania w sklepie, ale także
zbudowanie poczucia przynależności do danego miejsca. Coraz większą popularność
zyskują również usługi tzw. audiomarketingu,
który sprowadza się do wywierania wpływu
na zachowanie klienta danego sklepu poprzez
ścieżkę muzyczną skomponowaną specjalnie
z myślą o rodzaju świadczonych usług.
Podobny potencjał leży w wykorzystaniu muzyki i innych dźwięków jako znaków towarowych.
Przy czym szczególnie istotne jest to, że,
w przeciwieństwie do reklamy czy sprzedaży
stacjonarnej, korzystanie z dźwięku dla oznaczenia pochodzenia towarów i usług od danego przedsiębiorcy, jest wciąż stosunkowo
mało popularne. Nie sposób nie zauważyć,
że dotychczas jako dźwiękowe znaki towarowe
rejestrowane były przeważnie melodie, które
były już powszechnie znane i rozpoznawalne
przez konsumentów (jak znak wytwórni Metro
Goldwyn Mayer czy sygnał „Nokia Tune”),
a rejestracji takiej podejmowały się głównie
duże przedsiębiorstwa czy też stacje telewizyjne i radiowe.
Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, aby
w charakterze znaku towarowego wykorzystywana i rejestrowana była nikomu nie znana
melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Zgłoszenia
takiego znaku może dokonać każdy, w tym
osoba ﬁzyczna.
W naszej opinii, pod pewnymi względami
można nawet mówić o przewadze dźwięków

ALEKSANDRA SEWERYNIK,
prawnik, dyrygent chóralny.
Wykładowca i szkoleniowiec.
Autorka licznych publikacji oraz
bloga o tematyce prawnoautorskiej.
Współpracuje z kancelarią Hasik
i Partnerzy.
ANNA PIECHÓWKA, prawnik,
aplikant adwokacki. Współpracuje
z kancelarią Hasik i Partnerzy,
specjalizującą się w prawie
własności intelektualnej, w tym
w ochronie znaków towarowych.
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nad tradycyjnymi znakami towarowymi. Przede
wszystkim, wykorzystanie dźwięku pozwala
bardziej intensywnie oddziaływać na emocje
i pamięć odbiorców. Nie bez znaczenia jest
również fakt, że wykorzystywanie takich znaków towarowych jest w dalszym ciągu mało
popularne.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe
okoliczności można stwierdzić, że rejestracja
i wykorzystywanie charakterystycznej melodii
lub innego sygnału dźwiękowego może okazać
się świetną bazą do budowy rozpoznawalności
własnej marki.
1
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Zasada terytorialności prawa
a udzielanie praw ochronnych
na znaki towarowe
Krzysztof Paruch
ekspert UPRP

Zasada terytorialności prawa zakłada, że właściwym terytorium dla oceny
zakresu praw wyłącznych jest obszar, na którym zastosowanie znajduje każda
z norm prawnych, w których prawa te mają swoje źródło1.
Reguła ta jest jedną z głównych zasad określających nie tylko charakter praw
przedmiotów własności przemysłowej, ale prawa w ogóle. Od stuleci kojarzona
z lokalnością i państwowością, dziś zwłaszcza w Europie staje się przedmiotem
bardzo odważnego dyskursu, a nawet krytycyzmu.

Chciałbym rozpatrzyć ją jednak w dużo
węższym zakresie – tzn. w obszarze praw
ochronnych udzielanych na znaki towarowe.
Głównym celem tego artykułu jest opisanie
– wyjątkowego w skali świata – podziału terytorialnego tych praw na obszarze Unii Europejskiej. Tekst pokazuje sprzeczności i problemy
wynikające z ich niejednakowego charakteru.
Na przykład autonomiczność i wyłączność
krajowych i unijnych praw ochronnych na znaki
towarowe z jednej strony oraz jednoczesna
ich koegzystencja na dokładnie tym samym
terytorium z drugiej. W tym kontekście poruszę
kontrowersyjną kwestię tranzytu towarów,
dokonywanego przez terytorium poszczególnych państw i całej „Unii” a także przeszkód
w imporcie oraz eksporcie towarów sygnowanych przez te oznaczenia. Na zakończenie
przedstawię problem eksterytorialności tych
monopolów i poprawnej interpretacji zakresu
granic państwa.
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Różny zasięg ochrony
Na terenie Unii Europejskiej występuje „siatka”
odrębnych, wyłącznych i autonomicznych
praw do znaków towarowych. Podstawą tego
systemu są tzw. krajowe znaki towarowe,
które obejmują swoim zasięgiem cały obszar
Unii Europejskiej. Krajowe znaki towarowe
mają charakter państwowy. Ich początek
i koniec wyznacza granica ﬁzyczna państwa,
a także tzw. jego obiekty eksterytorialne.
Zgodnie z „zasadą terytorialności” prawa te
nie wychodzą poza zasięg terytorium państwa
(oraz obiekty eksterytorialne) i nie ingerują
w przepisy mające swoje źródło w „obcych”
porządkach prawnych2.
Krajowe prawa ochronne na znaki towarowe
są prawami autonomicznymi i odrębnymi od innych. Mogą posiadać różne – w zależności
od państwa – granice wyłączności (tzn. różne

normy postępowania w zakresie tych samych przedmiotów własności). Posiadają
własną tradycję i historię. To właśnie państwo
ostatecznie tworzy te prawa, nadając im odpowiedni kształt i kierunek rozwoju. Krajowe
prawa ochronne są oceniane przez właściwe
instytucje krajowe znajdujące się na danym
terytorium3. Ich ocena z zasady nie powinna
być oparta np. o decyzję administracyjną obcego państwa czy organizacji międzynarodowej
– polega ona z reguły na własnych przepisach
prawa, utrwalonej praktyce oraz orzecznictwie
właściwych instytucji administracyjnych i sądów krajowych.
Na terenie Unii Europejskiej istnieją krajowe
znaki towarowe w 25 państwach członkowskich (w tym na polski znak towarowy).
Wyżej wymieniona kategoria praw nie jest
jednak jedynym „modelem” funkcjonującym
na terenie UE.
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Rys. 1. Schemat podziału terytorialnego praw ochronnych na znaki towarowe w Unii Europejskiej7

W Unii Europejskiej istnieją bowiem jeszcze
dwie inne konstrukcje prawne dotyczące bezpośrednio znaków towarowych. Pierwszym z nich
są tzw. prawa ochronne na znaki towarowe
Beneluksu. Ochrona ich jest jednolita (tzn.
taka sama) na całym terytorium Belgii, Holandii
i Luksemburga. Prawa te są konsekwencją
ustawodawstwa szczególnie silnie powiązanych
ze sobą państw Beneluksu, gdzie rejestracja
danego znaku w jednym Urzędzie właściwym
dla tych państw4, zapewnia wyłączność na znak
towarowy w obszarze wszystkich tych państw5.
W odróżnieniu od krajowych praw ochronnych,
prawa ochronne na znaki towarowe Beneluksu
przysługują nie dla jednego, ale dla 3 różnych
państw. Inaczej też niż krajowe prawa na znaki
towarowe, katalogi te tworzą monopol o cechach ponad państwowych i regionalnych,
tak jakby były skonstruowane dla potrzeb unii
gospodarczej lub sojuszu. Wydaje się, że znaki
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towarowe Beneluksu – jakkolwiek wyjątkowe
i ciekawe – ze względu na swój nieduży zakres
terytorialny są jednak modelem praw ochronnych, bardziej kojarzonym z kategorią krajowych
znaków towarowych niż rozwiązaniami prawnymi szczególnie silnie oddziałującymi na region
europejski.
Dużo większy zasięg oddziaływania na Unię
Europejską mają prawa ochronne udzielane
na unijne znaki towarowe (wcześniej do dnia
23 marca 2016 r. prawa udzielane na wspólnotowe znaki towarowe). Ta trzecia i ostatnia
kategoria praw występująca na terytorium Unii
Europejskiej dotyczy wszystkich 28 państw
członkowskich. Tak jak prawa ochronne
na znakach Beneluksu, ma ona więc cechy
ponadpaństwowe i regionalne. Unijne znaki
towarowe mają charakter jednolity (są takie
same dla wszystkich państw członkowskich) i wywołują ten sam skutek na tery-
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torium całej „Unii Europejskiej”. Pokrywają
cały teren geograﬁczny Unii, przecinając jednocześnie „naturalne” obszary krajowych praw
ochronnych.
W uzupełnieniu, należy dodać, że rejestracja
zaprezentowanych znaków towarowych odbywa
się odpowiednio 1) w przypadku krajowych
znaków towarowych – w Urzędach ds. Własności Przemysłowej (Intelektualnej) właściwych
dla danego państwa, 2) w przypadku znaków
towarowych Beneluksu – w Urzędzie Beneluksu
ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Holandii, a 3) w przypadku Unijnego Znaku Towarowego – w Urzędzie Unii Europejskiej Własności
Intelektualnej z siedzibą w Hiszpanii – dalej
EUIPO (wcześniej Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – skrót OHIM).
Dla jasności tego opisu, należy również rozróżnić istniejące w przestrzeni prawnej pojęcie
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Międzynarodowej Rejestracji Znaku Towarowego lub czasem błędnie używanego sformułowania Międzynarodowy Znak Towarowy, którego nie można traktować jako kolejnej kategorii
praw ochronnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Wymieniona Międzynarodowa Rejestracja Znaku Towarowego jest narzędziem
prawno-administracyjnym stworzonym dla
potrzeb systemu międzynarodowej rejestracji
znaków towarowych – to znaczy postępowania
administracyjnego dokonywanego przez Biuro
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie. Międzynarodowa
Rejestracja znaków towarowych umożliwia
łatwe uzyskanie ochrony we wnioskowanym
zakresie terytorialnym opartym na państwach
sygnatariuszach Protokołu Madryckiego i Porozumienia do Protokołu Madryckiego6. Jest
szczególnie efektywna w przypadku wyznaczenia dużej liczby państw. W oparciu o jedno
zgłoszenie lub jedną rejestrację krajową (tzw.
zgłoszenie lub rejestracja bazowa), wskazuje
się grupę wybranych krajów, w których ma
być przyznana ochrona. Uzyskanie ochrony
w wyznaczonych krajach dokonuje się na podstawie decyzji administracyjnej krajowego lub
regionalnego urzędu ds. własności przemysłowej (intelektualnej), która jest potwierdzeniem
ich niezależnej woli.

Przykład:
Przedsiębiorca planuje rozpoczęcie produkcji
i sprzedaż towarów pod swoim nowym znakiem towarowym „Tauron” w czterech krajach
Unii Europejskiej – Chorwacji, Danii, Francji
i Grecji. Aplikując o udzielenie unijnego znaku
towarowego przed Urzędem Unii Europejskiej Własności Intelektualnej (skrót EUIPO),
nie może go jednak uzyskać, gdyż uprawnieni
do podobnych znaków w Polsce, w Czechach
i na Malcie sprzeciwiają się temu. Zamiast
więc rejestrować znaki krajowe w 4 państwach
osobno (np. przedsiębiorca obawia się problemów z tłumaczeniem dokumentów i kontrolowaniem wszystkich procedur dokonywanymi
przed tymi Urzędami), wniósł o zarejestrowanie
tych znaków w jednej procedurze międzynarodowej rejestracji znaków towarowych – opartej
na jednym zgłoszeniu krajowym (tzw. zgłoszenie bazowe) – przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.
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Na marginesie warto podkreślić, że choć
procedura jest dość droga, to wraz z rosnącą
ilością zgłaszanych wyznaczeń staje się ona
coraz bardziej opłacalna.

Trudna koegzystencja różnych
praw wyłącznych
Współistnienie praw ochronnych do krajowych
i unijnych znaków towarowych budzi kontrowersje. Występujące jednocześnie na tym
samym terenie geograﬁcznym, prawa te jako
produkty różnych systemów rejestracji i ochrony konkurują ze sobą w sensie ekonomicznym. Jest to także rywalizacja proceduralna
np. w zakresie czasu udzielenia prawa ochronnego, kosztów ochrony czy języka w jakim
prowadzona jest procedura zgłoszeniowa.
Obok tych problemów występują także inne.
Często okazuje się, że jednolite znaki unijne,
na które udzielono praw, stanowią skuteczną
przeszkodę do udzielenia ochrony na nowe
krajowe znaki towarowe. Co charakterystyczne, nieużywane w konkretnych krajach, znaki
unijne po latach stają się też narzędziem
do unieważnienia znaków krajowych – z późniejszą datą pierwszeństwa.
Kontrowersyjną sprawą jest również „renoma”
unijnych znaków towarowych, a w zasadzie
interpretacja jej oceny. Europejski Trybunał
Sprawiedliwości przyjął bowiem, że fakt uznania za znak renomowany w jednym kraju UE
jest wystarczającą przesłanką, aby takie znaki
traktować w taki sam sposób na jej całym terytorium. Oznacza to, że unijne znaki renomowane
ocenione za takie tylko w jednym państwie Unii
(np. na Malcie) teoretycznie dają uprawnionemu
możliwość ich ochrony w każdym państwie Unii
poza zakresem ich specjalizacji, to znaczy
na towary/usługi niekoniecznie chronione przez
ten znak, o ile wykaże, że spełnione są wskazane w przepisie przesłanki.

Rynek wewnętrzny UE a znaki
krajowe
Krajowe prawa udzielane na znaki towarowe z uwagi na swój terytorialny charakter
są sprzeczne z ideą rynku wewnętrznego Unii

Europejskiej, to znaczy rynku pozbawionego
wewnętrznych granic8. W konsekwencji prawa
te są sprzeczne z tzw. unijną „swobodą przepływu towarów i usług”– a więc przestrzeni
terytorialnej pozbawionej wewnętrznych
barier celnych, podatkowych, prawnych
i technicznych9.
Problemu tego nie udało się rozwiązać ani
za pomocą silnej harmonizacji10 tych praw
z przepisami Unijnymi, ani poprzez wprowadzenie do „rynku wewnętrznego” instytucji
unijnego (jednolitego) znaku towarowego – kategorii pozostającej rozwiązaniem wciąż alternatywnym i równoległym w stosunku do znaków krajowych. Należy podkreślić, że prawa
ochronne na krajowe znaki towarowe nie są dla
swobód unijnych „problemem teoretycznym”,
ale wywołują w obrocie transgranicznym
„rzeczywistą barierę”. „Konﬂikt” ten z jednej
strony dotyczy praw niematerialnych, które
nie są bezpośrednio powiązane z przepływem
towarów, z drugiej strony jednak – bezpośrednio dotyka „towarów” (a więc materialnego
nośnika praw niematerialnych – ochronnych),
wprowadzanych w konkretnym państwie,
a przede wszystkim będących przedmiotem
importu i eksportu odbywającego się wewnątrz
tej organizacji.
Z perspektywy unijnej „towary” oznaczone
krajowym znakiem towarowym, mogą więc
naruszać zasady funkcjonowania „rynku wewnętrznego”, a także być barierą (przeszkodą)
prawną i techniczną dla unijnej „swobody
przepływu towaru i usług” w wewnętrznym
handlu transgranicznym. Jako prawa niejednolite komplikują tę „swobodę”, rodzą chaos
i mnożą koszty. Z punktu widzenia Unii Europejskiej praw tych nie da się również uniknąć
i kontrolować.

Przykład:
Polski przedsiębiorca od wielu lat produkuje
i wprowadza do obrotu towary oznaczone
polskim, zarejestrowanym znakiem towarowym
(państwo „A”). Próbując rozszerzyć swoją
działalność w innym państwie członkowskim
(państwo „B”), całkowicie nieświadomie naruszył prawa ochronne do podobnego znaku
towarowego, zarejestrowanego z późniejszym
pierwszeństwem.
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Wniosek: ze względu na zasadę terytorialności prawa, polski przedsiębiorca
nie może unieważnić późniejszego zarejestrowanego krajowego znaku towarowego
w państwie „B”, powołując się na polski
znak towarowy zarejestrowany, kilka lat
wcześniej w Polsce (państwo „A”). Notabene taka sytuacja byłoby możliwa, gdyby
przedmiot naruszenia został zarejestrowany
jako jednolity znak unijny. W warunkach
tu opisanych, ominięcie późniejszego prawa (przeszkody) jest niestety w zasadzie
niemożliwe.
Unia Europejska nie zdecydowała się jednak
na marginalizację krajowych praw ochronnych
na znakach towarowych w obrocie ponadpaństwowym, gdyż na obecnym etapie integracji
byłoby to niemożliwe. Paradoksalnie mogłoby
to mieć dla UE negatywne i niebezpieczne
konsekwencje. Taki stan, po pierwsze oznaczałby brutalne podważenie autorytetów
krajowych porządków prawnych – i tym
samym brak zaufania państw członkowskich
do struktur unijnych. Po drugie, spowodowałoby to dyskryminację uprawnionych do krajowych praw ochronnych. Szukając „kompromisu” pomiędzy racjami „rynku wewnętrznego”,
a krajowymi prawami ochronnymi Unia postanowiła, że prawa do krajowych przedmiotów
własności przemysłowej, w tym na znakach
towarowych (nakładanych na ﬁzyczne nośniki
– towary) nie naruszą swobody przepływu
towarów i usług – jeżeli towary opatrzone
tymi prawami będą: 1) dotyczyć produkcji
tych towarów przez uprawnionego oraz
2) dotyczyć ich pierwszego wprowadzenia
do obrotu (pierwsze użycie przez Uprawnionego). Wszelkie inne działania na tych
prawach (ograniczające w szczególności
import i eksport) w obrocie transgranicznym
uznane będą jednak za działania zakazane.

Tranzyt
Podobnie jak w przypadku unijnego rynku
wewnętrznego, należy stwierdzić, że krajowe
prawa ochronne do znaków towarowych jako
prawa określane przez „zasadę terytorialności”
mogą być również barierą dla globalnego
tranzytu międzykontynentalnego – tzn. prze-
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wozu na terytorium danego państwa towarów
stanowiących tylko część kompletnej podróży
rozpoczynającej się i kończącej poza jego
granicami11. Na tych samych zasadach przeszkodą dla tranzytu towarów mogą być także
jednolite prawa ochronne na unijnych znakach
towarowych – paradoksalnie zakłócające przewóz międzynarodowy w taki sam sposób, jak
krajowe prawa ochronne zakłócają unijny rynek
wewnętrzny.
Pomimo, że tranzyt jest ﬁkcją prawną zakładającą, że towary przesyłane w jego procesie
nigdy nie wejdą na rynki tzw. państw tranzytowych, w rzeczywistości ﬁzycznie pojawiają
się one na tych obszarach. Obie wyżej wymienione kategorie praw na znakach towarowych
(znaki krajowe i znaki unijne) mogą więc zostać
naruszone przez nieuczciwe wprowadzenie
na rynki państw tranzytowych – podróbek
towarów. W konsekwencji państwa tranzytowe
powołując się na prawa własności przemysłowej, w tym do znaków towarowych, mogą
zakazać tranzytu i zatrzymać towary, które
są jego przedmiotem.
Umowy międzynarodowe, w tym najważniejsze
z nich tj. Układ ogólny w sprawie taryf celnych
i handlu (skrót GATT) oraz Porozumienie
w sprawie handlowych aspektów praw własności przemysłowej (skrót TRIPS)12, zezwalają
na wprowadzenie takich zakazów. Ze względu
jednak na kluczową wagę tranzytu w obrocie
międzynarodowym towarów, wymienione
umowy zobowiązują do nie nadużywania takich zakazów.
Blokada towarów będących w tranzycie musi
opierać się na dowodach potwierdzających
rzeczywiste naruszenie tych praw (czyli rzeczywiste wprowadzenie towarów na rynki państw
tranzytowych).
Warto jednak podkreślić, że w prawie UE
jeszcze do niedawna nie było jednoznacznych
regulacji w tym zakresie. Do tej pory ciężar
udowodnienia naruszenia prawa do znaku
unijnego – przez towary będące przedmiotem tranzytu – spoczywał na uprawnionych
do tych znaków. Utrudnione było również
samo przerwanie biegu tranzytu i zatrzymanie podejrzanych towarów. Obecnie wraz
z wejściem nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
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2015/2424 o unijnym znaku towarowym z dnia
16 grudnia 2015 r., które weszło w życie dnia
23 marca 2016 r., ciężar dowodu spoczywa
na właścicielu towarów będących w tranzycie.
Musi on udowodnić, że uprawniony do znaku
unijnego nie ma praw do ich wyłączności
w państwie importu (państwie docelowym
– deklarowanym).13

Nie tylko granice państwa
Warto zaznaczyć, że geograﬁczny zakres
praw ochronnych może wykraczać poza
ﬁzyczne granice państw, w których prawa
te mają swoje źródło. Pomimo, że kwestia
ta jest marginalna i ewentualne konsekwencje tego faktu są raczej czysto teoretyczne,
to należy stwierdzić, że zagraniczne placówki
dyplomatyczne np. ambasady mogą być
przestrzeniami, w których dochodzi do naruszenia praw własności na znaki towarowe.
Taką przestrzenią mogą być również bazy
lub koszary wojskowe na terytoriach obcych
państw. Miejscem naruszenia praw ochronnych może być pokład statków powietrznych
i wodnych. Problem naruszenia praw ochronnych implikują nowoczesne technologie
satelitarne jak na przykład międzynarodowy
satelitarny przekaz telewizyjny oraz Internet.
Media te mogą bowiem być powodem wejścia w zakres wyłączności praw objętych
ochroną za granicą i w konsekwencji podlegać zakazowi naruszeń. Reklama czy oferty
handlowe mogłyby wejść w zakres naruszeń
praw do znaku towarowego na terenie obcego prawa w innym kraju ze znaku o tyle, o ile
rzeczywiście byłyby skierowane do konsumentów/ beneﬁcjentów w tym państwie.
Podsumowując, opisany powyżej układ
terytorialny praw ochronnych na znakach towarowych jest strukturą charakterystyczną dla
obszaru Unii Europejskiej. Został on zaprojektowany tak, aby umożliwić współistnienie różnych systemów, w tym systemów krajowych.
Taki stan częściowo utrzymuje status quo
i jest gwarancją dalszego funkcjonowania tych
ostatnich. Oparty na zasadach kompromisu,
niestety nie rozwiązuje wszystkich problemów,
jakie pojawiają się w Unii Europejskiej w tym
zakresie.
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Rys. 2. Schemat prezentujący model nielegalnego wprowadzenia towarów na rynek państwa tranzytowego14

1

2

3
4

Tak wyr. SPI z 24.3.2009 r. W połaczonych sprawach T-318/06 do T-321/06, General Óptica. Zob.
dane za stroną internetową: http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54088c77b578145499bbc9bb18fba1ea2.
e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSc310?text=&docid=73128&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=ﬁrst&part=1&cid=145268, wyświetlono
dnia 10 kwietnia 2016 r.
Zob. w Polsce art. 153 ustawy prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1410 z późn.
zm.), w którym stwierdzono, że „przez uzyskanie
prawa ochonnego nabywa sie prawo wyłącznego
używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze terytoriun
Polski”.
Np. w Polsce takimi istytucjami są Urząd Patentowy RP oraz polskie sądy krajowe.
Urząd Beneluksu ds. Własności intelektualnej
(skrót BOIP), zob. dane za stroną internetową:
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5

6

7
8

9

https://www.boip.int, wyświetlono dnia 10 marca
2016 r.
M. Trzebiatowski SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO, Prawo Własności Przemysłowej, Tom 14b,
(red.) R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 802.
Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków z 14.04.1891 r., którego
Polska stała się członkiem 18 marca 1991 r. (Dz. U.
z 1993 r., nr 116, poz. 514 i 515); Protokół do Porozumienia madryckiego przyjęty 27.06.1989 r., który
w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r. (Dz. U.
z 2003 r., nr 13, poz.129).
Wyżej zaprezentowana mapa (rys. 1) jest opracowaniem własnym.
SYSTEM PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ PODRĘCZNIK – RYNEK WEWNĘTRZNY UNII EUROPEJSKIEJ, A PRAWO WŁANOŚCI INTELEKTUALNEJ, Tom XXIII, wydanie 1, Helena Żakowska-Henzler, Warszawa 2013, s. 20.
Zob art. 26–37 Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dziennik

Urzędowy C 326, 26/10/2012 P. 0001–0390, dane
za stroną internetową http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT,
wyświetlono dnia 8.04.2016 r.
10 Zob. Pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia
1988 r., 89/104/EWG mająca na celu zbliżenie
ustawodawstw Państw Członkowskich (Dz. Urz.
WE L 1989.40.1 ze zm.) oraz druga dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 21 października 2008 2008/95/WE mająca na celu zbliżenie
ustawodawstw Państw Członkowskich.
11 Art. V Układu ogólnego w sprawie taryf celnych
i handlu (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.1994 r.).
12 TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych
aspektów praw własności intelektualnej – załącznik
IC do Porozumienia ustanawiającego Światową
Organizację Handlu, sporządzone w Marakeszu
15.04.1957 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 32, poz. 143).
13 Zob. art. 9 ww. „Rozporządzenia”.
14 Wyżej zaprezentowana mapa (rys. 2) jest opracowaniem własnym.
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Wzory użytkowe
Art. 94 Prawa Własności Przemysłowej określa:
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie
o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy
lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy stanowi odrębny przedmiot ochrony własności przemysłowej,
dotyczący tylko przedmiotu materialnego o trwałej postaci, określonego
poprzez cechy techniczne przedmiotu,
przejawiające się w ukształtowaniu
przestrzennym (kształcie) i/lub budowie
(konstrukcji) przedmiotu, jako całości,
bądź zestawieniu elementów (niepołączonych ze sobą konstrukcyjnie), lecz
określonych również, co do ukształtowania przestrzennego.
Rysunek, dostatecznie ilustrujący
rozwiązanie, w zgłoszeniu wzoru użytkowego jest obligatoryjny. Jest to warunek konieczny dla uzyskania prawa
ochronnego na przedmiot zgłoszenia.
Na wzór użytkowy może być udzielone
prawo ochronne, o ile jest on rozwiązaniem technicznym, nowym i użytecznym, nie jest natomiast od wzoru
użytkowego wymagany poziom wynalazczy, co stanowi istotną różnicę w porównaniu z wymogami dla wynalazku.
Ponadto
Zdolność ochronna wzoru użytkowego powinna mieć swoje źródło
nie tylko w przesłance nowości,
ale i dodatkowych cechach, które
wzór musi posiadać, aby mogło zostać udzielone nań prawo ochronne,
takich jak zupełność rozwiązania,
powtarzalność rezultatu, techniczny
charakter wzoru. (por. orzeczenie
NSA nr II GSK 148/07)
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Nowość wzoru użytkowego ocenia
się na podstawie tych samych zasad,
co nowość wynalazku.
W orzecznictwie i piśmiennictwie
przyjmuje się, że przy badaniu nowości wzoru użytkowego... przedmiotem
porównania są tylko te elementy,
które decydują o istocie wzoru podlegającego ochronie… tzn. kształt,
budowa lub sposób zestawienia
przedmiotu. Natomiast cechy nieistotne rozwiązania są bez znaczenia przy
ocenie czy wzór jest nowy (wyrok
Sądu Najwyższego I PKN 575/00
OSNP 2003/13/306).
W zgłoszeniu wzoru użytkowego można zastrzec pierwszeństwo uprzednie – tj. wynikające z udostępnienia
do powszechnej wiadomości przed
datą dokonania zgłoszenia w Urzędzie
Patentowym.
Nie jest natomiast możliwe dokonanie
zgłoszenia dodatkowego na ulepszenia
lub uzupełnienia dotyczące wcześniej
zgłoszonego wzoru użytkowego.
Nie podlegają ochronie, jako wzory
użytkowe, rozwiązania niezdeterminowane, co do ukształtowania przestrzennego, w szczególności, takie jak:
z

sposoby (charakteryzowane przez
postępowanie czynnościowe),
z układy elektryczne, hydrauliczne,
pneumatyczne bądź algorytmy
(charakteryzowane przez strukturę
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połączeń elementów lub bloków
funkcjonalnych),
z wytwory bezpostaciowe, jak np. roztwór, maść, środek spożywczy,
lek, itp.
Pojęcie wzoru użytkowego odnosi się
jedynie do wytworów materialnych
o trwałej postaci, a więc przedmiotów
charakteryzujących się określonym
ukształtowaniem przestrzennym.
Za wzór użytkowy uważa się taki
przedmiot, który może być wydzielony
z otoczenia, przy czym po wydzieleniu zachowuje swoją użyteczność
(np. nie może być wzorem użytkowym
„ściana”, pełniąca funkcję przegrody,
ale może być konkretny element techniczny np. panel, pustak, cegła.
Zgłoszenie wzoru użytkowego może
również dotyczyć przedmiotu, składającego się z części składowych, których
położenie nie jest stałe, pod warunkiem, że swoboda przemieszczania
się tych części względem siebie jest
wyraźnie określona funkcją samego
rozwiązania i nie jest dowolna. Te przemieszczalne części przedmiotu wzoru
użytkowego powinny być ze sobą
powiązane organicznie bądź funkcjonalnie, jak zestawienie czy zespół,
np. piecyk z fajerkami, okno i futryna.
Ponadto
Wzór użytkowy może być również
charakteryzowany przez rodzaj
materiału, z którego wykonany jest
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przedmiot albo element składowy
przedmiotu, pod warunkiem, że ten
materiał stanowi cechę decydującą
o użyteczności (por. orzeczenie NSA
nr II GSK 272/06).
Przedmiot wzoru użytkowego może
mieć istotne cechy dotyczące kształtu
lub budowy określone parametrycznie,
przez podanie wartości granicznych
tych parametrów, np. wymiarów kątowych oraz liniowych. Dopuszcza się też
podanie proporcji między poszczególnymi częściami przedmiotu.
Nie podlegają też ochronie prawnej
jako wzory użytkowe, rozwiązania
wymienione w art. 28 i art. 29 ustawy w związku z art. 100 ust. 1 pwp
(por. rozdz. III.10.3. i 10.4).

Użyteczność wzoru
użytkowego
Wymóg użyteczności będzie spełniony,
jeżeli możliwe jest osiągnięcie celu
mającego praktyczne znaczenie przy
wytwarzaniu lub korzystaniu z tych
wytworów. Wymóg ten należy rozumieć
w szerokim znaczeniu tego słowa,
tzn. nie należy odnosić go wyłącznie
do walorów użytkowych przedmiotu
mających znaczenie dla nabywcy. Należy uznać za użyteczny również taki
wzór użytkowy (mający nawet gorsze
walory użytkowe od podobnych przedmiotów dotychczasowych), który jest
łatwiejszy w produkcji, transporcie bądź
składowaniu, a w konsekwencji tańszy
i bardziej dostępny.
Dla stwierdzenia spełnienia wymagania użyteczności niezbędne jest
wykazanie, że możliwość osiągnięcia
wzmiankowanego celu jest funkcją
kształtu, budowy lub zestawienia
przedmiotu o trwałej postaci…
W przypadku podobieństwa wzoru
do rozwiązania zawartego w stanie
techniki, nowość przedmiotu zgłoszenia zależy od tego, czy różnice
między porównywanymi rozwiązaniami dotyczą jego elementów istotnych
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z punktu widzenia użyteczności
(por. orzeczenie WSA nr VI SA/Wa
1892/09).

określonej postaci przedmiotu, stanowiącego unikatowy model umieszczony
np. w gablocie, jako wzorzec.

Należy podkreślić, że wymóg użyteczności wzoru użytkowego nie oznacza,
że ma to być wyższa użyteczność,
gdyż takiego wymogu nie przewiduje
ustawa.

Możliwe jest ujęcie w jednym zgłoszeniu różnych postaci przedmiotu wzoru,
określonych zastrzeżeniami zależnymi.
Postacie przedmiotu wzoru mogą się
różnić między sobą, pod warunkiem
zachowania niezmienionych cech podstawowych, określonych zastrzeżeniem
ochronnym niezależnym.

Postacie wzoru użytkowego
a jego jednolitość
Zgłoszenie wzoru użytkowego może
dotyczyć tylko jednego rozwiązania
określonego tylko jednym zastrzeżeniem ochronnym niezależnym dokładnie (nie schematycznie) przedstawionego na rysunku. Warunkiem koniecznym
jest aby rysunek w pełni ilustrował
przedmiot wzoru, przy czym zastrzegane cechy konstrukcyjne powinny być
uwidocznione na rysunku.
Wymóg jednego rozwiązania nie oznacza jednak, że rozwiązanie będące
przedmiotem wzoru użytkowego ma
się ograniczać tylko do jednostkowo

Cechy techniczne określające warianty
wzoru użytkowego mogą dotyczyć
dodatkowych aspektów przedmiotu
wzoru, nadających mu większą użyteczność, dodatkowego wyposażenia,
cech udoskonalających, poprawiających walory ergonomiczne – przy
niezmienionej formie przedmiotu wzoru,
jako całości.
Dopuszczalne są także modyﬁkacje, mające na celu oszczędniejsze
wykonanie przedmiotu wzoru, przez
określenie w zastrzeżeniach zależnych
cech opcjonalnych postaci wzoru, charakteryzujących się np. dodatkowymi
otworami w korpusie.
W zgłoszeniu wzoru użytkowego
można umieścić więc zastrzeżenia
określające różne postacie przedmiotu
wzoru użytkowego lub jego części składowych, dotyczące szczegółów jego
budowy, nie mających jednak wpływu
na ukształtowanie przedmiotu, jako
całości.
Zgłoszenie dotyczące kilku postaci
wzoru użytkowego powinno zawierać
odpowiednią ilość rysunków ujawniających rozwiązania zastrzegane
dodatkowo.
Jeżeli jednak wprowadzone dodatkowe
cechy techniczne tworzą faktycznie
nowe rozwiązania techniczne, to takie
zgłoszenie nie spełnia wymogu jednolitości i powinno być rozdzielone.

Martyna Łuszczyńska (Zespół Szkół
Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi)
wyróżnienie w kategorii uczniowskiej
w konkursie organizowanym przez UPRP
na plakat o tematyce związanej z ochroną
własności intelektualnej (2014 r.)

Opracowała
Alicja Tadeusiak
ekspert UPRP

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

• 127

A K A D E M I A W I E DZ Y I P

Wzór użytkowy – trudne dziecko pwp
Krzysztof Gos
ekspert UPRP
Od kilku lat trwa dyskusja dotycząca wzoru użytkowego, będącego jednym
z kilku przedmiotów ochrony własności przemysłowej. Istnieje on równolegle
z wynalazkiem, ale zarówno zakres jego ochrony, jak i okres, na jaki tej ochrony
się udziela, są inne. O ile nie budzi wątpliwości dziesięcioletni okres (licząc
od daty zgłoszenia) trwania prawa ochronnego przewidziany w art. 100 pwp,
o tyle niejasny w odczuciu większości zgłaszających pozostaje zakres ochrony
w kontekście cech istotnych charakteryzujących sam przedmiot zgłoszenia.
Dość często mamy do czynienia ze zgłoszeniami, w których przedmiot zgłaszany
do ochrony jest określony cechami technicznymi, wykraczającymi poza deﬁnicję wzoru
użytkowego zawartą w art. 94 w/w ustawy,
powołującą pewne pojęcia, które choć wydają
się semantycznie jednoznaczne, to w odniesieniu do przedmiotu o trwałej postaci takimi
już nie są.
Chodzi tu mianowicie o stwierdzenie... użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące…, budowy…, zawierające dwa terminy
– jedno dotyczące „użyteczności” a drugie
„budowy” przedmiotu o trwałej postaci.

Słowa klucze: budowa
i użyteczność
O ile powszechnie odnosi się pojęcia „budowy”
do konstrukcji przedmiotu materialnego, przede
wszystkim w sensie jednoznacznego wskazania jego struktury konstrukcyjnej z wzajemnym
usytuowaniem poszczególnych elementów
tworzących ukształtowaną przestrzennie
całość, o tyle dodatkowo można nim objąć
(mając oczywiście na uwadze wzór użytkowy)
stosunek wymiarów określonych elementów,
a nawet sam charakterystyczny wymiar, niejed-
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norodność struktury przestrzennej np. w kompozytach czy też warstwowość struktury,
np. w tekturze lub folii wielowarstwowej.
Takie skonkretyzowanie terminu „budowa”
pozwala nawet na przyrównanie wzoru użytkowego do wynalazku w kategorii „wytworu
zdeterminowanego przestrzennie”, zwłaszcza
w kontekście zawartości opisu oraz ich istotnych cech technicznych. Przyjmując, że w obu
przypadkach przedmiot rozwiązania jest zdeﬁniowany w podobny sposób, różnica dotyczy
tylko ilości rozwiązań. We wzorze może być
tylko jedno, określone jednym, niezależnym
zastrzeżeniem ochronnym, a w wynalazku
więcej niż jedno – każde opisane niezależnym
zastrzeżeniem patentowym, o ile spełniają one
wymóg jednolitości oraz sposobu opisania
przedmiotu rozwiązania w kontekście jego
zastosowania, w którym opis wzoru użytkowego zawiera szczegółowe przedstawienie
przedmiotu rozwiązania w oparciu o obowiązkowy rysunek, zaś opis wynalazku – przykład
przemysłowego zastosowania rozwiązania
z ewentualnym rysunkiem, jeśli jest niezbędny
dla lepszego zrozumienia tegoż rozwiązania.
Czyniąc takie przyrównanie odwołujemy się
do ogólnego standardu konwersji wynalazku
na wzór użytkowy (w przypadku braku pozio-
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mu wynalazczego wynalazku), który w takim
przypadku wymaga tylko redakcyjnych zmian
w brzmieniu opisu i zastrzeżeń. Oczywiście
może się zdarzyć, i zdarza się, że taka konwersja jest znacznie utrudniona ze względu
na redakcję zakresu ochrony (wynalazku)
powołującą cechy techniczne, które wykraczają poza deﬁnicję z art. 94 w/w ustawy (szczegółowe informacje na temat wzoru użytkowego
jako takiego zawiera pokrewny artykuł pt. „Wzór
użytkowy” autorstwa p. Alicji Tadeusiak).
Czy jest więc możliwe bardziej precyzyjne
zdeﬁniowanie wzoru użytkowego, szczególnie w kontekście przedmiotu rozwiązania
(jako struktury materialnej wyodrębnionej
z otoczenia) i cech technicznych go określających? Owszem tak. W tym nowym ujęciu
będzie to każdy pojedynczy lub będący
zestawieniem niepołączonych ze sobą trwale
elementów, przedmiot, tj. urządzenie lub jego
część składowa, narzędzie, element budowlany, obiekt użytku domowego lub osobistego,
lub opakowanie, scharakteryzowany wyłącznie
cechami jednoznacznie określającymi jego
strukturę przestrzenną lub trwałe, wzajemne
usytuowanie części lub podzespołów, w tym
stosunek wymiarów, ewentualnie sam wymiar,
niejednorodność struktury przestrzennej lub
jej warstwowość.
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Przyjrzyjmy się teraz pojęciu „użyteczność” stanowiącemu swego
rodzaju „słowo-klucz”, które obejmuje bardzo szerokie spektrum jego
znaczeń, ponieważ w wielu przypadkach bardzo podobne z punktu
widzenia podstawowych elementów składowych rozwiązania, są opisywane, jak i różne ze względu na swoją użyteczność. I nie chodzi
tu o ich wytwarzanie czy składowanie, ale głównie o ich przeznaczenie,
a stąd zupełnie inne wykorzystanie.
Rozpatrzmy poniższy przykład, w którym ﬁg. 1 rysunku ilustruje powszechnie znane narzędzie rolnicze, składające się z dwóch okrągłych
kijów, długiego dzierżaka 1 i krótkiego bijaka 2, których końce połączone
są przegubem 3. Przegub 3 może mieć postać skórzanego pasa lub
metalowego łańcucha, natomiast bijak 2 może być nabity, jak zilustrowano na ﬁg. 2, drewnianymi ćwiekami 4, albo też, jak wskazano na ﬁg. 3,
żelaznymi kolcami 5.

O ile przedmiot z ﬁg. 1 z przegubem 3 w postaci pasa lub łańcucha,
pozostaje tym samym narzędziem rolniczym o jednoznacznie zdeﬁniowanym przeznaczeniu, o tyle jego wersje ze „wzbogaconą” budową bijaka
już niekoniecznie. Oczywiście narzędzie z ﬁg. 2, choć wyposażone w dodatkowe elementy 4, będzie dalej z dobrym skutkiem spełniać funkcję
narzędzia rolniczego, jednakże wspomniane ćwieki 4 „poszerzają” nieco
tę jego użyteczność w kierunku dodatkowych zastosowań, które można określić jako zbójecko-miltarne. Natomiast przedmiot wyposażony
w bijak z kolcami 5 (wg ﬁg. 3) całkowicie traci, z wiadomych względów,
swoje pierwotne przeznaczenie, stając się wyłącznie narzędziem bojowym, o zupełnie odmiennej użyteczności, przez co stanowi odrębne
rozwiązanie.
Zgłoszenie wzoru użytkowego, jak zresztą każdego przedmiotu
ochrony własności przemysłowej, powinno spełniać szereg wymagań formalnych, w tym dotyczących przedstawienia jego istoty
na tle stanu techniki oraz zakresu żądanej ochrony. Takie zgłoszenie
powinno zawierać opis (analogicznie jak dla wynalazku z tym, że nie ma
tu przykładu realizacji, ale szczegółowe przedstawienia przedmiotu rozwiązania w oparciu o rysunek), zastrzeżenia ochronne oraz, co ważne,
obowiązkowy rysunek dostatecznie ilustrujący rozwiązanie.
Przedmiotowy zakres prawa ochronnego deﬁniują zastrzeżenia
ochronne, które powinny być zredagowane z uwzględnieniem zasad
podobnych jak dla wynalazku w kategorii „wytworu zdeterminowanego
przestrzennie”, przy czym powinny one określać wyłącznie ukształtowanie przestrzenne, konstrukcję lub zestawienie przestrzennie ukształtowa-
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nych, ale rozdzielnych konstrukcyjnie, elementów przedmiotu o trwałej
postaci.
Istotną różnicą jest w tym przypadku to, że zgłoszenie wzoru użytkowego może zawierać tylko jedno rozwiązanie, a więc tylko jedno niezależne
zastrzeżenie ochronne, określające podstawowe, istotne cechy budowy
przedmiotu materialnego, bez których nie może on istnieć.
Zakres ochrony może również zawierać zastrzeżenia zależne (w dowolnej aczkolwiek rozsądnej ilości), charakteryzujące dodatkowe cechy
budowy przedmiotu materialnego, bez których może on istnieć jako
samodzielny obiekt. Przy tym brzmienie zastrzeżeń ochronnych powinno
być jednoznaczne tzn. takie, aby można było je czytać i rozumieć wprost
bez stosowania dodatkowej interpretacji w odniesieniu do przedmiotu
wzoru przedstawionego na rysunku. A więc bez powoływania alternatyw
a także bez używania zwrotów w rodzaju około, w przybliżeniu, krótki,
długi itp.
Dodatkowo należy tu się jeszcze odnieść do kwestii ilości rozwiązań
w samym zgłoszeniu wzoru użytkowego. O co konkretnie chodzi?
Najprościej rzecz ujmując chodzi o to, że jeżeli rozwiązanie dotyczy
przedmiotu o określonym kształcie lub strukturze przestrzennej, to w ramach zakresu ochrony nie można powoływać cech, które deﬁniują inne
niż na rysunku ilustrującym to rozwiązanie ukształtowanie tego przedmiotu. Dotyczy to zarówno cech podanych w zastrzeżeniu niezależnym,
jak i cech wymienionych w zastrzeżeniach zależnych. Rozpatrzmy następujący przykład, w którym ﬁg. 4 przedstawia pudełko natomiast ﬁg. 5
wykrój, z którego to pudełko powstaje po odpowiednim jego złożeniu.

Jeżeli przedmiotem wzoru miałoby być pudełko z ﬁg. 4, to powinno ono
być określone w zastrzeżeniach ochronnych wyłącznie poprzez cechy
konstrukcyjne wskazane na tymże rysunku. Natomiast jeśli przedmiotem
rozwiązania miałby być wykrój z ﬁg. 5, to zakres ochrony nie może powoływać żadnych cech specyﬁcznych tylko dla pudełka z ﬁg. 4. Zastrzeżenia ochronne dla wykroju z ﬁg. 5 zostały zredagowane następująco:
1. Wykrój opakowania otwartego, zawierający dno 1 i ściany boczne 2 i 3 oddzielone od dna 1 liniami bigowania 4 i 5, oraz skrzydełka
łącznikowe 6 oddzielone linią bigowania 9 od ścian bocznych 3, znamienny tym, że linia bigowania 7 z nacięciem, jest pochylona względem linii bigowania 5 pod kątem 45°… (które to zastrzeżenie dotyczy
podstawowej cechy istotnej wykroju, determinującej samo istnienie
rozwiązania);
2. Wykrój według zastrz. 1, znamienny tym, że na linii bigowania 5
znajdują się dwa wzdłużne otwory 11… (które to zastrzeżenie dotyczy
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pierwszej cechy dodatkowej, bez której wykrój
może i istnieć);
3. Wykrój według zastrz. 1, znamienny
tym, że na linii bigowania 4 znajdują się dwa
wzdłużne otwory 12… (które to zastrzeżenie
dotyczy drugiej cechy dodatkowej, bez której
wykrój może istnieć).
Oczywiście cechy wspólne dla ukształtowania
każdego, choć w gruncie rzeczy tego samego, przedmiotu, jeśli nie niosą jednoznacznej
informacji o tymże ukształtowaniu, mogą być
powoływane zamiennie. Należy wszakże
pamiętać, że zgłoszenie do ochrony pudełka
po złożeniu (w wersji użytkowej) nie chroni
jego wykroju i vice versa, zwłaszcza że istnieją
np. takie rozwiązania, w których z tego samego wykroju można otrzymać zupełnie różne
opakowania.

Przykłady błędów
i nieprawidłowości
Przejdźmy teraz do realnych, „z życia wziętych”
przykładów ilustrujących najczęściej spotykane
błędy i nieprawidłowości w zgłoszeniach wzorów użytkowych nadmieniając jednocześnie,
że w każdym z powołanych przykładów zachowano oryginalne brzmienie żądanego zakresu
ochrony.
Pierwszy przykład dotyczy zgłoszenia tekturowej podstawki (p. ﬁg. 6) dla butelki napoju
Frugo o smaku owocu pitaja.

o grubości 1 mm. Wewnętrzna część kartonu
powlekana jest czarną matową farbą, natomiast
zewnętrzna część powlekana jest różowo-zielono-biało-czarną błyszczącą farbą. W środku
kartonu jest wycięcie o wymiarach i kształcie
butelki Frugo...

a więc rozwiązanie nie jest wzorem użytkowym
w rozumieniu art. 94 pwp, choć mogłoby nim
być w przypadku odpowiedniego zdeﬁniowania
nieciągłości przestrzennej struktury samego
kompozytu, w aspekcie np. unikalnej użyteczności takiej konstrukcji.

Taka redakcja zakresu ochrony została
już na początku postępowania uznana za nieprawidłową, jako że istota rozwiązania obejmuje cechy techniczne (np. kolorowanie i kształt
butelki Frugo), które jako całość nie określają
jednoznacznie ukształtowania przestrzennego
przedmiotu. I choć samo rozwiązanie może
być wzorem użytkowym w rozumieniu art. 94
pwp, to jego przedmiot nie posiada jasno określonej budowy w zakresie cech właściwych dla
wzoru użytkowego.

Trzeci przykład dotyczy zgłoszenia opakowania (p. ﬁg. 8) na produkty konsumpcyjne, w tym
np. papierosy, w którym pierwotne brzmienie
zastrzeżenia miało następującą redakcję: …
Opakowanie na produkty konsumpcyjne
mające nieciągłą powłokę dotykową (16), znamienne tym, że nieciągła powłoka dotykowa
(16) jest w postaci jednego lub więcej lakierów
(18), naniesionych na zewnętrzną powierzchnię
opakowania (10), według wzoru obejmującego
liczne uwypuklone elementy o wysokości
wynoszącej co najmniej około 10 mikronów
i o odstępie wynoszącym co najmniej około
20 mikronów…

Drugi przykład dotyczy zgłoszenia stojaka
górniczego (p. ﬁg. 7), przy czym pierwotna
wersja zastrzeżenia miała następującą redakcję: …Stojak górniczy cierny składający się
ze stalowego rurowego spodnika 1 z umieszczonym w nim przesuwnie rurowym rdzennikiem 2, przy czym spodnik 1 zakończony jest
u dołu stopką 3, a u góry zamkiem 4 do unieruchamiania rdzennika 2, który zakończony
jest u góry głowicą koronkową 5, znamienny
tym, że rdzennik 2 wykonany jest z kompozytu
składającego się z lepiszcza poliestrowo-epoksydowego oraz włókna szklanego stanowiącego komponent konstrukcyjny…

W tak zredagowanym zakresie ochrony, istota
rozwiązania dotyczy powłoki dotykowej na powierzchni opakowania, która pozostaje nieokreślona w zakresie cech technicznych wymaganych dla wzoru użytkowego. Rozwiązanie
mogłoby być wzorem użytkowym w rozumieniu
art. 94 pwp, jednakże zakres ochrony nie jest
zdeﬁniowany jednoznacznie (np. sformułowanie
…według wzoru obejmującego liczne uwypuklone elementy…), jak również nie jest dostatecznie zilustrowany rysunkiem.
W wersji pierwotnej zastrzeżenie miało następującą redakcję: …Przedmiotowy wzór użytkowy ma wymiary 36 cm wysokości liczonej
od podstawy do czubków liści kartonowego
owocu Pitahaja i o szerokości 18 cm. Wzór
użytkowy – podstawka, zrobiony jest z kartonu
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Tak zredagowany zakres ochrony dotyczy
wyłącznie rodzaju materiału (jako jedynej cechy wyróżniającej przedmiot wzoru ze stanu
techniki), z jakiego została wykonana część 2,
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Czwarty przykład dotyczy zgłoszenia składanego opakowania (p. ﬁg. 9–11), w którym
pierwotne brzmienie zastrzeżenia miało następującą redakcję: …Składane opakowanie dla
pojemnika, ukształtowane z jednego paska
tektury według linii gięcia wyznaczających
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ścianki opakowania, posiadające część chwytną z kształtowym otworem do zawieszania
na stanowisku ekspozycyjnym, znamienne
tym, że ma postać wielościennego elementu
(8) opasującego pojemnik (9), którego dwa
wolne końce tworzą, po zagięciu, dwie zachodzące na siebie ścianki górne: wewnętrzną (6)
z kolistym otworem (12) pod średnicę szyjki
pojemnika (9) oraz zewnętrzną (7) z niepełnym
otworem (13) pod średnicę szyjki pojemnika
(9), przechodzącym w wycięcie (14) pod wysokość przy czym ścianka górna zewnętrzna
(7) ma w płaszczyźnie niepełnego otworu
(13) dwa symetrycznie usytuowane zaczepy
stabilizujące (15)…

poprzeczka (3) ze skrzydełkiem (4), która jest
u dołu sztywnego cięgna (1) jednym końcem
zamocowana w nim obrotowo na sworzniu (2),
a cięgno (1) u góry posiada głowicę kotwiącą
(5) ze śrubami (7) do zaciskania głowicy kotwiącej (5) na cięgnie (1), przy czym głowica
kotwiąca (5) posiada oczko kotwiące (6)…
2. Kotwa według zastrz. 1, znamienna tym,
że cięgno (1) posiada u dołu dwie poprzeczki
(3) ze skrzydełkami (4), obrotowo zamocowane
jednymi końcami na sworzniu (2) u dołu cięgna
(1), przy czym cięgno (1) posiada u dołu grot (8)
dla ułatwienia wprowadzania kotwy w grunt…

wewnętrznie obwodnicę, uzębioną zewnętrznie
planetę oraz satelitów, znamienny tym, że komory robocze (5) utworzone przez uzębioną
wewnętrznie obwodnicę (1), uzębioną zewnętrznie planetę (2) i każde dwa sąsiadujące satelity
(3) oraz płyty boczne (6) i (7) mają objętość
minimalną wynoszącą około 3470 mm3 oraz
maksymalną wynoszącą około 13994 mm3…

Tak zredagowany zakres ochrony obejmuje
cechy techniczne, które nie deﬁniują w sposób
jednoznaczny ukształtowania przestrzennego
przedmiotu materialnego. Wprawdzie rozwiązanie może być wzorem użytkowym w rozumieniu art. 94 pwp, ale zastrzeżenia ochronne
nie powinny zawierać opisów dotyczących
efektów i działania zastrzeganych środków
technicznych

Taki zakres ochrony został uznany za zredagowany nieprawidłowo, ponieważ istota wzoru
obejmuje cechy techniczne dwóch rozwiązań,
a mianowicie budowy (wyglądu) opakowania po złożeniu (ﬁg. 10 i 11) oraz konstrukcji
wykroju (ﬁg. 9), z którego to opakowanie jest
wykonane. I choć samo rozwiązanie może być
wzorem użytkowym w rozumieniu art. 94 pwp,
to brzmienie zastrzeżenia ochronnego narusza
wymagania art. 97 ust. 3 w/w ustawy.
Piąty przykład dotyczy kotwy gruntowej
(p. ﬁg. 12 i 13), w którym pierwotne brzmienie
zastrzeżeń miało następującą redakcję:
1. Kotwa do zagłębiania w gruncie, składająca się z cięgna, głowicy kotwiącej z oczkiem
kotwiącym i buławy do mocowania w gruncie,
znamienna tym, że buławę kotwy stanowi
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Z kolei taki zakres ochrony został uznany
za zredagowany nieprawidłowo, jako że istota
wzoru obejmuje cechy techniczne dwóch rozwiązań, tj. dwóch „odmian” (wg ﬁg. 12 i ﬁg. 13)
różniących się cechami budowy (tj. ilością poprzeczek i skrzydełek oraz obecnością grota)
mającymi wpływ na ukształtowanie przedmiotu
jako całości a tym samym jego użyteczność.
Rozwiązanie może być wzorem użytkowym
w rozumieniu art. 94 pwp, ale redakcja zakresu
ochrony narusza wymagania art. 97 ust. 3
w/w ustawy, a dodatkowo zastrzeżenie nr 2
jest sprzeczne (właśnie ze względu na ilość
poprzeczek i skrzydełek) z zastrzeżeniem
niezależnym.
Szósty przykład dotyczy zgłoszenia hydromotoru wolnoobrotowego (p. ﬁg. 14), w którym
pierwotne brzmienie zastrzeżenia miało następującą redakcję: …Hydromotor wolnoobrotowy,
wysoko momentowy o stałej geometrycznej
objętości roboczej składający się z mechanizmu roboczego stanowiącego uzębioną

(…komory robocze (5) utworzone przez…) oraz
wyrażeń niejednoznacznych (np. około).

Siódmy przykład, ostatni, dotyczy zgłoszenia pojemnika szklanego (p. ﬁg. 15), w którym
pierwotne brzmienie zastrzeżenia miało
następującą redakcję: …Pojemnik szklany
o cylindrycznej podstawie i kołnierzu mający
kształt geometrycznej bryły, znamienny tym,
że jest bryłą będącą połączeniem regularyzowanymi działaniami boolowskimi dwóch
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Problemy świata
obustronnie otwartych ściętych ostrosłupów
(1 i 2) o podstawach będących wielokątem
foremnym, przy czym podstawami przystającymi są podstawy o większych przekątnych,
z których pierwszy ma wysokość równą
0,66 wysokości pojemnika a drugi 0,14 wysokości pojemnika…
Przedmiotowe rozwiązanie mogłoby być
wzorem użytkowym w rozumieniu art. 94
pwp, ale pozostaje nieujawnione ze względu
na brak właściwego udokumentowania zakresu ochrony w części opisu przedstawiającej
przedmiot zgłoszenia, w której to części odnośne fragmenty dotyczące zastrzeżenia mają
brzmienie: …Pojemnik szklany jest bryłą utworzoną z dwóch przenikających się obustronnie
otwartych ściętych ostrosłupów 1 i 2 o sześciokątnych podstawach, przy czym podstawami
przystającymi są podstawy o większych przekątnych… oraz …Pierwszy z ostrosłupów 1 ma
wysokość równą 146,0 mm a drugi ostrosłup
2–86,5 mm... Pomijając już kwestię braku jakiegokolwiek odniesienia do „regularyzowanych
działań boolowskich”, wskazane w opisie wysokości ostrosłupów nie spełniają zależności
0,66 i 0,14 wysokości pojemnika.
Oczywiście powyższe przykłady, to tylko pewien skromny wybór z dużej grupy zgłoszeń
obarczonych błędami, zwłaszcza w odniesieniu
do samego przedmiotu rozwiązania oraz istotnych cech technicznych, które choć powinny,
nie charakteryzują go w sposób jasny, jednoznaczny, i zgodny z jego ustawową deﬁnicją.
To trochę tak jak z trudnym dzieckiem, które,
jak nam się wydaje, dobrze znamy i wiemy,
czego się możemy po nim spodziewać,
a które potraﬁ zaskoczyć, w tym przypadku,
to zaskoczenie może się ujawnić na każdym
etapie postępowania – od zgłoszenia, poprzez
badanie formalne i merytoryczne, na decyzji
o udzieleniu prawa wyłącznego bądź negatywnej kończąc. Czy bać się takiego „dziecka”?
Z pewnością nie. Raczej postarać się lepiej
je poznać i zrozumieć. Celem niniejszego
opracowania nie było ustanowienie idealnego
remedium na istniejący od jakiegoś czasu problem, a raczej zaakcentowanie możliwości jego
rozwiązania, w sposób jak najmniej „bolesny”
dla zgłaszającego, przede wszystkim w kontekście procedury rozpatrywania zgłoszenia.
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Globalne choroby
– potrzeba

innowacji medycznych
Koncepcja pojęcia „zaniedbywane choroby
tropikalne” – NTDs, (ang. neglected tropical diseases)
pojawiła się po ogłoszeniu w 2000 r. tzw. Milenijnych
Celów Rozwoju. Wśród ośmiu głównych celów,
jakie państwa członkowskie ONZ zobowiązały się
zrealizować do 2015 r., znalazło się zwalczanie AIDS,
malarii, gruźlicy i im podobnych chorób. Wkrótce
potem uznano, że niewiele mniejszy rozmiar szkód
powodują choroby pasożytnicze i je także należy
zwalczać bardziej efektywnie i systemowo.

Obecnie, Światowa Organizacja
Zdrowia zalicza do grupy NTDs
17 chorób zakaźnych, w większości pasożytniczych, dotykających
ok. 1,4 miliarda ludności świata. Są
to jednak przede wszystkim choroby
krajów rozwijających się Azji, Afryki
i Ameryk i ich mieszkańców naznaczonych biedą, konﬂiktami, wykluczeniem
społecznym.

NTDs a inne choroby
Chociaż skala oddziaływania chorób
NTDs jest olbrzymia, z reguły więcej
środków na badania medyczne i leczenie przeznacza się na AIDS, malarię
i gruźlicę niż na NTDs. Dzieje się tak
dlatego, że oddziaływanie chorób NTDs
jest nadal niedoszacowane. A badania
dowodzą niezbicie, że zaniedbywane
choroby tropikalne ogromnie zwiększają obciążenia związane z występowaniem tzw. chorób niezakaźnych
czyli NCD (ang. Non-communicable
diseases).
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Na przykład, schistosomatoza, jedna
z chorób zaliczanych do NTDs, wywoływana przez pasożytniczą przywrę
krwi, powszechnie występująca w Afryce subsaharyjskiej. Według szacunków
podawanych w literaturze naukowej
jajeczka tego pasożyta deponowane
są w pęcherzu 112 milionów mieszkańców tych obszarów każdego dnia,
skutkiem czego pojawia się 70 milionów przypadków krwi w moczu,
18 milionów poważnych patologii ścian
pęcherza, 9,6 miliona przypadków
wodonercza, 1,7 miliona przypadków
dysfunkcji nerek, jednej trzeciej wszystkich przypadków raka pęcherza na tym
obszarze, a także 150 tys. zgonów spowodowanych niewydolnością nerek lub
rakiem pęcherza. Jednak wszystkie te
choroby zazwyczaj klasyﬁkuje się jako
choroby niezakaźne, a nie jako choroby
NTDs. Podobnie lekceważona jest
schistosomatoza żeńskich narządów
płciowych – jedna z najczęstszych chorób kobiecych w Afryce. Jak pokazują
badania, jej występowanie jest jednym
z głównych czynników sprzyjających
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rozwijaniu się AIDS na kontynencie
afrykańskim.
W obliczu takiej skali tych chorób,
największym wyzwaniem wydaje się
skierowanie uwagi decydentów politycznych na ten globalny problem zdrowotny, by znaleźć środki na ﬁnansowanie prac badawczych nad skutecznymi
lekami. Epidemia wirusa Ebola, która
nawiedziła Afrykę Zachodnią w 2014 r.,
osiągnęła poważne rozmiary i przyciągnęła uwagę mediów, choć w rzeczywistości dotknęła mniej niż 0,1% ludności. Jednak nadal mało znany pozostaje
fakt, że większość ludności z krajów
dotkniętych epidemią wirusa Ebola
cierpi przynajmniej na jedną z chorób

zaliczanych do NTDs. Słabe zrozumienie powiązania pomiędzy chorobami
NTDs i chorobami niezakaźnymi (NCD),
takimi jak cukrzyca, serce płucne
czy nowotwór, których liczba gwałtownie wzrasta w gospodarkach wschodzących, stanowi poważną przeszkodę
w pozyskiwaniu środków na badania
nad zwalczającymi je lekami. Choć
zmiany stylu życia w gospodarkach
wschodzących pociągają za sobą także wzrost zachorowań na NCD, w rzeczywistości wiele z tych chorób jest
powodowanych przez choroby NTDs.
Znane są już powiązania między schistosomatozą i niewydolnością nerek,
chorobą Chagasa i chorobami układu

krążenia, paragonimozą i chorobami
płuc, a listę można rozszerzać.
Faktem jest, że występowanie chorób
NTDs jest bardzo powszechne w regionie Afryki subsaharyjskiej. Paradoksalnie jednak największy odsetek chorych
na NTDs znajdujemy wśród najuboższych mieszkańców krajów zamożnych
(Grupa G20 wraz z Nigerią). Ocenia
się, na przykład, że w samych Stanach
Zjednoczonych ponad 10 mln najuboższych Amerykanów jest zarażonych
przynajmniej jedną chorobą NTDs.
Ubóstwo jest zatem nadrzędnym wyznacznikiem chorób NTDs, niezależnie
od miejsca, w którym się pojawią,
nie wyłączając krajów bogatych.

Warto zanotować, że w 2015 r. nagrodę Nobla w dziedzinie ﬁzjologii i medycyny za prace nad chorobami NTDs otrzymała
trójka badaczy. Amerykański biolog William C.Campbell i japoński biochemik Satoshi Omura zostali wyróżnieni za odkrycie
wysoce skutecznego leku na choroby wywołane przez pasożytnicze nicienie (takie jak: słoniowacizna, ślepota rzeczna).
Natomiast badaczkę chińskiej medycyny tradycyjnej Youyou Tu uhonorowano za odkrycie leku znacznie obniżającego
śmiertelność wśród chorych na malarię. Obie rewolucyjne terapie „dają nowe, mocne narzędzia do walki z ciężkimi
schorzeniami, na które zapadają setki milionów ludzi rocznie” – podkreślił w wystąpieniu Komitet Noblowski. Obie terapie
opierają się na występujących naturalnie związkach
chemicznych.
Prace wszystkich trzech laureatów medycznej Nagrody
Nobla z 2015 r. dotyczą obszaru, który znajduje się
w centrum zainteresowania WIPO Re:Search – „chorób
wywołanych przez bakterie lub pasożyty, które dotykają
co roku ponad miliard ludzi na świecie, a są zaniedbywane
z braku środków i zachęt do prowadzenia badań
naukowych”.
Decyzja o przyznaniu Nobla za prace nad opanowaniem
niektórych chorób NTDs przyczyni się nie tylko
do większej uwagi i zainteresowania tematem ze strony
środków masowego przekazu, ale bez wątpienia
wpłynie też na wzrost świadomości, szczególnie
w społeczeństwach wysokorozwiniętych, co do skali
Praca w terenie – zbieranie próbek do badań nad pasożytem
problemu i pilności działań.
wywołującym ślepotę rzeczną

Dr Fidelis Cho-Ngwa, członek WIPO Re:Search od 2012 r., przy pracy ze swoim zespołem w laboratorium
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W istocie rzeczy, najubożsi mieszkańcy
gospodarek wschodzących są narażeni na podwójne ryzyko, ze strony
chorób NTDs, jak i chorób niezakaźnych (NCD). Sytuację tę dobrze widać
na przykładzie Indii, gdzie na wysoką
zapadalność na gorączkę denga nakłada się cukrzyca, co tworzy wyjątkowy
zespół chorobowy wymagający nowego leczenia.

Antycypować zagrożenie
czy walczyć z realną
epidemią
Występowanie chorób NTDs w krajach
wysokorozwiniętych oznacza, że kwestia ich opanowania nie jest związana
z brakiem środków, lecz raczej ich alokacją. A to z kolei nakłada na państwa
G20 zobowiązanie do większego
zaangażowania się i odpowiedzialności,
w kwestii badań nad nowymi środkami
terapeutycznymi przeciwko NTDs.
Obecnie rządy państw otwarcie
już przyznają, że kwestie zdrowotne
powodują daleko idące konsekwencje
ekonomiczne i społeczne. Prawda
ta potwierdziła się kolejny raz przy
okazji niedawnego wybuchu epidemii
wirusa Ebola. Mobilizacja wysiłków
i środków w odpowiedzi na powstałe
niebezpieczeństwo nigdy nie będzie
tak skuteczna, jak systemowe, zdecydowane działania uprzedzające spodziewane zagrożenie. Gdyby wcześniej
wynaleziono szczepionkę przeciwko
wirusowi Ebola, nie mielibyśmy tylu
oﬁar śmiertelnych.

Rola partnerstwa
publiczno-prywatnego
W skomplikowanym procesie opracowywania i wytworzenia nowego leku,
obok odkryć naukowców, potężną
rolę pełnią ﬁrmy farmaceutyczne
posiadające ogromną wiedzę specjalistyczną i doświadczenie. Jednak,
aby przyśpieszyć postęp medycyny
i poprawić dostęp do opieki zdrowotnej na świecie, konieczny jest udział
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nowych graczy, takich jak partnerstwa
publiczno-prywatne, które stosując
podejście biznesowe działają jako organizacje non-proﬁt na rzecz opracowania
nowego produktu (w tym wypadku
leku). To właśnie one, dzięki połączeniu
wiedzy i doświadczenia obu sektorów,
są w stanie stworzyć technologie
najbardziej skuteczne w opanowaniu
chorób NTDs w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne społeczeństw i globalne
wyzwania zdrowotne.

Rola WIPO Re:Seach
Powołany w 2011 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
(WIPO) projekt WIPO Re:Search,
ułatwiający współpracę między instytucjami i ośrodkami naukowymi w prowadzeniu badań nad nowymi lekami, jest
szczególnie predestynowany, by przyczynić się do sukcesu na tym polu.
W ciągu niecałych 5 lat działalności
WIPO Re:Search udowodnił, że własność intelektualna nie stanowi bariery
dla prowadzenia we wczesnej fazie
badań nad chorobami NTDs, malarią,
czy gruźlicą. Bezpośrednim efektem
jego działań jest udostępnienie członkom projektu zasobów potężnego
repozytorium wiedzy specjalistycznej,
związków chemicznych oraz baz
technologii, a także umożliwienie
bezpośredniej współpracy naukowej
w ponad 100 badaniach prowadzonych przez partnerów projektu BIO
Ventures for Global Health (BVGH),
czołowych ﬁrm farmaceutycznych,
medycznych instytutów naukowych
i ośrodków uniwersyteckich z całego
świata. Współpraca w ramach WIPO
Re:Search obejmuje także udział licznych partnerstw publiczno-prywatnych,
których wsparcie jest szczególnie
cenne na etapie: laboratorium – klinika
i klinika – pacjenci.
Dla WIPO Re:Search stworzenie optymalnie efektywnego modelu współpracy między naukowcami, której owocem
będzie przyśpieszenie opracowania
leku skutecznego dla NTDs, jest abso-
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lutnie kluczowe dla rozwijania światowego potencjału w dziedzinie ochrony
zdrowia. W istocie, jest ono równie
ważne, jak powstanie konkretnego
już produktu (leku, szczepionki).
Dotychczasowe wysiłki w dziedzinie
innowacji medycznych, odnoszących
się do NTDs, dowodzą niezbicie,
że mamy do czynienia z kryzysem
– obecny poziom innowacyjności
nie jest wystarczający, by opanować te
choroby. Musimy zatem szukać alternatywnych sposobów wypracowania
nowych, skutecznych leków. I chodzi
tu zarówno o stworzenie innowacyjnych
modeli ﬁnansowania dla zgromadzenia
środków na badania, jak i np. możliwą
niekiedy redukcję kosztów ochrony IP
(publikacja wyników w recenzowanych
czasopismach naukowych też jest
pewną formą ochrony).
Konieczna wydaje się także zmiana
w sposobie wykorzystywania dotychczasowych możliwości technicznych
w produkcji leków. Postęp w technologiach medycznych znacznie wyprzedził
dostępne obecnie innowacje społeczne, polityczne czy ﬁnansowe, by mógł
powstać prawdziwie użyteczny produkt. Dlatego innowacji potrzebujemy
dzisiaj tak w naukach biologicznych
i ﬁzycznych, jak i w dziedzinie ekonomii, nauk społecznych i politycznych.
I tutaj rola organizacji, takiej jak WIPO
jest nie do przecenienia. Posiada ona
nie tylko możliwości i kompetencje
(jako międzynarodowy mechanizm
działający pod egidą wyspecjalizowanej agendy ONZ), by zgromadzić przy
jednym stole głównych graczy dla tworzenia polityki innowacyjnej, ale także
znaczne doświadczenie w obszarze
innowacji społecznych. Pozostaje
nam zatem mieć nadzieję, że z tych
możliwości, kompetencji i doświadczeń
dobrze skorzysta dla pożytku nie tylko
swoich partnerów, ale milionów pacjentów na całym świecie, oczekujących
na skuteczną terapię.
Opracowała Ewa Lisowska
(na podstawie materiałów
z WIPO Magazine – nr 1/2016)

Nr 1/2016

Braliśmy udział

Ochrona prawna roślin

D

wa orzeczenia Rozszerzonej Izby
Odwoławczej Europejskiego Urzędu
Patentowego – G2/12 („Pomidory II”) i G2/13
(„Brokuły II”), które ukazały się 27.03.2015 r.,
dotyczące udzielania patentów na rośliny
otrzymywane czysto biologicznymi sposobami hodowli, odbiły się szerokim echem
i wprowadziły wiele niepokoju, zwłaszcza
wśród hodowców roślin w całej Europie.
Zgodnie z nimi możliwe jest uzyskanie patentu na rośliny lub części roślin (produkty),
które otrzymywane są w tradycyjny sposób
hodowli, poprzez krzyżowanie i selekcję
roślin, posiadających pożądane własności.
Takimi metodami rośliny są otrzymywane
od setek lat.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Wydział Hodowli Roślin i Nasiennictwa)
zorganizowało w marcu br. seminarium
dotyczące zakresu ochrony patentowej oraz
wyłącznego prawa hodowcy do odmiany
roślin oraz technik, stosowanych w hodowli
roślin, mając na względzie wynikającą stąd
sytuację.

O

prócz przedstawicieli Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także
Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU) ze Słupi Wielkiej pod
Poznaniem – wraz z dyrektorem Ośrodka
prof. dr hab. Edwardem S. Gackiem, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z Radzikowa, w seminarium wzięło udział wielu
reprezentantów organizacji skupiających
hodowców roślin. Zaproszono także ekspertów Urzędu Patentowego RP , Katarzynę
Olszewską i dr Ewę Waszkowską.
Seminarium o charakterze roboczym miało
na celu wymianę informacji pomiędzy możliwie jak najszerszym spektrum instytucji,
dla których ochrona prawna roślin ma
istotne znaczenie. Spotkanie rozpoczął
prof. Edward Gacek z Centralnego Ośrodka
Badań Odmian Roślin Uprawnych. COBO-
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RU jest instytucją, która prowadzi krajowy
rejestr odmian roślin i jest odpowiedzialna
za prawa wyłączne odmian roślin, zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian
roślin, która została uchwalona w zgodzie
z konwencją UPOV (International Union
for the Protection of New Varieties of Plants).
Polska jest członkiem UPOV od 1989 r.
(www.upov.int).

P

rof. E. Gacek w swoim referacie
pt. „Relacje pomiędzy wyłącznym
prawem hodowców do odmian, a ochroną
patentową roślinnych wynalazków biotechnologicznych”, przedstawił aktualną
problematykę koegzystencji pomiędzy wymienionymi formami własności intelektualnej
w hodowli roślin oraz w nasiennictwie i konsekwencji dla dalszego rozwoju innowacji
w wymienionych obszarach. Prof. E. Gacek
skonkludował swoje wystąpienie trzema
punktami:

1. Obecne prawo patentowe nie jest wystarczającym instrumentem dla zapewnienia
ochrony własności intelektualnej sprzyjającej dalszemu rozwojowi hodowli roślin
i biotechnologii;

2. Aktualne wyłączne prawo do odmian
roślin w większym stopniu niż patenty spełnia potrzeby hodowców, biotechnologów,
rolnictwa i konsumentów;

3. Należy poprzeć działania legislacyjne
podjęte przez prezydencję holenderską
na poziomie wspólnotowym, aby odkrycia
i wynalazki biotechnologiczne mogły być
szerzej i łatwiej dostępne dla hodowców
roślin i innych zainteresowanych stron
(www.coboru.pl).

W

drugiej części przedstawiciel
Urzędu Patentowego RP, dr Ewa
Waszkowska, przedstawiła informację
na temat, czym jest patent, rodzaje patentów
– krajowy i regionalny, omówiła możliwości
uzyskania ochrony patentowej na wynalazki
dotyczące roślin, a następnie skupiła się

na orzeczeniach Europejskiego Urzędu
Patentowego w sprawach „Pomidorów II”
i „Brokułów II”. Wskazała też miejsca systemu patentowego, poprzez które, mimo istnienia dwóch wyłączeń, dotyczących roślin
(nie patentuje się odmian roślin oraz czysto
biologicznych metod ich otrzymywania
opartych w całości na krzyżowaniu i selekcji,
art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo własności
przemysłowej), pojawiają się możliwości uzyskania ochrony patentowej na przykład na:
wyższe niż odmiana grupy taksonomiczne
roślin, pośrednio na odmiany roślin uzyskane
metodami inżynierii genetycznej (patent
chroniący metodę i pośrednio produkt nią
uzyskany), rośliny w kategorii product-byprocess zgodnie z orzeczeniami G2/12
i G2/13, a także prawa ochronne na znaki
towarowe, którymi mogą być nazwy odmian
roślin.

O

żywiona dyskusja, a także lawina
pytań, nasunęły uczestniczkom
seminarium ze strony UPRP, przede wszystkim dwa wnioski. Po pierwsze, informacji
o patentach i patentowaniu nigdy nie jest
za dużo. Omówienie takich zagadnień, jak
czym jest patent, warunków uzyskania patentu, wyjaśnienie, w szczegółach prawnych
i interpretacyjnych, powodów konkluzji obu
orzeczeń – „Pomidorów II” i „Brokułów II”,
spowodowało, że sytuacja stała się bardziej
zrozumiała, a tym samym pojawiły się klarowniejsze możliwości ewentualnych kolejnych działań w dziedzinie ochrony prawnej
(nie tylko patentowej) roślin. Po drugie, zgodnie z tym, na co wskazał profesor Edward
Gacek, oba systemy prawne – patentowy
i wynikający z konwencji UPOV, działają
równolegle i nie powinny wkraczać w swoje
kompetencje. Niestety od czasu ukazania
się orzeczeń „Pomidorów II” i „Brokułów II”
wydaje się, że ta koegzystencja została
zachwiana.
dr Ewa Waszkowska
ekspert UPRP
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Z wokandy UPRP

Zgłaszanie znaku w złej wierze
Zgłoszenie znaku nastąpiło w złej wierze, bowiem uprawniony ze spornego
prawa podejmował w przeszłości próbę nawiązania współpracy handlowej
z firmą, która posiadała w ofercie sprzedażowej produkty oznaczone tym
znakiem. Uzgodnienia handlowe nie przyniosły pozytywnych efektów,
niemniej jednak materiały reklamowe zawierające sporne oznaczenia, zostały
przekazane potencjalnemu kontrahentowi.
W dniu 2 kwietnia 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw K (…) Sp. z o.o.
z siedzibą w B. wobec decyzji o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy ELATEX
o nr R- (…), udzielonego na rzecz A. M., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
F.H.S. w G., w zakresie towarów z klasy 3.
Wnoszący sprzeciw jako podstawę prawną
swojego żądania wskazał naruszenie art. 131
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1
ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności
przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz.
1117 ze zm.). W treści sprzeciwu wnoszący
sprzeciw stwierdził, iż ﬁrma K (…) Sp. z o.o.
z siedzibą w B. jest następcą prawnym ﬁrmy
U (…) Sp. z o.o. z B. i od roku 2001 r. oraz
przed datą zgłoszenia w 2005 r. znaku spornego, stosowała i stosuje nazwę ELATEX, co,
jego zdaniem, potwierdzają liczne dokumenty,
przedłożone do akt sprawy.
Wnoszący sprzeciw wskazał, iż w wyniku
długoletniej sprzedaży wyrobów ściernych
oznaczenie ELATEX kojarzone jest na rynku
polskim i rynkach zagranicznych wyłącznie
z ﬁrmą wnoszącego sprzeciw i nabyło cech
oznaczenia powszechnie znanego. W związku
z powyższym, zdaniem wnoszącego sprzeciw,
doszło do naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1
ustawy p.w.p. Wnoszący sprzeciw wskazał
ponadto, iż kierował do uprawnionego pisma
wzywające go do zaprzestania działań niedozwolonych, stanowiących czyn nieuczciwej
konkurencji (pisma z sierpnia i września
2005 r.), jednakże pozostały one bez odzewu.
Zdaniem wnoszącego sprzeciw ważną oko-
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licznością w niniejszej sprawie jest również to,
że przedstawiciele handlowi ﬁrmy U. Sp. z o.o.
sprzedawali wyrób o nazwie ELATEX ﬁrmie F
(…) Sp. z o.o., której udziałowcem w wys. 50%
jest A. M., a także, iż miały miejsce odwiedziny
stoiska wnoszącego sprzeciw na targach
BUDMA w Poznaniu w 2005 r., jakie złożyli
przedstawiciele ﬁrmy G. T. Sp. z o.o., w której prezesem oraz prokurentem są krewni
uprawnionego do znaku ELATEX. W związku
z powyższym, zachodzi zdaniem wnoszącego
sprzeciw również naruszenie przepisów prawa
na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy
p.w.p. w zakresie naruszenia dobrych obyczajów kupieckich.

Zbieżność oznaczeń:
przypadkowa czy celowa
W odpowiedzi na sprzeciw z dnia (…) czerwca
2012 r. uprawniony do spornego znaku uznał
go za bezzasadny. Uprawniony oświadczył,
iż znak towarowy ALOTEX powstał jako odmiana znaku ELATEX dla oznaczania różnych
narzędzi ściernych, w tym płótna ściernego.
Zbieżność oznaczeń ELATEX oraz jego odmiany ALOTEX (OLATEX) jest przypadkowa,
o czym zgłaszający, a aktualnie uprawniony
nie mógł wiedzieć. Uprawniony wobec tego
nie mógł działać w złej wierze. Ponadto
uprawniony stwierdził, iż jako właściciel Firmy Handlowej S. nigdy nie współpracował
z K. Sp. z o.o. i nie mógł wiedzieć o nazwie
handlowej stosowanej dla oznaczania płótna
ściernego, a gdyby o tym wiedział, nie wystą-
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piłby o rejestrację znaku spornego, zwłaszcza,
że dopełnił staranności poprzez zlecenie
rzecznikowi patentowemu przeprowadzenia
wstępnego rozeznania zdolności rejestrowej
obydwu znaków ELATEX i ALOTEX. Ponadto
uprawniony zakwestionował materiały przedłożone przez wnoszącego sprzeciw. Stwierdził,
że faktury, na które powołuje się wnoszący
sprzeciw, wydane dla innych ﬁrm nie mogą być
dowodem w sprawie znajomości użytej nazwy
ELATEX dla oznaczania płótna ściernego
gdyż są w posiadaniu sprzedawcy i odbiorcy,
nie mają do nich dostępu osoby trzecie, w tym
uprawniony. Poza tym, jak wskazał uprawniony, skoro wnoszący sprzeciw nie zastrzegł
na swoją rzecz znaku ELATEX, a nie jest ono
powszechnie znane, skoro występuje tylko
na kilku fakturach wystawionych w ciągu roku,
o której to nazwie nikt oprócz nabywcy faktur
nie wie, musi się liczyć z ryzykiem zaistnienia
sytuacji udzielenia prawa wyłącznego na rzecz
innego podmiotu. Ponadto uprawniony zakwestionował dowód w sprawie w postaci faktury
nr 0028/01 z dnia 23 stycznia 2004 r. wystawionej przez P.P.U.H. R. G. z K., czyli wystawioną przez inną ﬁrmę niż ﬁrma wnoszącego
sprzeciw i przekazaną nabywcy F. Sp. z o.o.
z siedzibą w G., czyli innej ﬁrmie niż ﬁrma
uprawnionego. Podobnie uprawniony podważył pismo z dnia 5 stycznia 2005 r. skierowane
do M. Ż. – prezesa ﬁrmy G. T. Sp. z o.o.
a nie uprawnionego, które stanowi ofertę
sprzedaży wyrobów oznaczonych znakiem
KRONENFLEX i nie ma w nim mowy o wyrobach z nazwą ELATEX. Natomiast katalog
wnoszącego sprzeciw wydany w dniu 1 lutego
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2005 r. nie może być dowodem na znajomość
tej nazwy gdyż podanie o udzielenie prawa
ochronnego na znak towarowy ELATEX wpłynęło do Urzędu Patentowego przed udostępnieniem katalogu na rynku. Wobec powyższego uprawniony wniósł o oddalenie sprzeciwu
jako bezzasadnego.

Kluczowe wyjaśnienia świadka
W dniu 18 grudnia 2012 r. do Urzędu Patentowego wpłynęło pismo o przesłuchanie
w charakterze świadka J. K., zamieszkałego
w K. na okoliczność złej wiary uprawnionego
tzn., iż był świadkiem spotkania oraz uczestniczył w rozmowach z M. Ż. – prezesem
G. T. Sp. z o.o. i uprawionym do spornego
znaku – A. M. na targach BUDMA w dniach
25–28 stycznia 2005 r., które dotyczyły warunków zakupu, głównie arkuszy ściernych
ALOTEX i ELATEX.
Uprawniony sprzeciwił się wnioskowi o przesłuchanie świadka, ponieważ jego zdaniem
niemożliwe jest szczegółowe zapamiętanie
okoliczności, które miałby potwierdzić wskazany świadek gdyż miały one miejsce 8 lat temu.
Kolegium Orzekające postanowiło dopuścić
dowód z zeznań świadka w osobie J. K.
Świadek zeznał, że jest pracownikiem wnoszącego sprzeciw od 1990 r. Jest doradcą
techniczno-handlowym w zakresie doboru
materiałów ściernych i doradza we wszystkich
sprawach handlowych na terenie działalności
wnoszącego sprzeciw. Zeznał, iż w 2005 r.
w styczniu na targach BUDMA był świadkiem
rozmowy A. M. z. K. K prezesem spółki U.
Przysłuchiwał się tym rozmowom, ponieważ
zapadały decyzje, a osobą decyzyjną był
prezes. Świadek zeznał, że A. M. chciał
handlować z wnoszącym sprzeciw; chciał
kupować materiały ścierne, przede wszystkim
chodziło o arkusze spółki U., chciał, żeby
ta współpraca była szersza. Rozmowy te
dotyczyły warunków handlowych. Świadek
stwierdził, że ﬁrma wnoszącego sprzeciw
chciała sprzedać wszystkie materiały ścierne,
ale pan M. był zainteresowany arkuszami
przede wszystkim, papierowymi i płóciennymi,
ALOTEX i ELATEX. Świadek zeznał, iż chodziło o ustalenie rabatów i kwoty zakupów,
a takie wyroby jak ALOTEX i ELATEX były
oferowane wówczas tylko przez U. na ryn-
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ku. Świadek stwierdził, że wyroby ALOTEX
i ELATEX były obecne na rynku w latach 90,
mniej więcej między 1993–1997 r. „Wyroby
te były z pewnością eksportowane, nie mogę
powiedzieć, na jakie rynki”. Świadek wskazał,
że w czasie targów, na których odbyło się
spotkanie, o którym mówił, był na stanowisku
doradcy w U. Nie brał udziału w rozmowach,
przysłuchiwał się im tylko. Poinformował,
że jest zapraszany do przysłuchiwania się rozmowom, jeżeli dotyczą one obszaru, którym
się zajmuje. Świadek stwierdził, iż na targach,
na stoisku była cała gama produktów, którą
w tamtym czasie oferowała ﬁrma wnoszącego
sprzeciw. Zainteresowanie wyrobami ALOTEX
i ELATEX wykazywał A. M. Świadek zeznał,
że zapamiętał tę okoliczność z uwagi na to,
że wówczas mało było klientów, którzy chcieli
kupować taką dużą ilość materiałów ściernych
tego typu. Zamówienie od A. M. miało dotyczyć kwoty 600 000 zł miesięcznie.
Świadek stwierdził, że nie wie, jaką ﬁrmę
reprezentował A. M.; czy ﬁrmę S., czy G. T.
Na targach były natomiast katalogi produktów
ﬁrmy wnoszącego sprzeciw w kilku językach.
Świadek zeznał, iż „katalogi były przekazane
wtedy panu M. i pani Ż. i że na pewno miało
to miejsce, bo taki jest zwyczaj”. Stwierdził,
iż nie jest w stanie określić, ile sztuk materiałów
ściernych obejmowała kwota 600 000
zł, ale była to z pewnością
niebagatelna ilość. Poza
tym, świadek wskazał,
iż nazwy ALOTEX i ELATEX
występowały w katalogach
i występowały na każdym
arkuszu ściernym jako nadruk.
Katalogi przeznaczone na targi
były wydane i na pewno były
rozdane.

ne wnoszącego sprzeciw w niniejszej spawie
wobec istniejącej uprzednio spółki o nazwie U.
Sp. z o.o. z siedzibą w B. Ponadto wnoszący
sprzeciw przedłożył dodatkowe materiały
w sprawie tj. katalogi wraz tłumaczeniami
z języka angielskiego i rosyjskiego oraz wypisy
z Systemu Informacji Prawnej LEX (Lex Sigma)
43/ 2012 na temat spółki F., której wspólnikiem
był A. M., a także kserokopie wyglądu wyrobów ALOTEX i ELATEX produkcji U. Sp. z o.o.,
które były obecne w tej postaci na rynku
od 2001 r.
W piśmie z dnia () lutego 2013 r. uprawniony
udzielił odpowiedzi na argumenty wnoszącego
sprzeciw, stwierdzając, że zeznania świadka
J. K. są całkowicie niewiarygodne, ponieważ
zostały złożone po upływie 8 lat od spotkania
na tarach BUDMA w styczniu 2005 r. Ponadto
uprawniony wskazał, iż faktury, na które powołuje się wnoszący sprzeciw, wydane dla innych
ﬁrm, nie mogą być dowodem w sprawie znajomości użytej nazwy ELATEX dla oznaczania
płótna ściernego, gdyż są w posiadaniu sprzedawcy i odbiorcy i nie mają do nich dostępu
osoby trzecie, w tym uprawniony. Stwierdził
też, iż katalog w języku polskim wydany w dniu
1 lutego 2005 r. nie może być dowodem
na znajomość tej nazwy, gdyż
wniosek

Uprawniony kwestionuje
dowody
Kolegium Orzekające postanowiło
zobowiązać wnoszącego sprzeciw
do wykazania następstwa prawnego
między U. Sp. z o.o. z siedzibą w B.
a wnoszącym sprzeciw.
W piśmie z dnia () stycznia 2013 r.
przedłożył odpis z rejestru przedsiębiorców z dnia 19 lutego 2003 r., z treści
którego miało wynikać następstwo praw-

Winnicki Kamil,
Liceum Plastyczne im. T. Ejsmonta
w Gryﬁcach, praca zgłoszona na konkurs
organizowany przez UPRP na plakat o tematyce
związanej z ochroną własności intelektualnej
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o udzielenie prawa ochronnego na sporny
znak wpłynął do Urzędu Patentowego w dniu
() lutego 2005 r., czyli z pewnością przed
udostępnieniem katalogu na rynku. Poza tym
katalogi, na które powołuje się wnoszący
sprzeciw w piśmie z dnia () stycznia 2013 r.,
były wydane w języku angielskim i rosyjskim
i nie były przeznaczone dla odbiorcy w Polsce.
Ponadto uprawniony podkreślił, że fakt, iż A. M.
jest udziałowcem tej ﬁrmy w niczym nie zmienia faktu, że nie jest zarządcą ﬁrmy i nie sprawdza dokumentów wpływających do niej. Dla
uprawnionego niezrozumiałe jest, dlaczego
wnoszący sprzeciw powołuje się na „obcą”
fakturę i dlaczego skupił się na udowodnieniu,
że A. M. jest udziałowcem spółki FACHMAN,
chociaż nikt temu nie przeczył.

Kolegium orzeka
Na rozprawie w dniu 20 lutego 2013 r. strony
podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.
Wnoszący sprzeciw zreferował treść złożonego
przez siebie pisma z dnia 19 lutego 2013 r.,
w którym wskazał kolejne materiały dowodowe
tj. oświadczenie ﬁrmy K. Sp. z o.o. dotyczące
daty wydania załączonego do pisma z dnia
17 stycznia 2013 r. katalogu, oznaczonego symbolem B2– 10/02, z którego wynika, że katalog
ten był wydany w październiku 2002 r. Ponadto
dołączył oświadczenie ﬁrmy K. Sp. z o.o. dotyczące sprzedaży wyrobów o nazwie ELATEX
począwszy od kwietnia 1998 r. do końca lutego
2005 r., z którego wynika, że wyrobów tych
sprzedano łącznie 12 326 572 m2, co w przeliczeniu na sztuki daje ilość 191 061 866 szt.
(pojedynczy wyrób ma wymiar

Uprawniony podważył również wiarygodność
pisma z dnia 31 stycznia 2005 r. skierowanego do M. Ż. – prezesa G.T.
Sp. z o. o., a podpisanego przez
wiceprezesa zarządu ﬁrmy U. – K. K.,
które zostało wysłane po targach
BUDMA z podziękowaniem za rozmowy przeprowadzone podczas targów.
Zdaniem uprawnionego w piśmie
tym jednoznacznie mowa jest o wyrobach z oznaczeniem KRONENFLEX,
a nie ELATEX. Ponadto uprawniony
stwierdził, że wnioskodawca wie,
jak należy sobie zabezpieczyć prawa
wyłączne dla nazw handlowych, którymi oznacza swoje wyroby (np. znak
KRONENFLEX IR(…)). Jeżeli więc nie zastrzegł sobie prawa wyłącznego dla
towarów pod nazwą ELATEX, a nie jest
ona nazwą powszechnie znaną, skoro
występuje tylko na kilku fakturach wystawionych w ciągu roku, o której to nazwie
nikt oprócz adresata faktur nie wie, to musi
się liczyć z ryzykiem zaistnienia takiej sytuacji i udzielenia prawa wyłącznego na rzecz
innego podmiotu.
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Tak więc, zdaniem uprawnionego, przypadkowa zbieżność oznaczeń ELATEX oraz jego
odmiany ALOTEX, o których nie mógł wiedzieć
zgłaszający (aktualnie uprawniony), nie może
być podstawą do sprzeciwu i twierdzenia,
że uprawniony działał w złej wierze. Podkreślił,
iż uprawniony do prawa ochronnego na sporny
znak A. M. nigdy nie współpracował z ﬁrmą K.
Sp. z o.o. i nie mógł wiedzieć o nazwie handlowej stosowanej dla oznaczania płótna ściernego.

280 mm x 230 mm). Ponadto złożył do akt
sprawy próbki produktu, na odwrocie którego
widnieje nazwa „Alotex B Fas Union”. Wyjaśnił,
że kserokopia tej próbki jest załączona do pisma wnoszącego sprzeciw z dnia () 2013 r.
Stwierdził, iż powołał się na fakturę wystawioną
na ﬁrmę F., ponieważ był jednym z głównych
odbiorców ﬁrmy U. Natomiast A. M. był współwłaścicielem ﬁrmy F. i musiał wiedzieć, czym
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ta ﬁrma się zajmuje. Uprawniony stwierdził
natomiast, iż w obrocie gospodarczym trzeba
rozróżnić spółkę prawa handlowego od działalności gospodarczej.
A. M. potwierdził, że były prowadzone rozmowy, ale o tarczach, a nie o papierach ściernych
ALOTEX i ELATEX.
Kolegium Orzekające, po szczegółowym rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowodowych
zgromadzonych w przedmiotowej sprawie,
wysłuchaniu stron i dokładnym, wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 k.p.a.
i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego, zważyło
co następuje:
W niniejszej sprawie całokształt okoliczności
wskazuje, że zgłoszenie spornego znaku dokonane zostało w warunkach istnienia złej wiary.
W przedmiotowej sprawie wnoszący sprzeciw
wykazał, że uprawniony do spornego znaku
wiedział, że znak ten jest używany do oznaczania towarów przez przedsiębiorstwo wnoszącego sprzeciw, zwłaszcza, iż podejmował
kroki mające na celu podjęcie współpracy
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, którą jest wyspecjalizowana branża
budowlana.
Na wstępie należy stwierdzić, iż wnoszący
sprzeciw wykazał następstwo prawne pomiędzy wcześniej działającym przedsiębiorstwem U. Sp. z o.o. z siedzibą w B., a aktualnie działającym K. Sp. z o.o. z siedzibą w B.,
będącą stroną wnoszącą sprzeciw (odpis
KRS z dnia 3 czerwca 2005 r.). Dlatego też
Kolegium Orzekające rozpatrując sprawę
wzięło pod uwagę materiały dowodowe
pochodzące z okresu przed powstawaniem
K. Sp. z o.o.
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W ocenie Kolegium Orzekającego wnoszący sprzeciw wykazał, iż przed datą
zgłoszenia spornego znaku towarowego
tj. przed dniem () lutego 2005 r. wprowadzał na rynek towary – materiały ścierne
pod nazwą ELATEX. Świadczą o tym
faktury wystawiane na różne podmioty gospodarcze z lat: 2002, 2003, 2004 oraz katalogi,
w których zawarte są wskazane produkty z lat:
2001, 2004, 2005.
Zdaniem Kolegium Orzekającego uprawniony
zgłaszając do ochrony znak ELATEX, wiedział,
iż to spółka U. wprowadza je na rynek, a dokonując zgłoszenia tego znaku miał świadomość,
iż jest to cudzy znak. Zgłoszenie znaku było
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bowiem poprzedzone kontaktami A. M. z ﬁrmą
U., które dotyczyły produktów oferowanych
przez tę ﬁrmę. Chodzi tu zwłaszcza o udział
uprawnionego w targach branży budowlanej BUDMA w styczniu 2005 r., na których
zdaniem Kolegium, uprawniony zapoznał się
z ofertą ﬁrmy U., w tym dowiedział się o produktach ściernych ELATEX. Kolegium, uznając
tę okoliczność za udowodnioną oparło się
m.in. na zeznaniach świadka J. K., (j.w.), które
w ocenie Kolegium Orzekającego są spójne,
logiczne i w sposób wystarczający dla przyznania powyższego faktu opisują ciąg następujących po sobie zdarzeń oraz zaistniałych okoliczności. Z zeznań tych wynika, iż uprawniony
prowadził rozmowy mające na celu nawiązanie
współpracy, polegającej na zakupie materiałów
ściernych w dużych ilościach. Uprawniony musiał zatem zapoznać się z ofertą ﬁrmy U. skoro
wystąpił do prezesa tej ﬁrmy z taką propozycją.
Ponadto na targach dostępne były zarówno
katalogi zawierające prezentację materiałów
ściernych o nazwie ELATEX jak i same próbki
materiałów. Należy w tym miejscu wskazać,
iż materiały ścierne produkowane przez ﬁrmę
U. zawierały, jak wykazał wnoszący sprzeciw,
nadruk zawierający zarówno nazwę ALOTEX/
ELATEX, jak i nazwę U. O ile nie można jednoznacznie stwierdzić, kiedy wskazana, zawierająca nadruk próbka została wydrukowana,
o tyle nie można wykluczyć, iż na targach
BUDMA w 2005 r. oferowane produkty także
zawierały takie oznaczenia, zwłaszcza, że nadruki tego typu są typowym dla tego rodzaju
produktów sposobem oznaczania towarów.
Ponadto fakt udziału uprawnionego w targach
oraz prowadzonych przez niego rozmów potwierdza pismo z dnia 31 stycznia 2005 r. skierowane przez wiceprezesa ﬁrmy U.V. Sp. z o.o.
do prezes ﬁrmy G. T. Sp. z o.o. M. Ż., w którym
wyraża on podziękowanie za przeprowadzone
rozmowy handlowe i propozycję współpracy,
gdzie w pierwszym akapicie tego pisma stwierdzono: „Dziękujemy za Pani wizytę wspólnie
z Panem. A.M. na stoisku U. podczas targów
BUDMA w Poznaniu i konstruktywne rozmowy
w zakresie współpracy z naszą ﬁrmą”.
Nie ulega zatem wątpliwości, iż pismo to także
potwierdza fakt uczestniczenia uprawnionego
we wskazanych targach budowlanych. Faktu
udziału w targach BUDMA A. M. nie zakwestionował skutecznie i sam uprawniony, ponieważ odnosząc się do wskazanego pisma
stwierdził, iż nie zostało ono skierowane bez-

Nr 1/2016

pośrednio do A. M., a do M. Ż. i zawarta w nim
oferta współpracy dotyczyła innych produktów
niż oznaczonych nazwą ELATEX, a mianowicie dotyczyła tarcz do cięcia o nazwie
KRONENFLEX. Należy stwierdzić, iż pomimo
wskazanych zarzutów, uprawniony nie podważył faktu swojej obecności na targach
BUDMA w Poznaniu. Należy zatem uznać,
iż obecność A. M. umożliwiła mu zapoznanie
się z ofertą prezentowanych tam produktów,
w tym produktów ﬁrmy U. Ponadto, uprawniony odpierając zarzuty wnoszącego sprzeciw
zaprezentował sprzeczne twierdzenia, które
ujawniają jego nieuczciwe intencje w zakresie
zgłoszenia spornego znaku. Z jednej strony
oświadczył, iż „znak towarowy ALOTEX powstał
jako odmiana znaku ELATEX dla oznaczania
różnych narzędzi ściernych, w tym płótna ściernego. Zbieżność oznaczeń ELATEX oraz jego
odmiany ALOTEX (OLATEX) jest przypadkowa,
o których zgłaszający, a aktualnie uprawniony
nie mógł wiedzieć.” Z drugiej strony stwierdził,
iż „wnioskodawca wie, jak należy sobie zabezpieczyć prawa wyłączne dla nazw handlowych,
którymi oznacza swoje wyroby (np. znak
KRONENFLEX o nr IR(…) ). Jeżeli więc nie zastrzegł sobie prawa wyłącznego dla towarów
pod nazwą ALOTEX, a nie jest ona nazwą
powszechnie znaną, skoro występuje tylko
na kilku fakturach wystawionych w ciągu roku,
o której to nazwie nikt oprócz nabywcy faktur
nie wie, to musi się liczyć z ryzykiem zaistnienia
takiej sytuacji i udzielenia prawa wyłącznego
na rzecz innego podmiotu.”

z dnia 23 stycznia 2004 r. wystawionej przez
P.P.U.H. R. G. na rzecz F. Sp. z o.o., iż ﬁrma F.,
której wspólnikiem był A. M. nabywała od innego przedsiębiorstwa towary o nazwie ELATEX.
Okoliczność ta dowodzi, iż skoro ﬁrma, z którą
związany był uprawniony, nabyła towary o nazwie ALOTEX i ELATEX od innego przedsiębiorcy, to zgłoszenie takich samych oznaczeń
przez uprawnionego na jego rzecz, świadczy
o nieuczciwości uprawnionego, a zbieżność
oznaczeń nie może być przypadkowa.

W związku z tym należy poddać w wątpliwość
twierdzenie o niewiedzy uprawnionego o istnieniu oznaczenia ELATEX w obrocie przed
zgłoszeniem go do ochrony, skoro uprawniony
raz twierdzi, że istnienie oznaczeń ALOTEX
i ETALEX uprawnionego względem tych samych oznaczeń wnoszącego sprzeciw jest całkowicie przypadkowe, a następnie stwierdza,
że skoro wnoszący sprzeciw sam nie zgłosił
oznaczeń do ochrony, to powinien liczyć się
z tym, że zrobi to ktoś inny.

Skarga do WSA

Na marginesie należy wskazać, iż A. M. był
wspólnikiem ﬁrmy F. Sp. z o.o., czego zresztą
nie kwestionował sam uprawniony (pismo
uprawnionego z dnia 8 lutego 2013 r.) oraz
potwierdził wnoszący sprzeciw (wydruki z Systemu Informacji Prawnej LEX SIGMA 43/2012,
akta sprawy Sp.). Dlatego też na uwagę zasługuje okoliczność, która wynika z treści faktury

W ocenie Sądu, skarga nie zasługuje ona
na uwzględnienie. Zdaniem Sądu, organ prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy, należycie
ocenił zgromadzony w toku postępowania
spornego materiał dowodowy, dokonując jego
wszechstronnej analizy i w konsekwencji zasadnie unieważnił prawo ochronne na sporny
znak towarowy. Sąd podniósł, iż zeznania

Konkludując należy stwierdzić, iż uprawniony
nie podważył w sposób skuteczny zarzutów
oraz dowodów przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw. Kolegium uznało działanie
uprawnionego za naganne i realizujące przesłanki określone w art. 131 ust. 2 pkt.1. p.w.p.
Kolegium Orzekające stwierdziło natomiast,
iż wnoszący sprzeciw nie wykazał, iż doszło
do udzielenia spornego prawa ochronnego
w warunkach określonych w powołanym przez
niego przepisie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., ponieważ nie wskazał takich praw osobistych lub
majątkowych, które mogłyby być naruszone
poprzez używanie spornego znaku. Podobnie
Kolegium Orzekające stwierdziło, iż wnoszący
sprzeciw nie wykazał, iż doszło do udzielenia
spornego prawa ochronnego z naruszeniem
porządku publicznego czy dobrych obyczajów,
o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p.,
gdyż nie przełożył na tę okoliczność żadnych
materiałów dowodowych.

Od decyzji, A. M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, domagając
się jej uchylenia. Odmówił wiarygodności zeznaniom świadka, na których organ oparł swe
rozstrzygnięcie.
W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy
wnosił o jej oddalenie, podkreślając że prawidłowo wskazał podstawy prawne i wyczerpująco wyjaśnił zaskarżone rozstrzygnięcie.
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świadka J. K. miały kluczowe znaczenie
w kontekście potwierdzenia faktu prowadzenia
negocjacji handlowych z podmiotem, którego
wspólnikiem był A. M.
Organ prawidłowo zatem wywiódł, iż na etapie
postępowania zgłoszeniowego, okoliczności
mogące stanowić o odmowie udzielenia
prawa ochronnego na sporny znak, nie były
potwierdzone. Sąd uznał tym samym, iż organ
prawidłowo wywnioskował z argumentacji
wnoszącego sprzeciw, iż zaistniały przesłanki
wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 pkt 1
p.w.p. Spółka K. bowiem, (jako sukcesor spółki U.), wykazała, iż w dacie zgłoszenia spornego
znaku towarowego spółka U. wprowadzała
na rynek materiały ścierne pod nazwą ALOTEX,
co potwierdziły faktury wystawione na różne
podmioty gospodarcze z lat: 2002, 2003,
2004 oraz katalogi, które zawierały wskazane
produkty z lat: 2001, 2004, 2005. Organ prawidłowo wywiódł, iż uprawniony zgłaszając
do ochrony znak ALOTEX, wiedział, iż to spółka U.V. wprowadza go na rynek, a dokonując
zgłoszenia tego znaku miał świadomość, iż posługiwać się będzie cudzym znakiem. Okoliczność, ta dodatkowo została potwierdzona
zeznaniami świadka, który wyjaśnił okoliczności
spotkania A. M. z przedstawicielami ﬁrmy U.
podczas targów budowlanych w 2005 roku.
Sąd wskazał, że organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji uznał, że zgłoszenie to nastąpiło
w złej wierze, bowiem uprawniony ze spornego
prawa podejmował w przeszłości próbę nawiązania współpracy handlowej z ﬁrmą, która
posiadała w ofercie sprzedażowej produkty
ścierne oznaczone nazwami ELATEX i ALOTEX. Uzgodnienia handlowe nie przyniosły
pozytywnych efektów, niemniej jednak materiały
reklamowe zawierające sporne oznaczenia
materiałów ściernych, zostały przekazane potencjalnemu kontrahentowi. W ocenie organu,
okoliczność ta wskazała, iż spółka, z którą
związany był Skarżący, bez wątpienia wiedziała,
że oznaczeniami ELATEX i ALOTEX posługiwał
się inny podmiot. Zatem, zdaniem organu, zaszły
przesłanki do uznania, że działanie Skarżącego
posiadało znamiona działania w złej wierze.
W tym miejscu należy zgodzić się z takim
stanowiskiem Urzędu Patentowego RP, bowiem zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.
nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które zostały zgłoszone w złej wierze
do Urzędu Patentowego w celu uzyskania
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ochrony. Treść tego przepisu daje podstawę
do przyjęcia, że przesłanką udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy jest
zgłoszenie w dobrej wierze. Odwołując się
do rozumienia dobrej i złej wiary na gruncie
prawa cywilnego należy przyjąć, że zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma
miejsce wówczas, gdy następuje pomimo
wiedzy lub w wyniku niewiedzy, będącej
następstwem niedołożenia nienależytej
staranności o istnieniu cudzego prawa
podmiotowego lub interesu chronionego
w inny sposób, które może być przez
to naruszone lub jest dokonane w innym
celu niż nabycie prawa do odróżnienia
własnych towarów (E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej,
Warszawa 2011, s. 293).
W postępowaniu o unieważnienie organ ma
do dyspozycji dowody przedstawione przez
Wnioskodawcę i dopiero na ich podstawie
decyduje czy zarzut zgłoszenia w złej wierze
jest uzasadniony. To na Wnioskującym o unieważnienie spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na okoliczności wskazujące,
że zgłoszenie było w swoim całokształcie
nieuczciwe. Zatem należy podkreślić, iż materiał dowodowy przedstawiony przez spółkę
K. został prawidłowo oceniony i przyjęty jako
podstawa uznania zgłoszenia znaku ALOTEX
w złej wierze. Działaniem w złej wierze jest
nieuczciwe wykorzystanie i zawłaszczenie
cudzych oznaczeń, mimo posiadanej wiedzy
o rzeczywistym używaniu z sukcesem w określonej branży tego oznaczenia przez innym
podmiot, który rejestracji nie dokonał, co miało
miejsce w niniejszej sprawie.

Kasacja w NSA
Uprawniony do spornego znaku wniósł od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Zdaniem NSA skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie ze względu na brak usprawiedliwionych podstaw. W ocenie Sądu, Urząd
Patentowy – wbrew twierdzeniom skarżącego
kasacyjnie – prawidłowo wywiódł, iż na etapie
postępowania zgłoszeniowego, okoliczności
mogące stanowić o odmowie udzielenia
prawa ochronnego na sporny znak, nie były
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potwierdzone. W ocenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Sąd I instancji prawidłowo
zinterpretował oraz właściwie zastosował art.
131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.
W doktrynie i judykaturze wskazuje się różne
formy zjawiskowe zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.
Przede wszystkim wskazuje się na zgłoszenie
cudzego znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku przez
podmiot dysponujący znakiem towarowym
o pewnej pozycji na rynku (por. wyrok NSA
z 24 maja 2007 r. II GSK 377/06).
Po drugie, jako przypadek zgłoszenia znaku
towarowego kwaliﬁkuje się zgłoszenie danego
znaku w celach spekulacyjnych, charakteryzujące się przede wszystkim brakiem zamiaru
używania danego znaku przez podmiot
go zgłaszający, przy jednoczesnym zamiarze
uzyskania korzyści od przedsiębiorców, zainteresowanych używaniem danego oznaczenia
w charakterze znaku towarowego.
Po trzecie, należy uznać za zgłoszenie
znaku towarowego w złej wierze takie działanie osoby, która dokonując zgłoszenia ma
świadomość, lub z zachowaniem należytej
staranności może się dowiedzieć, że narusza
w ten sposób cudze prawo – zarówno prawo
podmiotowe o charakterze bezwzględnym, jak
i wynikające z konkretnego stosunku prawnego zaistniałego pomiędzy zgłaszającym a daną
osobą trzecią (wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 428/06).
Zła wiara wiąże się z powzięciem przez
zgłaszającego informacji, które racjonalnie
ocenione, powinny skłonić go do reﬂeksji,
że jego zgłoszenie może naruszać prawa
w wykonywanej działalności gospodarczej
przez inną osobę. Decydujące znaczenie
ma w każdym przypadku stan świadomości i moment dowiedzenia się, że inna
osoba przedmiotowego oznaczenia używa. Skarżący w rozpoznawanej sprawie
posiadał taką świadomość jeszcze przed
zgłoszeniem spornego znaku towarowego
do ochrony.
Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia
w rozpoznawanej sprawie. Należy podzielić
stanowisko Sądu I instancji, który słusznie
stwierdził, że zaskarżona decyzja o unieważnieniu prawa ochronnego na sporny
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znak towarowy zapadła po wszechstronnym
rozważeniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. W toku postępowania
wnoszący sprzeciw wykazał, iż przed datą
zgłoszenia znaku towarowego „ALOTEX” przez
skarżącego, jego poprzednik prawny – Spółka
U.V. – wprowadzał na rynek materiały ścierne
pod nazwą „ALOTEX”, co wynika z faktur
wystawianych na różne podmioty gospodarcze
oraz katalogów z lat 2001, 2004 i 2005. Na tej
podstawie zasadne było przyjęcie, iż skarżący
wiedział, iż to spółka U. wprowadza materiały
ścierne pod nazwą „ALOTEX” na rynek, a dokonując zgłoszenia tego znaku miał świadomość, że jest to cudzy znak. Zgłoszenie znaku
było poprzedzone kontaktami skarżącego
z ﬁrmą U., które dotyczyły produktów oferowanych przez tą ﬁrmę, w szczególności na targach branży budowlanej BUDMA w styczniu
2005 r., na których zapoznał się z ofertą
ﬁrmy U. w trakcie rozmów mających na celu
nawiązanie współpracy polegającej na zakupie
w U. materiałów ściernych, jak również poprzez
dostęp do katalogów zawierających prezentacje materiałów ściernych o nazwie „ALOTEX”,
jak i samych próbek materiałów. Okolicznością
bezsporną pozostaje również fakt, iż skarżący
był wspólnikiem ﬁrmy F. Sp. z o.o., która nabywała towary o nazwie „ALOTEX” od innego
przedsiębiorcy, co również podważa twierdzenia o braku wiedzy skarżącego o funkcjonowaniu takiej nazwy na rynku dla produktów
oferowanych przez inny podmiot.
Zatem Sąd I instancji słusznie stwierdził, że organ w dokonanych ustaleniach faktycznych
wykazał i prawidłowo uzasadnił, że zła wiara
skarżącego istniała w momencie zgłaszania
znaku do ochrony, co zaś stanowi warunek
przyjęcia, że zgłoszenia dokonano w złej wierze. W tym stanie rzeczy, skoro żaden z zarzutów nie może być uznany za usprawiedliwiony,
wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku
nie mógł zostać uwzględniony.

Redakcja decyzji: Kinga Kafarska
Decyzję wydało Kolegium Orzekające
ds. Spornych w składzie:
Przewodnicząca Kolegium
Orzekających ds. Spornych
– Sylwia Wit Vel Wilk
Ekspert-orzecznik – Kinga Kafarska
Ekspert – Sylwia Szpakowska
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Z notatnika rzecznika prasowego

WIELKIE PRANIE

ak doniosła niedawno prasa światowa, japońscy inżynierowie z ﬁrmy
Sanyo Electric skonstruowali pralkę, która
pierze wyłącznie w zwykłej wodzie bez
wykorzystania detergentów. Ubrania stają
się czyste dzięki zastosowaniu prądu
elektrycznego, który przepuszczony przez
bęben pralki na zasadzie elektrolizy usuwa
zanieczyszczenia. Trzeba przyznać, że pod
względem ekologicznym, to wynalazek
niemal epokowy. Eliminacja sztucznych
środków piorących na pewno wiąże się
z niebagatelnym zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Tym
bardziej, że słynący ze schludności i czystości Japończycy piorą na potęgę. Statystycznie jedno gospodarstwo domowe
wykonuje dziennie 2,2 prania, a przeciętna
gospodyni zużywa przez całe życie ponad
pięć pralek.

J

ponadto do blaknięcia kolorów oraz
rozciągania tkanin. Wyniki te producenci
proszków ogłosili na specjalnej konferencji
prasowej. W odpowiedzi konstruktorzy
nowej pralki przekonywali, że urządzenie
nie jest przeznaczone do prania tak mocno zabrudzonych rzeczy, gdyż przeciętne
japońskie pranie nie wymaga usuwania
tego typu zanieczyszczeń i stanowi raczej
odświeżanie niż czyszczenie. Wyjaśnienia
te nie do końca przekonały potencjalnych
klientów, gdyż po propagandowej akcji
producentów proszków, sprzedaż nowych
pralek znacząco spadła.

owy wynalazek w dziedzinie prania
wywołał w Japonii ogromny wstrząs
w przemyśle środków piorących. Rynek
detergentów do prania wart jest w tym kraju
ponad 1,5 mld dolarów rocznie, a ﬁrmy
produkujące proszki należą do największych potentatów sprzedaży detalicznej,
inwestujących potężne środki w opracowanie nowych produktów. Stworzenie jednego
z najpopularniejszych japońskich proszków
marki „Attack” zajęło chemikom z ﬁrmy Kao
podobno 10 lat intensywnych badań.

ydarzenia te stanowiły prawdziwy wyłom w japońskiej kulturze
współpracy różnych gałęzi przemysłu.
Do tej pory producenci pralek i proszków
zgodnie współdziałali przy tworzeniu nowych rozwiązań. Firmy wytwarzające pralki
udostępniały z wyprzedzeniem do testów,
swoje nowe modele producentom detergentów, którzy ze swej strony przekazywali
nowe proszki do sprawdzenia w nowych
pralkach. Dzięki temu oba sektory mogły
dostosowywać swoją ofertę do nowych
technologii zarówno w obszarze mechanicznych metod prania, jak i składu
chemicznego detergentów. Ta współpraca
została jednak zakłócona przez opracowanie w całkowitej tajemnicy nowej pralki
obywającej się bez proszku.

odpowiedzi na nowy wynalazek
branża detergentów postanowiła
przeprowadzić potężną kampanię dyskredytującą elektryczną metodę prania.
Wynajęto w tym celu specjalne drużyny,
które długotrwale noszone i mocno
zabrudzone rzeczy przecinały na pół,
a otrzymane w ten sposób części ubrań,
dla porównania prały w tradycyjnych
środkach i nowych elektrolitycznych pralkach. Wielomiesięczne intensywne testy
wykazały ponoć, że pranie bez proszku
nie usuwa silnych zabrudzeń i prowadzi

ak wskazują komentarze prasowe
zostało to głównie spowodowane zaostrzającą się konkurencją, która wymaga
coraz bardziej innowacyjnych produktów.
Rewolucyjny koncept prania bez proszku
spełniał na pierwszy rzut oka wszystkie
warunki, gwarantujące sukces wśród
klientów. Okazało się jednak, że działania
zagrożonego lobby producentów chemii
gospodarczej mogą skutecznie powstrzymać upowszechnienie nowej technologii,
bez względu na jej ekonomiczne i ekologiczne walory.

N

W

W

J
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hoć obecnie nie wiadomo, jaka
będzie dalsza przyszłość wynalazku prania bez proszku, to wydarzenia
towarzyszące próbom wdrożenia tego
rozwiązania wskazują, że innowacje
zagrażające interesom potężnych graczy
rynkowych mogą być na tyle niepożądane z ich punktu widzenia, że uruchamiane są mechanizmy bezwzględnej walki,
wykorzystującej wszelkie dostępne środki
dla zachowania status quo. Działania te
są przy tym często o wiele bardziej dyskretne niż akcje propagandowe w obronie proszków do prania.

C

obszarze własności przemysłowej
od dawna znane jest np. zjawisko
wykupywania patentów do nowatorskich
technologii wyłącznie w celu schowania ich do szuflady, gdyż rozwiązania
te mogłyby źle wpłynąć na dobrze
prosperujące, choć mniej innowacyjne
interesy. Wyobraźmy sobie co stałoby
się np. z tradycyjnym przemysłem motoryzacyjnym, gdyby udało się opracować
napęd elektryczny, przewyższający osiągami silniki spalinowe. Taka rewolucja
z pewnością nie wywołałaby entuzjazmu
koncernów samochodowych oraz dostawców paliw.

W

ak widać system złożonych zależności rynkowych może powodować,
że nowatorskie idee napotykają nie tylko
bariery związane z technicznym opracowaniem i wdrożeniem wynalazku.
Innowatorzy często muszą zmierzyć się
także z konsekwencjami poważnych
zmian, które mogą wywołać ich dokonania w utrwalonych schematach gospodarczych i społecznych. Jednak, jak
dowodzi historia postępu cywilizacyjnego,
wobec korzyści, jakie przynoszą innowacje, próby ich powstrzymania są skazane
na niepowodzenie. Osobiście bardzo
chciałbym, aby nowa japońska technologia prania bez proszku okazała się skuteczna (może trzeba ją jeszcze udoskonalić), gdyż korzyści ekologiczne byłyby
chyba podobnego kalibru, co w przypadku wprowadzenia katalizatorów spalin,
dzięki którym można w miastach jeszcze
w ogóle oddychać...

J

Adam Taukert
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Konkurs LUMEN

ALMA MATER
– profesjonalnie
zarządzana
Sposób zarządzania uczelnią jest jednym
z najważniejszych elementów, które decydują
o możliwościach rozwoju uczelni.
Tak mówił prof. Michał Kleiber, przewodniczący
Kapituły Konkursu LUMEN podczas wręczania
nagród pierwszym polskim liderom w zakresie
profesjonalizacji procesu kierowania polskimi
szkołami wyższymi.

Inicjatywa LUMEN
Współczesna szkoła wyższa, obojętnie
publiczna czy prywatna, w mniejszym lub
większym stopniu jest uczestnikiem rynku
usług edukacyjnych, jakkolwiek by to w odniesieniu do renomowanych Alma Mater brzmiało
obrazoburczo. Rzecz idzie przy tym nie tylko
o konkurowanie o studentów, którzy korzystają
z edukacji poprzez czesne wnoszone z własnej kieszeni ale udział uczelni w procesach
gospodarczych.
To ostatnia z wymienionych kwestii urasta
do szczególnej rangi obecnie, gdy polityka
gospodarcza państwa, wsparta funduszami
unijnymi, w najbliższej tzw. perspektywie
ﬁnansowej Unii Europejskiej jest szczególnie
ukierunkowana na innowacyjność, a badania
i rozwój mogą liczyć na niemałe wsparcie
ﬁnansowe. Nie bez powodu wszak od kilkunastu miesięcy zagadnienie komercjalizacji badań
naukowych jest analizowane niemal codziennie, w tym przez najbardziej renomowanych
specjalistów od edukacji i gospodarki.
– Zarządzanie uczelnią profesjonalizuje się.
Podobnie jak w biznesie nie wszystko można i należy wymyślać od nowa. Uznaliśmy,
że połączenie naszej znajomości polskiego
środowiska akademickiego z doświadczeniem
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globalnym ﬁrmy doradczej, pracującej na rzecz
sektora publicznego może przynieść bardzo
ciekawe rezultaty – uważa Waldemar Siwiński,
prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
To założenie stało się genezą konkursu
i konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią
LUMEN”, którego pierwsza edycja odbyła
się w ubiegłym roku. Jego organizatorzy
– Perspektywy i ﬁrma doradcza Public Consulting Group (PCG) uznali za celowe nagłośnienie najlepszych rozwiązań w efektywnym
zarządzaniu uczelniami. „Dzięki nagrodzie
LUMEN docenione zostaną osoby i zespoły
stojące za wprowadzaniem skutecznych zmian

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji
Edukacyjnej Perspektywy
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Pierwsi laureaci LUMEN
Na konkurs nadesłano 169 zgłoszeń z 65 uczelni: 50
publicznych i 15 niepublicznych. Konkurowały one w pięciu
kategoriach: „Zarządzanie Uczelnią”, „Innowacyjność”,
„Współpraca z otoczeniem”, „Infrastruktura”
i „Umiędzynarodowienie”. Zwycięzców w każdej z kategorii
wyłoniła kapituła złożona z uznanych postaci ze świata
szkolnictwa wyższego, nauki i biznesu pracująca pod
przewodnictwem prof. Michała Kleibera.
W pierwszym etapie Kapituła wybrała 26 nominowanych,
spośród których wyłoniono 12 laureatów.
W kategorii „Zarządzanie Uczelnią” jury przyznało sześć
równorzędnych nagród:
¡ prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, otrzymał nagrodę
za udaną integrację trzech uczelni;
¡ prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej,
za umocnienie pozycji PG jako uczelni rozwijającej nowe
technologie;
¡ prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, za wprowadzenie zasad zarządzania,
umożliwiających elastyczną reakcję uczelni na zmiany
ekonomiczne i społeczne;
¡ dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS Małgorzata
Wróblewska wniosła istotny wkład w uzyskanie przez
uczelnię w czerwcu 2015, statusu pierwszego w Polsce
niepublicznego uniwersytetu przymiotnikowego;
¡ prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, wprowadził zmiany w zarządzaniu uczelnią,
które spowodowały, że ma on najwyższy w kraju odsetek
studentów zagranicznych;
¡ prof. Witold T. Bielecki, rektor Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie, został doceniony za wdrożenie
nowych mechanizmów kierowania rozwojem uczelni.
W kategorii „Innowacyjność” jury nagrodziło zespół
Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii ds.
komercjalizacji pod kierownictwem dr. Jacka Firleja,
który opracował proces komercjalizacji wyników badań
naukowych prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej.
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Włodzimierz
Nykiel z zespołem, otrzymał nagrodę w kategorii
„Współpraca z otoczeniem”. Nagrodę przyznano
za program mentoringowy „Absolwent VIP”, który
rozwija osobisty i zawodowy potencjał najzdolniejszych
studentów poprzez zapewnienie im wsparcia ze strony
najwybitniejszych absolwentów uczelni.

Laureaci LUMEN w 3 kategoriach

Wzory do naśladowania

instytucjom oświatowym prestiżu, rankingi te
mobilizują je do podnoszenia na coraz wyższy
poziom świadczonych przez nie usług edukacyjnych, a dla uczniów i studentów stanowią
niezwykle użyteczną wskazówkę przy wyborze miejsca zdobywania przez nich wiedzy
i kwaliﬁkacji.

Fundacja Perspektywy od wielu lat znana jest
z organizowania prestiżowych rankingów szkół
i uczelni. Poza przydawaniem nagradzanym

Potwierdza to prezes Siwiński: – Rankingi, takie
jak Ranking Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
służą promocji jakości uczelni rozumianej jako

w polskich szkołach wyższych”, zadeklarowali
organizatorzy w komunikacie o konkursie.
Patronem nagrody jest Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
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całość. Oceniane są co prawda szczegółowe
aspekty działania szkół wyższych, jednak wyniki
te są uśredniane w kontekście całej instytucji.
Brakuje, naszym zdaniem, możliwości wyróżnienia wielu ciekawych inicjatyw akademickich,
które, choć niewątpliwie wpływają na jakość
uczelni, nie są odpowiednio nagłośnione.
A czasem wręcz giną gdzieś w cieniu najbardziej popularnych kryteriów. W rezultacie
utrudniona jest wymiana dobrych praktyk
i sprawdzonych rozwiązań.
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I dodaje: – Działalność naukowa i dydaktyczna stanowi o istocie
uczelni wyższych w Polsce i na świecie. Jednak za sukcesem
każdej, wyróżniającej się na polu badawczym czy dydaktycznym
uczelni, stoi rzesza ludzi, których często nie dostrzegamy – pracownicy administracyjni. To dzięki ich zaangażowaniu powstaje
warsztat pracy badawczej i dydaktycznej. Historia zna wielu świetnych naukowców i dydaktyków pracujących bez takiego zaplecza,
ale jestem przekonany, że w XXI wieku nawet akademia platońska
czy lykeion miałyby rozbudowany zespół administracyjny.
Dlatego z upływem lat Fundacja Edukacyjna Perspektywy coraz
bardziej wychodzi poza ramy zwykłego rankingowania placówek
oświaty, w tym zwłaszcza wyższych uczelni. Swoją renomę ma
już przedsięwzięcie pod wszystko mówiącym hasłem „Dziewczyny
na politechniki”, teraz swoją historię zaczyna budować LUMEN.
Z obserwacji organizatorów LUMEN wynika, że wielu menadżerów akademickich podjęło działania w kierunku zwiększenia
efektywności kierowanych przez nich uczelni, w kluczowych
obszarach zarządzania dotyczących organizacji, ﬁnansów, dydaktyki, badań naukowych, innowacyjności, umiędzynarodowienia
i innych. Idzie za tym potrzeba upowszechnienia najlepszych inicjatyw i stworzenia forum dyskusji o efektywnych rozwiązaniach
w zarządzaniu uczelnią.

Rzecznicy
dzielą się wiedzą
Z danych zebranych w 2013 r. przez
EPO i EUIPO (dawniej OHIM) wynika,
że ponad 70% badanych Europejczyków
uważa, że wie, co oznacza „własność
intelektualna”. W rzeczywistości jednak
dobre rozumienie tego terminu wykazuje
tylko 13%, 50% ma średnią, a 1/3 słabą
wiedzę w tym zakresie.

Platforma dla wymiany doświadczeń
Dwudniowa konferencja, która towarzyszyła pierwszej gali wręczenia nagród LUMEN potwierdziła potrzebę stworzenia platformy do wymiany doświadczeń z zakresu efektywnego zarządzania
uczelniami. Już sama agenda zagadnień, które były w centrum
uwagi ponad 200 osób z uczelni z całej Polski, wskazuje, jak
wieloaspektowy jest to problem: gospodarka zasobami uczelni,
uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, skuteczne wykorzystywanie środków europejskich, fuzje i konsolidacja uczelni, budowanie
efektywnego przywództwa.
LUMEN ma wszelkie kompetencje, by stać się taką platformą i stworzyć trwały fundament pod systematyczną wymianę doświadczeń z zakresu zarządzania szkołami wyższymi,
na czym skorzystają wszyscy: uczelnie i ich pracownicy,
studenci, a także cała gospodarka.
– Bardzo chcielibyśmy, aby nagrody czy wyróżnienia były okazją
do promocji dobrej praktyki czy ścisłej współpracy pomiędzy
uczelniami. Uważamy również, że nagrody pozwolą na skuteczniejsze prezentowanie osiągnięć mniejszych instytucji – mówi
prezes Siwiński. – Należy zwrócić uwagę, że nie tylko Lider
Zarządzania jest nagrodą „spersonalizowaną”. Również w innych
kategoriach chcemy nagradzać osoby lub grupy osób, które przyczyniły się do powstania czy wdrożenia nagradzanych rozwiązań.
Mamy nadzieję, że gala rozdania nagród i połączona z nimi konferencja stanie się świętem nie tylko wyróżnionych, ale i całego
środowiska.
Zbigniew Biskupski
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Również w Polsce często zdarza się mieszanie pojęć, np. używanie w dyskusji
publicznej określenia „opatentować znak towarowy”. Tymczasem nikogo chyba
nie trzeba przekonywać, jak ważna jest w dzisiejszych czasach ochrona własności intelektualnej.
Najsilniejsze gospodarki świata, są oparte na wiedzy i rozwoju zaawansowanych technologii i jednocześnie posiadają najwyższe wskaźniki zgłoszeń
i rejestracji praw własności przemysłowej. By choćby zbliżyć się do ich poziomu,
Polska musi wykonać ogromny skok i to nie tylko w sferze badawczo-naukowej,
poprawie relacji między światem nauki i biznesu, ale przede wszystkim w zakresie świadomości wszystkich uczestników procesu
tworzenia innowacji.
Na tym polu ważną misję edukacyjną
prowadzi od 2011 r. Fundacja
JWP Pomysł Patent Zysk.
Jej fundatorką jest Dorota
Rzążewska, wspólnik
zarządzający kancelarii
JWP Rzecznicy Patentowi.
Pomysł powołania Fundacji
zrodził się pod wpływem
dużego zainteresowania
prowadzonymi pro publico
bono przez kancelarię
JWP warsztatami edukacyjnymi dla przedsiębiorców.
Intencją fundatorki jest
realizowanie społecznej
Dorota Rzążewska, wspólnik zarządzający
misji, polegającej na pokancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
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pularyzacji tematyki własności intelektualnej
i przemysłowej.
– W Polsce przez wszystkie przypadki odmienia się słowo innowacyjność. Mimo to wiedza
o własności intelektualnej jest zbyt mała,
szczególnie wśród młodych ludzi, nastawionych na rozwijanie swoich przedsięwzięć, ﬁrm,
start-upów, co może spowodować demotywującą porażkę w biznesie i niechęć do podejmowania kolejnych wyzwań – wyjaśnia Dorota
Rzążewska.
Główna działalność Fundacji JWP Pomysł
Patent Zysk koncentruje się na organizacji
wydarzeń edukacyjnych, których tematem
są różne aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Fundacja jest organizacją
nie nastawioną na zysk, utrzymywaną z funduszy prywatnych, a pracujący na jej rzecz
eksperci, to rzecznicy patentowi, radcowie
prawni i adwokaci – zapaleńcy, chcący poza
codzienną pracą zawodową bezpłatnie dzielić
się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Początkowo działalność Fundacji skupiała
się na organizowaniu wydarzeń dla przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP. Wkrótce
jednak pojawił się pomysł skierowania tej
działalności także ku innym grupom adresatów
– mediom, naukowcom, studentom i doktorantom, a ostatnio także młodzieży szkolnej.
Wśród pierwszych projektów Fundacji znalazły się między innymi takie inicjatywy, jak
zrealizowany pod patronatem marszałków
województw mazowieckiego i dolnośląskiego
cykl warsztatów „Wygrywaj bez podróbek”,
omawiających kwestie naruszenia praw wyłącznych oraz promocji dobrych praktyk wśród
przedsiębiorców. W różnych miastach Polski,
we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą
Zaawansowanych Technologii IZTECH,
organizowane były spotkania pt. „Chroń wynalazki i zyskuj”, poświęcone prawnym aspektom
ochrony oraz komercjalizacji wynalazków i wyników prac badawczych i adresowane do pracowników uczelni i instytutów naukowych.
Bardzo udaną inicjatywą Fundacji okazał się
też skierowany do studentów i doktorantów
kierunków technicznych projekt Rzecznicy
Talentów, którego już drugą edycję zrealizowano w roku 2014/2015. Jego partnerem zostały
Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego. Celem projektu
była popularyzacja wiedzy na temat ochrony
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Podczas spotkania w UPRP

własności intelektualnej i przemysłowej oraz
korzyści wynikających tej z ochrony, kształtowanie postaw poszanowania własności intelektualnej i przemysłowej a także wskazanie
zawodu rzecznika patentowego jako możliwej
ścieżki kariery zawodowej.

własności intelektualnej. (Dzięki współpracy nawiązanej z siedleckim gimnazjum
w 2015 r., duża grupa uczestników projektu
będzie mogła wziąć udział w organizowanym
przez UPRP 18 kwietnia br. spotkaniu „I Ty
możesz zostać wynalazcą!”)

W seminariach drugiej edycji Rzeczników
Talentów wzięło udział 127 osób. Najaktywniejsi uczestnicy mogli wystartować w konkursie
o staż w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.
Projektowi towarzyszył też specjalnie przygotowany raport, pokazujący sytuację rzeczników
patentowych na rynku pracy. Przy okazji
projektu Rzecznicy Talentów, utworzony został
proﬁl edukacyjny na Facebooku (facebook.
com/pomysl.patent.zysk), który dziś skupia
już ponad 1400 fanów. Publikowane są tam
nie tylko informacje o inicjatywach Fundacji
ale też interesujące wiadomości dotyczące
innowacji i ochrony własności intelektualnej,
podane w nieco lżejszej formie.

Fundacja JWP buduje swoje inicjatywy edukacyjne we współpracy z licznym gronem
partnerów, m.in. organizacjami okołobiznesowymi (Konfederacja Lewiatan, Polski
Związek Przemysłu Kosmetycznego, Instytut
Wzornictwa Przemysłowego, Dolnośląska Izba
Gospodarcza), pozarządowymi (Fundacja
Małych i Średnich Przedsiębiorstw), uczelniami
(Politechnika Warszawska, SGGW) i ośrodkami
naukowymi (Centrum Nauk BiologicznoChemicznych UW). Włącza się też w projekty
innych organizacji, takie jak np. konkurs Innowator Mazowsza – przedsięwzięcie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w którym premiowane są innowacyjne
inicjatywy młodych naukowców i przedsiębiorców, a Fundacja organizuje dla zwycięzców
bezpłatne warsztaty.

W roku 2015 Fundacja zdecydowała się
na rozszerzenie swojej oferty edukacyjnej
o projekt kierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej pod hasłem Bądź oryginalny
– Nie kopiuj! We współpracy z Publicznym
Gimnazjum nr 3 w Siedlcach zorganizowane zostały warsztaty dla grupy siedleckich
uczniów i nauczycieli. Ich tematem była szeroko pojęta ochrona własności intelektualnej,
od historii poprzez kwestie dotyczące ochrony
praw autorskich i pokrewnych, wynalazków
i wzorów użytkowych, znaków towarowych
i wzorów przemysłowych aż po ochronę
domen internetowych. Przeszkolona młodzież
przekazała zdobytą wiedzę pozostałym
uczniom podczas obchodów Światowego
Dnia Własności Intelektualnej, którym towarzyszył też specjalny konkurs wiedzy o ochronie

Fundacja JWP Pomysł Patent Zysk jest jedyną
tego rodzaju organizacją w Polsce, działającą
przy kancelarii patentowej i jedną z nielicznych,
zajmujących się wyłącznie popularyzacją wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej.
Realizacja jej misji – „dzielić się wiedzą” – jest
możliwa dzięki szczególnemu zaangażowaniu
współpracowników, przekonanych, że można
dołożyć swoją cegiełkę do budowy gospodarki
opartej na wiedzy. I może wówczas mniej
osób będzie próbowało „opatentować znak
towarowy”?
Karolina Tołwińska
Zdj. Fundacja JWP
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Nowoczesne
Centrum Badawczo-Projektowe
W Instytucie Lotnictwa w Warszawie otwarto pierwsze w Europie Centrum Turbin
Gazowych, w którym znajduje się, m.in. największa komora próżniowa na świecie.
Polska zyskała unikatowe na skalę europejską centrum badawczo-projektowe
w zakresie nowych technologii napraw dla wszelkich typów turbin gazowych.
Budowa obiektu jest elementem największej inwestycji współfinansowanej
z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

C

entrum znajduje się na terenie Instytutu Lotnictwa. Przeprowadzane tam
testy i analizy pozwolą inżynierom optymalizować projektowane przez nich rozwiązania. Będą mogli sprawdzić ich komponenty
i na bieżąco wprowadzać niezbędne zmiany. Nowo otwarty obiekt składa się z Hali
Montażowej, Hali Napraw, biur projektowych
i serwisowych, Warsztatu Innowacji przeznaczonego do budowania modeli 3D oraz
sal konferencyjnych.
– Możemy w tej komorze badać największe
silniki lotnicze, które są w tej chwili eksploatowane na świecie – mówił dr inż. Rafał
Kajka, zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Będą w niej prowadzone
badania turbin wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, lotniczym czy wydobywczym. – Budowanie takich centrów
podnosi naszą konkurencyjność w świecie
poprzez to, że mamy możliwość projektować, uczestniczyć w eksploatacji, a przede
wszystkim eksportować naszą myśl – dodał

prof. Aleksander Olejnik z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie podczas
oﬁcjalnego otwarcia z udziałem przedstawicieli ministerstw, najważniejszych polskich
uczelni technicznych oraz zagranicznych.

B

udowa Centrum nie byłaby możliwa
bez współpracy Wojskowej Akademii
Technicznej, Politechniki Warszawskiej i Instytutu Lotnictwa. Konsorcjum tych trzech
jednostek zrealizowało projekt „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej Wojskowej Akademii
Technicznej i Politechniki Warszawskiej
na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych
silników turbinowych”. Instytut Lotnictwa
zobowiązał się w ramach tej współpracy
do wybudowania najnowocześniejszego
obiektu mogącego pomieścić innowacyjne
przestrzenie projektowe i badawcze, w których docelowo będzie pracować 260 polskich inżynierów. Inwestycją zainteresowany
jest również partner strategiczny Instytutu
Lotnictwa – ﬁrma General Electric, której
przedstawiciele wzięli udział w oﬁcjalnym
otwarciu.

B

udowa nowego centrum została
ukończona w ekspresowym tempie,
w niecały rok od decyzji o rozpoczęciu
inwestycji na terenie Instytutu Lotnictwa
w Warszawie. Jej całkowity koszt wyniósł
ponad 100 mln złotych. Trzykondygnacyjny
budynek składa się z hali napraw, w której
prowadzone będą prace monterskie, lutow-
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nicze i spawalniczo-szliﬁerskie, warsztatu
innowacji, czyli nowoczesnej prototypowni
wyposażonej m.in. w drukarki 3D, hali montażowej z dwiema suwnicami dwubramowymi o udźwigu 50 ton każda, gdzie umieszczona zostanie turbina gazowa oraz z inżynierskich biur projektowo-serwisowych.

P

owstało zaplecze badawczo-rozwojowe do prowadzenia różnego rodzaju prac dotyczących sektora lotniczego
i energetycznego. Dzięki unikalnej bazie
laboratoryjnej oraz największej na świecie
komorze próżniowej, będącej na wyposażeniu nowego centrum, możliwe będzie
prowadzenie badań przemysłowych turbin
gazowych oraz silników dla sektora lotniczego. Konieczność zachowania najwyższych
standardów bezpieczeństwa stanowi o niezwykle istotnym charakterze tego typu prac
badawczych.
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P

race prowadzone w Centrum Turbin
Gazowych obejmą również testy
mające na celu weryﬁkację wpływu długotrwałej eksploatacji na stan techniczny
urządzeń i ich zdolność do dalszej eksploatacji oraz walidacji istniejących napraw.
Dzięki budowie hali z suwnicami możliwe
będzie przeprowadzenie demonstracji
technologii i maszyn oraz prowadzenie
szkoleń z montażu/demontażu komponentów turbinowych. Dodatkowo w nabytej
Komorze Próżniowej będzie możliwe
prowadzenie zaawansowanych prac badawczych, dotyczących turbin o wysokiej
mocy (ok. 40 MW), znajdujących swoje
zastosowanie zarówno w sektorze lotnictwa, jak i energetyki.

D

o końca roku w Centrum zostanie
umieszczona również turbina gazowa, która posłuży jako symulator do weryﬁkacji szerokiej gamy oprzyrządowania oraz
do rozwoju napraw w zakresie spajania.
Goście otwarcia mogli jednak już teraz
zobaczyć jej wizualizację w skali 1:1.
W przemówieniach podkreślano znaczenie
nowej inwestycji dla rozwoju i wzmocnienia
kompetencji polskich jednostek naukowych
oraz międzynarodowej współpracy. Centrum Turbin Gazowych ma szansę stać się
istotnym graczem na rynku usług badawczych. Przewagą nowego centrum będzie
możliwość zaoferowania bardziej kompleksowych usług, realizacja złożonych tematów
badawczych, w których charakterystyka
i rozwój turbin dotyczą zarówno specyﬁki,
jak i oczekiwań wspomnianych sektorów
lotniczego i energetycznego.

C

elem jest także maksymalizacja
potencjału naukowo-badawczego
w dziedzinie badania silników turbinowych
i rozszerzenie w oparciu o sektor energetyki, wykorzystania zasobów technicznych
oraz kadrowych polskich jednostek naukowych w sektorze lotnictwa a także zwiększenie możliwości komercjalizacji opracowywanych technologii oraz konkurencyjności
w zakresie wykonywanych badań poprzez
stworzenie zaplecza naukowo-badawczego,
dla dynamicznie rozwijającego się polskiego
przemysłu z sektora General Aviation.
Piotr Brylski
Zdj. Instytut Lotnictwa

Nr 1/2016

Nowości w bibliotece
KIEROWNIK W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ.
ZNAJDŹ SWÓJ WŁASNY, SKUTECZNY
STYL ZARZĄDZANIA
Radosław Hancewicz, Helion, 2012
Książka jest pierwszym w Polsce praktycznym
podręcznikiem, który w daleki od idealizowania
sposób, opisuje problemy z zarządzaniem
w warunkach instytucji publicznych w naszym
kraju. Książka zawiera ponad 250 porad i podpowiedzi, które mogą poprawić zarządzanie
tak, by stało się efektywne i skuteczne. Można
je wykorzystać m. in. w urzędach administracji samorządowej, urzędach wchodzących
w skład Służby Cywilnej, agencjach rządowych, służbach mundurowych czy w wymiarze
sprawiedliwości.
To książka, w której nie ma:
• bardzo skomplikowanych teorii i narzędzi
zarządzania (bo zazwyczaj najlepsze są proste rozwiązania),
• przykładów z sektora biznesowego lub książek zachodnich (bo zazwyczaj nijak mają się
one do naszych realiów).
Publikacja uświadamia, jak niewiele trzeba,
żeby być skutecznym menedżerem. Powinni
ją przeczytać wszyscy szefowie i wszyscy
kierownicy z polskich instytucji publicznych.
Dobrze mieć ją stale na biurku i co dzień
do niej wracać!

PRAWO AUTORSKIE. ZMIANY W 2015
I 2016 ROKU
Tomasz Król, Wiedza i Praktyka, 2015
Od 1 sierpnia 2015 roku obowiązują trzy nowe
środki zabezpieczające pozycję artystów wykonawców, a w 2016 roku zmienią się przepisy
dotyczące prawa cytatu i zakresu dozwolonego użytku publicznego, zostanie uregulowane
prawo co do zwielokrotniania i publicznego
udostępnienia oraz zasady korzystania z utworów osieroconych. Wreszcie instytucje publiczne będą wiedzieć, jak przechowywać oraz
udostępniać publiczności dzieła niedostępne
w obrocie handlowym. Nowością jest także
wynagrodzenie z tytułu użyczania egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne.

DOBRA OSOBISTE W XXI WIEKU. NOWE
WARTOŚCI, ZASADY, TECHNOLOGIE
Redaktor: Justyna Balcarczyk, Wolters
Kluwer, 2012
Pojawienie się nowych technologii doprowadziło do powstania problemów, które
w poprzedniej rzeczywistości nie istniały
i które w rezultacie przyczyniły się do zmiany

postrzegania niektórych z dotychczasowych
kwestii związanych z dobrami osobistymi.
Publikacja stanowi zbiór artykułów dotyczących problematyki dóbr osobistych, których
autorami są wysoko cenieni autorzy zarówno
krajowi, jak i zagraniczni. W książce przedstawiono problematykę dotyczącą m.in.:
• dóbr osobistych osób prawnych,
• plagiatu jako zagrożenia dla autorstwa
w XXI w.,
• naruszenia dóbr osobistych w Internecie.
Ponadto w publikacji czytelnik znajdzie
szczegółowe odpowiedzi na pytania dotyczące np.:
• prawa do bycia pochowanym w wybranym
przez siebie miejscu,
• ochrony czci uczestników debaty
publicznej,
• ochrony nazwiska zmarłego,
• problemu powstania dóbr osobistych post
mortem.
Artykuły zostały podzielone tematycznie,
aby czytelnik mógł łatwiej znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Książka
adresowana jest zarówno do teoretyków, jak
i praktyków prawa – sędziów i adwokatów,
oraz do wszystkich osób zainteresowanych
dynamicznie zmieniającą się problematyką
dóbr osobistych i ich ochrony.

OBLICZA PRAWA CYWILNEGO. KSIĘGA
JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA
PROFESOROWI JANOWI
BŁESZYŃSKIEMU,
Redaktor Krystyna
Szczepanowska-Kozłowska,
Wolters Kluwer, 2013
W roku 2012 minęło 50 lat od momentu,
w którym profesor Jan Błeszyński rozpoczął
pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy
również skierował swoje zainteresowania
badawcze ku prawu autorskiemu, które pozostaje do dzisiaj w centrum jego zainteresowań
naukowych. Ukoronowaniem pracy naukowej
było uzyskanie przez Jubilata w roku 1989
tytułu naukowego profesora.
Profesor Jan Błeszyński, uznawany za wybitny
autorytet w dziedzinie prawa autorskiego, jest
autorem ponad 100 publikacji o charakterze
naukowym.
Informacje o treści publikacji
zaczerpnięto z notatek wydawniczych

Wyboru dokonała
Maria Fuzowska-Wójcik

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

• 147

Braliśmy udział

Innowacje w Siłach Zbrojnych RP
Pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
odbyła się uroczysta gala II edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”,
zorganizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii
Obronnych przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej. Gościem
uroczystości była Alicja Adamczak, prezes UPRP.

W

ydarzenie zaszczyciło swoją obecnością wielu wysokich rangą przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i Ministerstwa Obrony
Narodowej. Sekretarz stanu w MON Bartosz
Kownacki w przemówieniu do uczestników
gali wyraził zadowolenie z faktu, że w jednym
miejscu spotkało się tak liczne grono przedstawicieli podmiotów przemysłowych, świata
nauki i wojska. Podkreślił, że budowanie zdolności obronnej nowoczesnej, silnej armii, wymaga silnego potencjału krajowego przemysłu
obronnego.

J

ak wyjaśnił płk Wojciech Ziółkowski,
p.o. szefa Inspektoratu Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych,
„u podstaw organizacji konkursu leży dążenie do identyﬁkacji nowych rozwiązań
mogących znaleźć zastosowanie w Siłach
Zbrojnych RP. Od początku, poprzez konkurs dążymy do zaktywizowania środowiska
naukowego, podmiotów szeroko rozumianego przemysłu obronnego, a także osób
prywatnych”.
W bieżącej edycji przyjęto ogółem 66 wniosków konkursowych w trzech kategoriach:
przemysł, nauka i indywidualna. W każdej
z kategorii przewidziano nagrody I-go, II-go
i III-go stopnia oraz po trzy wyróżnienia.
Kapituła konkursu postanowiła w tym roku
przyznać w kategorii indywidualnej dwie nagrody II-go stopnia, bez nagrody I-go stopnia.
Poza wymienionymi nagrodami została także
przyznana nagroda specjalna Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii
Obronnych „Innowator Roku”, którą otrzymała Olga Malinkiewicz, za osiągnięcia w dziedzinie perowskitów.
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P

odczas uroczystości podpisano także
list intencyjny w sprawie współpracy
pomiędzy Politechniką Warszawską oraz I3TO.
W kategorii indywidualnej nagrody
otrzymali:
nagrodę II – Mirosław Szymkowiak – Wielopaliwowy silnik spalinowy Szymkowiaka
ze zmiennym stopniem sprężania
nagrodę II – Marek Jankiewicz – Monitorowanie kondycji i zapewnienie bezawaryjnej pracy
napędów i urządzeń pomocniczych w systemach okrętowych
nagrodę III – Mariusz Księżyk, Paweł Niegodajew – Ultramobilny kołowy robot bojowy.
Wyróżnienia natomiast:
– Maciej Matyjasiak – Bezzałogowa wodoszczelna platforma zwiadowcza UAV na potrzeby
służb specjalnych
– Ryszard Stanisław Czarnecki – Mechaniczny system nurkowy o bardzo krótkiej

dekompresji i szerokim zakresie zastosowania:
od HAHO i do 100 m pod wodą
– Jakub Osiński – Projekt PROSOL – Eliminacja możliwości postrzału żołnierza na misjach
zagranicznych oraz operacjach wewnętrznych
Piotr Brylski
Zdj. MON

Nagrodzeni w II edycji konkursu MON
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Spotkania w UPRP

I Ty możesz zostać wynalazcą
Co łączy lody na patyku, nauszniki i trampolinę?
Wszystkie zostały wynalezione przez dzieci. Co więcej, wielu młodych
wynalazców wzbogaciło sie na swych rozwiązaniach, zanim skończyło szkołę
średnią. Najbardziej budujący jest jednak fakt, że inspirujących przykładów
młodych twórców nie musimy już szukać za granicą.

P

odczas spotkania „I Ty możesz
zostać wynalazcą!”, które odbyło się w Urzędzie Patentowym RP
w marcu nie zabrakło historii sukcesu
młodych polskich wynalazców i ich rekomendacji dla uczestników spotkania.
Urząd Patentowy RP odwiedziło ponad 130 uczniów wraz z opiekunami
naukowymi z ponad 8 szkół gimnazjalnych i średnich z Płocka, Siedlec
i Warszawy. Spotkanie uroczyście
zainaugurowali Sławomir Wachowicz
– Zastępca Prezesa UPRP oraz przedstawiciele współorganizatorów spotka-

nia: doc. dr inż. Marek Kapela – dyrektor Instytutu Budownictwa płockiej ﬁlii
Politechniki Warszawskiej, prof. nadzw.
dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, dr Bianka
Siwińska – dyrektor zarządzająca
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
oraz Karolina Tołwińska – PR Manager
Fundacji JWP Pomysł Patent Zysk.

P

rezentacje innowacyjnych rozwiązań rozpoczęła 15-letnia
Kasia Chrapko, która opowiedziała
o „Badaniach nad wykorzystaniem

zmodulowanego, widzialnego światła
niskoenergetycznego, generowanego
przez półprzewodnikowe diody LED,
do bezinwazyjnego leczenia chorych
organów człowieka”. Kasia, wszechstronnie utalentowana uczennica
gimnazjum w Nisku, ma już na swoim
koncie wiele nagród i wyróżnień
w konkursach i targach wynalazczości, marzy o studiach medycznych,
a w swoich projektach skupia się
na rozwiązaniach, które pomagają
diagnozować i leczyć chore organy
człowieka.

W spotkaniu „I Ty możesz zostać wynalazcą!” wzięło udział ponad 130 uczniów z Płocka, Siedlec i Warszawy. Spotkanie uroczyście
otworzyli przedstawiciele organizatorów i partnerów spotkania
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Z

kolei Michał Ratajczak, student Politechniki Warszawskiej
zaprezentował opracowaną przez
siebie innowacyjną lampę o intrygującej nazwie „Kandelka”, z wbudowaną inteligentną żarówką LED.
Żarówka w zależności od potrzeb
może emitować trzy typy światła,
które dzięki odpowiednio dobranym
parametrom wpływają na nastrój,
nastawienie, a nawet sprawność
intelektualną użytkownika.
W Urzędzie Patentowym już zastrzegł
urządzenie. Michał nie zapomniał
również o logotypie dla swojego
rozwiązania.

U

czestnicy spotkania mieli okazję poznać także absolwentkę
Politechniki Gdańskiej Monikę Wilczyńską – twórczynię pomykacza
czyli praktycznego siedziska dla małych dzieci.

Michał Ratajczak opowiada o Kandelce

Grono młodych innowatorów zasilili
ponadto zeszłoroczni maturzyści Kinga Majchrzak oraz Kordian Łabęcki,
którzy opracowali wspólnie innowacyjny projekt „Incredibile dictu, czyli
wpływ lokalnych hodowli ryb na środowisko naturalne”. Opowiedzieli nie tylko o swoim projekcie, ale doradzali
uczestnikom, jak nie poddawać się
i przez trudy dążyć do celu. Podczas
spotkania odbyło się także krótkie
szkolenie z zakresu własności intelektualnej, które poprowadził dr Piotr
Zakrzewski, zastępca dyrektora
Promocji i Wspierania Innowacyjności
w Urzędzie Patentowym RP.

G
Kinga Majchrzak i Kordian Łabęcki przekonują uczestników spotkania, że twórcze pomysły
najczęściej wynikają z pewnego rodzaju buntu wobec rzeczywistości i związanej z nim
potrzeby wprowadzenia zmiany

O

naukowych zamiłowaniach
opowiedział ponadto 17-letni
Damian Mayer – na co dzień uczeń
Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Tczewie, który
z zainteresowania zajmuje się budową amatorskich rakiet sondażowych.
Damian jest założycielem jedynej
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na Pomorzu modelarni rakietowej,
instruktorem modelarstwa rakietowego dużej mocy, członkiem Polskiego
Towarzystwa Rakietowego i liderem
grupy Pomeranian Space Team.
Młody konstruktor marzy o studiach
w Wielkiej Brytanii, ale przyszłość zawodową chciałby związać z Polską.
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ościem specjalnym spotkania
był Dominik Goss, prezes
spółki Inwedo sp. z o.o., który opowiedział młodzieży o swojej drodze
od pomysłu do sukcesu i udzielił
młodym adeptom nauk ścisłych kilku
rad. Po pierwsze – trzeba uczyć się
języka angielskiego, ponieważ konkurujemy na rynku globalnym. Po drugie,
należy pracować nad umiejętnością
wystąpień publicznych i odpowiednią
prezentacją swoich pomysłów, gdyż
na zrobienie dobrego pierwszego
wrażenia jest tylko jedna szansa.
Przekonał się o tym w Stanach
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Jak zakręcić swoim kołem innowacyjności
Monika Wilczyńska
Pomysły pojawiają się znikąd. Mój zaczął się od kółek na papierze. Później
przybrał formę trzech dmuchanych kółek osadzonych na ośmiu kółkach
jezdnych. Jeśli przyjrzeć się jego przekrojom i rysunkom technicznym
odkrywamy, że kółek w całym urządzeniu jest masa.
Skąd „koło innowacyjności”? Innowacyjność, to samonapędzająca się
maszyna. Jeden wynalazek często jest podstawą stworzenia następnego.
Nie można tego zatrzymać. Nie można od tego uciec. Innowacyjność,
to nie tylko początek. Początek, to środek koła. Środek, od którego wszystko
się zaczyna. Pójść można w niezliczoną ilość kierunków. Można również
samemu stworzyć ten punkt. Ten początek.
W moim przypadku początkiem był chodzik. A właściwie problem, jaki
stwarza opieka nad dzieckiem dla mobilnej mamy. Chodziki są ciężkie
i zajmują sporą powierzchnię. Są sztywne a ich kółka się zapychają, gdy
wziąć urządzenie na dwór. Dodatkowo elementy metalowe zachodzą rdzą,
która nie jest zdrowa.
Rozwiązanie przyszło stopniowo. Skoro jest ciężkie, to jak zredukować masę?
Jeśli chcemy, aby zajmował jak najmniej miejsca to, w jaki sposób prosto
go potem rozłożyć?
Trzy kółka na papierze były odpowiedzią. Korzystając z dostępnych
rozwiązań, stworzyłam prototyp. Kółka do pływania, jako trzy segmenty
ułożone w kształt ściętego stożka. Wybrałam tą formę, by środek ciężkości
był nisko i zapewniał stabilność. Po spuszczeniu powietrza ma kilogram
i mieści się w torebce. Wystarczy użyć powietrza, które jest wszechobecne
i jest gotów do użycia. Z kółkami urządzenia był większy problem. Wszystkie
dostępne kółka wymagały użycia śrubokręta bądź były zbyt złożone,
by każdy mógł sobie z tym poradzić. Zaprojektowałam, więc własne. Kółka
jezdne, które może zdemontować każda mama, tak jak odpina klamrę paska
czy nosidełka. Nie znalazłam rozwiązania do tego, jak sprawić, żeby kółka
oczyszczały się same. Może to będzie podstawą wynalazku kogoś innego?
To może być czyjś początek.
W moim wypadku POMYKACZ jest punktem na styku paru kół. Rozwoju
technologii materiałowych. Rozwoju samego koła. Każdy wynalazek jednak
może stać się punktem, od którego zacznie się kolejna innowacja.

Monika Wilczyńska z pomykaczem

Zjednoczonych. Na zainteresowanie
potencjalnych inwestorów swoim startupem podczas tzw. elevator pitch miał
bowiem tylko 40 sekund. Po trzecie,
trzeba pamiętać, że najwięcej uczymy
się na własnych błędach, a największą sztuką jest przekucie porażki
w sukces.

W

szystkim partnerom, współorganizatorom oraz uczestnikom spotkania raz jeszcze dziękujemy
i już teraz zapraszamy na kolejne
edycje spotkań uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z młodymi wynalazcami do Urzędu Patentowego RP.
Elżbieta Balcerowska

Kasia Chrapko prezentuje swój najnowszy projekt
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Pasjonat rakiet
Damian Mayer
Od kilku lat jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa
Rakietowego. Stowarzyszenie to zrzesza pasjonatów
modelarstwa rakietowego z całej Polski. To dzięki temu
stowarzyszeniu mogłem zacząć realizować profesjonalne projekty
rakiet doświadczalnych. Ale zacznijmy od początku.
Pasja. Jako małe dziecko dostałem w prezencie latający model
rakiety do samodzielnego montażu, zakupiony w sklepie
modelarskim. Mały, kompaktowy model, który można było
złożyć w 30 minut. Lata mijały, a modelarstwo rakietowe ciągle
budziło moje zainteresowanie. W 2010 roku postanowiłem
bliżej zgłębić temat. Byłem wtedy w pierwszej klasie gimnazjum
i z ﬁzyką nie miałem wiele wspólnego. Mimo to, zacząłem czytać
książki o ﬁzyce lotu rakiet, o prawach, które są kluczowe, aby
rakieta mogła oderwać się od ziemi. To pozwoliło mi zrozumieć
rakiety od bardziej naukowej strony. Zacząłem budować duże
modele rakiet z tektury i innych modelarskich materiałów.
Z czasem jednak przerodziło się to w rakiety doświadczalne
– w konstrukcje, które mogą osiągać prędkości większe
od dźwięku.
Do lat 70. ubiegłego stulecia Polska posiadała zaawansowany
program rakiet meteorologicznych METEOR, które zdolne były
Damian Mayer opowiada o swojej przygodzie
do suborbitalnych lotów w Kosmos. Mówi się bowiem, że jedna
z modelarstwem rakietowym
z nich osiągnęła pułap 107 kilometrów czyli wyszła poza umowną
granicę Kosmosu – tzw. Linię Karmana. Program został anulowany z powodu ówczesnej sytuacji geopolitycznej Polski
i poczucia zagrożenia ze strony Rosjan, że Polacy mogą odebrać Związkowi Radzieckiemu monopol na loty kosmiczne.
Konstruktorzy rakiet METEOR również byli pasjonatami. Program ten był rozwijany w bardzo amatorskich, jak
na dzisiejsze czasy warunkach. Mimo to, udało się osiągnąć to, co dla wielu ludzi jest marzeniem – polecieć
w kosmos. Do skonstruowania rakiety modelarskiej wystarczy znać kilka prostych praw ﬁzyki oraz spędzić trochę
czasu na majsterkowaniu. W konstrukcjach ponaddźwiękowych nie jest to już tak proste – stosy obliczeń, symulacji
komputerowych, projekty CAD, dobór odpowiednich materiałów i procesów ich obróbki… Ale to nadal niewielka
cena za zbudowanie konstrukcji, która może wznieść się na te kilkanaście kilometrów. Taką rakietę może zbudować,
po odpowiednim przygotowaniu, każdy z nas. Nie jest to jednak sztuka dla sztuki.
Rakiety buduje się w konkretnym celu. Modelarze budują je dla rekreacji, pasjonaci budują konstrukcje ponaddźwiękowe
dla nowej wiedzy i doświadczenia, zaś przemysł kosmiczny dla nauki i biznesu. Na pokładzie każdej rakiety znajdują
się bowiem komputery, odpowiadające za rejestrowanie danych z lotu, podanie lokalizacji GPS, a także różnorakie
czujniki, które mogą zbierać dane o otoczeniu. Pole do badań naukowych w rakietach amatorskich, które osiągają pułapy
do 30 kilometrów jest ogromne. Można wykonywać bowiem badania naukowe umieszczając na pokładzie aparaturę
rejestrującą np. poziomy promieniowania, badającą lokalny skład atmosfery czy wykonującą zdjęcia poszczególnych
obszarów terenu z dużych wysokości. Nie jest to jednak jedyna forma rozwoju rakiet amatorskich. Oprócz naukowego
aspektu, należy – moim zdaniem – kłaść nacisk na rozwój technologiczny samych konstrukcji.
Ogromnym problemem w lotach rakiet eksperymentalnych w Polsce jest brak odpowiednio dużego terenu, który
pozwoliłby na bezpieczne lądowanie rakiety po locie na wysokość większą niż 15 kilometrów. Rozwiązaniem tego
problemu jest zbudowanie systemu, który kierowałby opadającą na spadochronie rakietę, jak najbliżej miejsca startu.
Rozwiązanie to wiele by uprościło, zwłaszcza ekipom poszukiwawczym, gdyż nie byłoby potrzeby przemierzania kilku
kilometrów po to, aby podjąć rakietę po wylądowaniu.
Między innymi nad takim systemem pracuję wraz z grupą znajomych pod szyldem Pomeranian Space Team. Na pokładzie
rakiety wystarczyłoby zamocować kilka serw, które następnie ciągnęłyby w odpowiedni sposób odciągi od specjalnie
ukształtowanego spadochronu. Choć brzmi prosto, algorytm działania wcale taki nie jest. Mimo złożonego pierwszego
prototypu, do działającego systemu jeszcze długa droga.
Rozwój techniczny konstrukcji amatorskich może przynieść wiele w dziedzinie polskich rakiet kosmicznych.
Komercjalizacja opracowanych amatorsko rozwiązań może przełożyć się bowiem na to, że Polska w niedługim czasie
pierwszy raz będzie mogła oﬁcjalnie pochwalić się rakietami kosmicznymi.
Amatorzy po zdobyciu wykształcenia na nowo otwieranych na politechnikach kierunkach inżynierii kosmicznej, mogą
dostać pracę nad polskim programem kosmicznym. W istocie do takowego jeszcze długa droga, ale pierwsze kroki
zostały już poczynione. To tworzy nowe szanse dla dzisiejszych pasjonatów w dziedzinie astronautyki. Być może za kilka
lat dzisiejsi amatorzy staną się profesjonalistami na skalę światową? Jedno jest pewne – pasja jest motorem napędowym.
Każdy może mieć swój wkład w eksploracji największej zagadki trapiącej ludzkie umysły – Wszechświata.
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XXIII Giełda Wynalazków
nagrodzonych w 2015 r.
na międzynarodowych wystawach
wynalazczości
W warszawskim Centrum Nauki Kopernik 24–25 marca 2016 r. odbyła się XXIII Giełda
Wynalazków, nagrodzonych w 2015 r. na międzynarodowych wystawach
wynalazczości, podczas której Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył
dyplomy i statuetki dla najczęściej nagradzanych na arenie międzynarodowej
polskich twórców innowacji. Swoje osiągnięcia prezentowali oni m.in.
na najbardziej prestiżowych wystawach w Genewie, Norymberdze, Warszawie,
Seulu, Moskwie, na Tajwanie, w Brazylii oraz Malezji, zdobywając medale i dyplomy.

N

a wystawie swoje wynalazki i rozwiązania przedstawiły 54 polskie
jednostki sfery nauki, a także ﬁrmy przemysłowe i osoby prywatne, w sumie – 96 innowacyjnych rozwiązań, wśród których wiele może
już niebawem przyczynić się np. do poprawy naszego zdrowia.
Na wystawie znalazły się wynalazki z najróżniejszych dziedzin nauki,
m.in. medycyny, biologii, chemii, elektroniki, mechaniki, budownictwa,
informatyki i wielu innych.

zbiór tych polskich innowacji, które zyskały największe uznanie na arenie
międzynarodowej.

Ł

ącznie w 2015 roku polscy twórcy innowacji na 21. międzynarodowych wystawach i targach wynalazczości zdobyli ponad 600 nagród w tym: 3 nagrody Grand Prix, 20 nagród platynowych, 63 medale
złote ze specjalnym wyróżnieniem, 184 medale złote, 173 medale srebrne, 80 medali brązowych, ponad 100 nagród specjalnych.

Głównym celem Giełdy Wynalazków jest promocja międzynarodowych
sukcesów polskich jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów
gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców, a także zwiększenie
zainteresowania przedsiębiorców polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi. Tym samym rozwiązania prezentowane na wystawie stanowią

XXIII Giełda Wynalazków, zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów oraz ﬁrmę EuroBusiness Haller objęta
była patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, Rady Głównej Instytutów Badawczych i Naczelnej

Prezes SPWiR prof. Michał Szota z nagrodzonymi (drugi z prawej)

Podsekretarz stanu w MNiSzW dr Piotr Dardziński
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stwa, a inwestycje w ich opracowanie, komercjalizację, możliwe są dzięki
pozyskanym funduszom na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych
rozwiązań. Uzyskanie prawa wyłącznego na wynalazek, wzór użytkowy,
wzór przemysłowy oraz inne przedmioty własności przemysłowej, zapewniając monopol dla właściciela prawa chroniącego rozwiązanie, pozwala
uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, jak również ma znaczenie dla
rentowności przedsięwzięć biznesowych.”

W
Marek Rauchﬂeisz – młody wynalazca podczas wywiadu

imieniu polskich wynalazców, dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, dr hab. inż. Regina
Jeziórska, mówiła m.in.: „Prezentowanie swoich prac i wynalazków
na wystawach w bardzo istotny sposób przekłada się na wdrożenia. Jest
to bezpośredni kontakt z przemysłem i dodatkowa promocja naszych
wynalazków (...) jest wiele przykładów technologii wdrożonych dzięki pre-

Organizacji Technicznej. Po uroczystym otwarciu wystawy nastąpiła ceremonia wręczenia dyplomów oraz statuetek przyznanych przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w 2015 roku.
Wręczył je Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, dr Piotr Dardziński.

„S

ą państwo doceniani na świecie, chciałbym, byście byli państwo doceniani i w Polsce, w jeszcze większym stopniu przez
rząd i w szczególności przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
(…) Chciałbym, aby działania, które są przez nas podejmowane, wspierały tę kreatywność i aktywność polskich wynalazców” – mówił.

P

odczas otwarcia wystawy głos zabrała również dr Alicja
Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie systemu ochrony
własności intelektualnej we wzmacnianiu konkurencyjności polskiej
gospodarki: „…Korzystając z systemu ochrony własności przemysłowej,
przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w innowacyjne rozwiązania
techniczne, co jest warunkiem wzrostu konkurencyjności oraz lepszego
wykorzystania zasobów i potencjału podmiotów rynkowych. Warto również zaznaczyć, że twórczość wynalazcza jest swoistym katalizatorem
rozwoju wszystkich dziedzin techniki oraz gospodarki. Innowacje techniczne są odpowiedzią na istniejące potrzeby nowoczesnego społeczeń-

Wystąpienie dr Alicji Adamczak, prezes UPRP

zentowaniu ich na wystawach wynalazków. Jednym z nich jest preparat
biobójczy wytwarzany z polskiej, białej kapusty. Realizujemy teraz nowe
projekty z udziałem tego rozwiązania technologicznego, uzyskując nowe
postacie tego preparatu, który znajduje coraz szersze zastosowanie”.

W

śród wynalazków prezentowanych na wystawie znalazły się
m.in. opracowane przez naukowców z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, sprytne opakowania biobójcze, w których można bezpiecznie przewozić każdy rodzaj żywności.
Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej zaprezentowali wynalazek
pod nazwą ISULIN – czyli mobilny system monitorowania zdrowia
diabetyków. W Giełdzie wzięli również udział laureaci organizowanego
przez Naczelną Organizację Techniczną konkursu „Młody Innowator”,
skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – swoje rozwiązania prezentowało sześciu zeszłorocznych
laureatów. Były to m.in. wielozadaniowy łazik kosmiczny, futurystyczna
rękawica do wirtualnej manipulacji obiektami 3D oraz Innowacyjna metoda wykorzystania energii cieplnej w napędzie hybrydowym pojazdów.

P
Uczestnicy uroczystego otwarcia XXIII Giełdy Wynalazków
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otrzymało nagrodę wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w promocji polskiej
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Wrocławska Politechnika
– lider na mapie
polskiej innowacyjności

Statuetki dla nagrodzonych

nauki i wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Były to: Instytut Włókiennictwa, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego
Mościckiego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Mechaniczny, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów, Akademia Górniczo – Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika
Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Instytut Nafty i Gazu.

W

ciągu dwóch dni wystawę odwiedziło
bardzo wielu zainteresowanych. Licznie przybyli na nią m.in. uczniowie i studenci,
przedstawiciele środowisk akademickich.
Z roku na rok Giełda Wynalazków cieszy się
rosnącą popularnością, a do Centrum Nauki
Kopernik przybywa coraz więcej zwiedzających. Miejmy nadzieję, że w nieodległej perspektywie usłyszymy o udanych wdrożeniach
polskich innowacji, o których usłyszał już też
świat. Warto podkreślić, że zwiedzający mieli
okazję nie tylko dotknąć eksponaty, ale także
porozmawiać z ich twórcami. Tradycyjnie również wstęp na wystawę był bezpłatny.

Ponad 3 800 studentów zainaugurowało naukę
na studiach drugiego stopnia na Politechnice Wrocławskiej.
W trakcie uroczystości wręczono także medale
za długoletnią służbę i odznaczenia państwowe.
Zaszczytne wyróżnienie Złotą Odznakę z Brylantem
dla osób zasłużonych dla rozwoju PWr otrzymała
m.in. dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.
– Dla zdecydowanej większości z was
rozpoczęcie studiów drugiego stopnia,
to kontynuacja nauki na Politechnice
Wrocławskiej. Wiecie więc, że jesteście
na najlepszej uczelni technicznej w Polsce i za około półtora roku odbierzecie
dyplom, który na pewno będzie się liczył
u każdego pracodawcy – mówił prof.
Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki
Wrocławskiej. – Skoro wybraliście naszą uczelnię, to liczyliście z pewnością
na zdobycie umiejętności, ale też pracę
w zawodzie. I macie to zapewnione.

Z prowadzonych przez nas statystyk
wynika, że 70 proc. naszych absolwentów znajduje pracę w zawodzie już trzy
miesiące po zakończeniu nauki, a po pół
roku ten wskaźnik wzrasta do 90 proc.
Życząc studentom sił do efektywnego
studiowania, rektor zaznaczył, że uczelnia cały czas stara się tworzyć jak najlepsze możliwości rozwoju i zdobywania
wiedzy, ale też inwestuje w infrastrukturę. – Korzystajcie chociaż z części tych
możliwości – dodał.

Marek Gozdera, SPWiR
Zdj. SPWiR oraz UPRP
(Opisy rozwiązań prezentowanych
na XXIII Giełdzie Wynalazków można
znaleźć na stronie:
www.gielda.polskiewynalazki.pl
w zakładce: Lista Wystawców).

Nr 1/2016

O lewej prof. Tadeusz Więckowski (rektor PWr), dr Alicja Adamczak (prezes UPRP),
prof. Maciej Zabel (przewodniczący KEJN) oraz Marek Woron (kanclerz Loży
Dolnośląskiej BCC)
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Ślubowanie w imieniu nowych studentów złożyły pięcioosobowe reprezentacje ze wszystkich trzynastu wrocławskich
wydziałów uczelni. Wykład immatrykulacyjny „Energooszczędne technologie dla ochrony klimatu” wygłosił prof. Lothar Kroll,
dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie
Technicznym w Chemnitz.
Medal Politechniki Wrocławskiej za wybitne zasługi dla rozwoju uczelni, otrzymała prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, dziekan Wydziału Architektury PWr. Odznaczenia państwowe dla
pracowników w imieniu Prezydenta RP wręczył wicewojewoda
dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński.
Podczas uroczystości wręczono również Złote Odznaki Politechniki Wrocławskiej z Brylantem, przyznawane osobom,
które swoją działalnością wybitnie przyczyniły się do rozwoju
uczelni, a także przysporzyły jej dobrego imienia i chwały.
Decyzją Senatu uczelni z 18 lutego br. odznaczenie otrzymała
m.in. dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP.
– Pragnę podkreślić szczególną rolę Politechniki Wrocławskiej
na polskiej mapie innowacyjności – mówiła laureatka w swoim wystąpieniu. – Jesteście Państwo liderem wynalazczości
na polskiej mapie akademickiej, zarówno pod względem
liczby zgłoszeń, jak i udzielonych praw. Jesteście także znani
ze znakomitego systemu wspomagającego wdrożenia własnych i cudzych rozwiązań do przemysłu, z którym tworzycie
wzorcowe porozumienia. Moja współpraca z Politechniką
Wrocławską jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim ogromną przyjemnością, której towarzyszy satysfakcja
oraz pasja. Jeśli czegoś mogę życzyć tej wspaniałej uczelni,
to przede wszystkim niegasnących aspiracji w konkurowaniu
z Europą i światem. Warto podkreślić, że prezes Adamczak
jest wiceprzewodniczącą Honorowego Konwentu Politechniki
Wrocławskiej w obecnej kadencji 2012–2016, a także była
jego członkinią w kadencji 2008–2012.

Spotkania w UPRP

Wynalazek i co dalej?
W ramach projektu edukacyjnego
„Akademia Wynalazców im. Roberta
Boscha” odbyły się 22 marca 2016 r.
w Urzędzie Patentowym RP warsztaty
młodych wynalazców pod haslem:
„Wynalazek i co dalej?”, w których
udział wzięło trzydziestu uczniów
z warszawskich gimnazjów.

W

ydarzenie to było możliwe dzięki współpracy,
podjętej już po raz piąty, pomiędzy ﬁrmą Robert
Bosch i Urzędem Patentowym RP. W tym roku Urząd
wspomógł wydarzenie w nowej formule warsztatowej, podczas której uczniowie mieli za zadanie w kilkuosobowych
grupach przygotować rozwiązania ułatwiające codzienne
funkcjonowanie człowieka (np. okulary na deszcz, prowadnica do pisania, Skrob Worek). Gimnazjaliści swoje prace
prezentowali przed jury – dr Jackiem Adamskim, Szefem
Lewiatan Business Angels, Edytą Demby-Siwek, Dyrektorem Departamentu Badań Znaków Towarowych UPRP

Wyróżnienie otrzymali ponadto prof. Maciej Zabel, przewodniczący Komitetu Ewaluacyjnego Jednostek Naukowych przy
Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grzegorz Dzik, przewodniczący Zachodniej Izby Gospodarczej i Marek Woron,
kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.
Podczas uroczystości przyznano także odznaki i dyplomy
wybitnym absolwentom minionych roczników. Odznaka została ustanowiona z inicjatywy władz uczelni na jubileusz sześćdziesięciolecia PWr. Stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia
i jest przyznawana absolwentom uczelni, legitymującym się
uznanym dorobkiem zawodowym, których aktywność w różnych dziedzinach życia naukowego, społecznego i organizacyjnego przynosi chlubę uczelni. W tym roku nagrody otrzymali Łukasz Neuman z Wydziału Informatyki i Zarządzania
oraz Zbigniew Lubczyński z Wydziału Elektrycznego.

Piotr Brylski
Zdj. PWr
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Powitanie uczestników, od lewej: Łukasz Kałucki,
Koordynator programu „Akademia Wynalazców im. Roberta
Boscha”, dr Alicja Adamczak, Prezes UPRP, Bartosz Ambrożkiewicz,
Smart Mirrors/Zercado
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i Bartoszem Ambrożkiewiczem, Smart
Mirrors/Zercado.

O

cenie podlegały nie tylko
same rozwiązania, ale właściwa prezentacja pomysłu, zainteresowanie jury jego opisem, zasadami
działania, kosztami wytworzenia
i wdrożenia wynalazku do produkcji.
Poszczególne grupy gimnazjalistów
starały się przekonać do zainwestowania w swój produkt, odnieść się
do istniejącej na rynku konkurencji
a także przedstawić plany rozwojowe
na najbliższe lata.

P

odczas warsztatów największa
uwaga skupiała się na ćwiczeniu umiejętności „miękkich” prezentacji. Grupy miały za zadanie wyłonić
spośród siebie liderów, asystentów,
osoby odpowiedzialne za kwestie
techniczne rozwiązania, rozłożyć pracę pomiędzy członków grupy, przygotować graﬁczny projekt i w ciekawy
sposób zaprezentować go jury.

P

onadto, podczas wykładu
dr Piotra Zakrzewskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Promocji
i Innowacyjności UPRP, uczniowie
mogli zapoznać się z podstawowymi
informacjami na temat własności intelektualnej i sposobów jej ochrony.
(M. Bork.)
Zdj. UPRP

Drużyny prezentujące swoje rozwiązanie techniczne

Ogólny plan tegorocznej edycji warsztatów w UPRP
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„GIRLS
GO START-UP!
ACADEMY”
W Warszawie 22 lutego br.
zainaugurowano program
„Girls go start-up! Academy”
czyli pierwszą w Polsce akademię
start-upow’ą dla kobiet.

A

kademia to wspólny projekt Fundacji Edukacyjnej
Perspektywy oraz Stowarzyszenia TOP500 Innovators, realizowany we współpracy z Ambasadą USA. Celem
programu jest wsparcie kobiet związanych z obszarem
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
w zdobywaniu wiedzy o tworzeniu start-upów, a następnie
wcielaniu swoich projektów w życie.
Do udziału w pierwszej edycji projektu zaproszono w szczególności studentki, doktorantki i absolwentki kierunków technicznych, ścisłych oraz medycznych. Warunkiem zakwaliﬁkowania do programu było podanie planu na własny start-up
technologiczny w dziedzinie IT, BIO, Nano, Energy, Creative
industries, jak i w obszarach interdyscyplinarnych. Ale pomysł to dopiero początek. Girls go start-up! Academy, to bowiem 6-miesięczne wyzwanie dla wielu kobiet, które pod
czujnym okiem wybitnych mentorek – kobiet działających
w obszarze nowych technologii i nauk ścisłych, opracują
swoje nowatorskie projekty, czyli seed-upy (zaawansowane
pomysły na własną działalność) oraz start-upy (zalążki ﬁrm).

P

rogram Mentoringowy zainaugurowany szkoleniem
na temat start-upów, miał początek w Warszawie
w siedzibie kancelarii CMS Cameron McKenna oraz Google
Warsaw Campus. W programie spotkania znalazły się wykłady nt. prawnych aspektów tworzenia start-upów, które
poprowadzili eksperci z kancelarii CMS Cameron McKenna.
Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
oraz Krajowego Punktu Kontaktowego doradzali ponadto
uczestniczkom, jak efektywnie aplikować po doﬁnansowanie
swojego projektu ze środków krajowych i europejskich.
Nie zabrakło też treningu z zakresu umiejętności miękkich
i sesji networkingowych. Całodniową serię wykładów i prezentacji zakończyła inspirująca wycieczka po warszawskiej
siedzibie ﬁrmy Google.

Znaki w komunikacji
wizualnej
W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
od listopada ub. roku do końca stycznia br.
można było zwiedzać Drugą Ogólnopolską
Wystawę Znaków Graficznych, prezentującą
polskie znaki oraz systemy komunikacji wizualnej
na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

J

ak napisano w materiałach informacyjnych: „znaki są jednym z podstawowych
elementów komunikacji wizualnej. Abstrakcyjne symbole, plastyczne metafory
i graﬁczne skróty są, jak sylaby czy litery graﬁcznego języka”. To swoisty „język wyrażający emocje, daną tożsamość czy światopogląd”. Aby przybliżyć widzowi ten
fenomen, w pierwszej części wystawy zaprezentowano projekty pokazane w czasie
legendarnej Pierwszej Wystawy Znaków Graﬁcznych, która odbyła się w 1969 roku
w Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie. Druga część ekspozycji obejmowała natomiast najnowsze znaki powstałe w latach 2000–2015.
Ciekawe jest porównanie zbiorów znaków graﬁcznych z lat dawniejszych
(1945–1969) oraz znaków współczesnych (z lat 2000–2015). Starsze, to znaki zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni pracowniczych,
wydarzeń propagandowych i instytucji kultury zamawiane przez instytucje specjalnie
powołane do tego celu, takie jak Pracownia Sztuk Plastycznych lub wyłaniane w trybie konkursów państwowych, zaś nowsze – znaki działalności gospodarczej, marki
produktów, znaki koncernów, etykiety towarów, znaki programów społecznych, herby
promocyjne regionów lub miast, winiety gazet, magazynów lub portali internetowych,
znaki instytucji kultury i inicjały personalne.

W

przeszłości przeważały znaki abstrakcyjne lub bardzo uproszczone, przedstawiające rzeczy, symbole i idee szkicowane i wykonywane ręcznie krzywikiem kreślarskim, graﬁonem, pędzlem, tuszem lub przy pomocy zestawów gotowych
liter do kopiowania (tzw. letrasetów), zaś obecnie mamy do czynienia z różnorodnymi
formami znaków – literniczymi, abstrakcyjnymi, przedstawiającymi, ilustracyjnymi
i dynamicznymi, które są szkicowane i wykonywane za pomocą programów komputerowych wektorowo w krzywych Béziera.
Ponadto znaki graﬁczne z lat 2000–2015 w większości są częścią systemów identyﬁkacji wizualnych, nieraz nawet koncepcji brandingowych i strategii marketingowych,
co rzadko miało miejsce w przeszłości.
Należy również zwrócić uwagę na ograniczone możliwości techniczne, jakimi dysponowali graﬁcy w XX wieku, w wyniku czego dominowały wtedy znaki czarno-białe,
zastąpione później przez znaki w różnorodnych wersjach kolorystycznych (kolorowe,
monochromatyczne, system barw CMYK, RGB i Pantone).

W

Urząd Patentowy RP kibicuje wszystkim uczestniczkom Akademii i czeka na rezultaty – nowatorskie projekty i innowacyjne start-upy, służąc wsparciem przy ich ochronie prawnej.

ystawa zapełniła ważną lukę, ponieważ przez wiele lat nie podejmowano
próby przedstawienia historii polskich znaków graﬁcznych w publikacjach
ani na wystawach. Obecnie mogą się z nią zapoznać mieszkańcy różnych miast
Polski. Do tej pory Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graﬁcznych była prezentowana w Gdyni i Warszawie. Następnie będą mogli ją obejrzeć mieszkańcy Wrocławia, Cieszyna, Krakowa i Tarnowa.

Elżbieta Balcerowska

Jolanta Kurowska
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Jeśli o własności intelektualnej,
to tylko we Lwowie...
Przełom lutego i marca przyniósł ważne, ze względu na upowszechnianie
wiedzy o własności intelektualnej w krajach Europy Wschodniej,
wydarzenie – międzynarodowe seminarium
„Polityka ochrony własności intelektualnej
w szkołach wyższych i instytutach badawczych”.

P

rzedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz
Kijowski Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, we współpracy z Państwowym Urzędem ds.
Własności Intelektualnej Ukrainy.
Dwudniowe seminarium, które odbyło
się w jednej z siedzib Kijowskiego
Uniwersytetu Prawa we Lwowie,
w znacznej mierze zostało poświęcone analizie sytuacji prawnej i politycznej w zakresie nauczania i wdrażania
strategii ochrony własności intelektualnej w ukraińskich uczelniach.
Stanowiło także doskonałą okazję
do prezentacji dobrych praktyk oraz
wymiany doświadczeń między różnymi instytucjami, zaangażowanymi
w budowanie świadomości IP i procesy komercjalizacji.

wać władze poszczególnych uczelni
do indywidualnej regulacji tych kwestii.
Na ten temat mówił również reprezentujący Światową Organizację
Własności Intelektualnej dyrektor
Departamentu Krajów Rozwiniętych
i w Okresie Transformacji – Michal
Svantner, podkreślając możliwość
skorzystania z ogólnych wytycznych
oraz wzorca regulaminu zarządzania
własnością intelektualną opracowanego przez ekspertów WIPO.

P

rezes Alicja Adamczak podzieliła się z uczestnikami
konferencji doświadczeniami Polski
w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej,
a przede wszystkim włączania przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” do obligatoryjnych standardów

kształcenia na niemal wszystkich kierunkach studiów. Mówiła także o różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Patentowy
RP, mających na celu popularyzację
problematyki ochrony dóbr niematerialnych wśród wielu grup społecznozawodowych, w tym m.in. środowiska
naukowego, przedsiębiorców, rzeczników patentowych czy przedstawicieli
instytucji otoczenia biznesu.

O

znaczeniu tematyki konferencji
świadczyła liczna obecność
uczestników, w znacznej mierze
pracowników szkół wyższych oraz
instytutów badawczych, jak również
osób reprezentujących administrację
rządową.
Piotr Zakrzewski

D

o udziału w wydarzeniu w charakterze gościa honorowego
i zarazem wykładowcy została zaproszona Prezes Urzędu Patentowego
RP – dr Alicja Adamczak. Rektor
Kijowskiego Uniwersytetu Prawa
– prof. Jurij Boszycki, otwierając obrady i witając uczestników, podkreślił
konieczność budowania strategii
ochrony własności intelektualnej
na Ukrainie – zarówno na poziomie
krajowym, jak i poszczególnych uczelni. Ukraińskie prawo, odnoszące się
do szkolnictwa wyższego, nie nakłada
na szkoły wyższe obowiązku posiadania regulaminu zarządzania prawami
własności intelektualnej. Swoboda
w tym zakresie winna jednak motywo-
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Prezes Alicja Adamczak dzieliła się doświadczeniami w upowszechnianiu wiedzy
o ochronie własności intelektualnej i jej znaczeniu w nowoczesnej gospodarce
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ZAPROSILI NAS
ST YCZEŃ
h Sejmowa Komisja Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
na swoje posiedzenia, w tym na prezentacje
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Rozwoju Mateusza Morawieckiego
o zamierzeniach resortu w zakresie
innowacyjności i nowoczesnych technologii
h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
na uroczyste ogłoszenie wyników
XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2016 w Warszawie
h Politechnika Wrocławska na uroczyste
posiedzenie Honorowego Konwentu
Politechniki. Prezes Alicja Adamczak
wiceprzewodniczącym Konwentu
h Krajowa Izba Gospodarcza na spotkanie
z przedsiębiorcami i decydentami
gospodarczymi Gospodarcze Otwarcie Roku
2016 w Warszawie
h Instytut Lotnictwa na uroczystość otwarcia
największego w Europie Centrum Turbin
Gazowych w Warszawie
h Ośrodek Analiz i Dialogu THINK TANK
na konferencję „Davos-Warszawa 2016. Nowy
kontekst globalny, nowe wyzwania dla Polski”
w Warszawie

120. rocznica powstania
Węgierskiego Urzędu
Własności Intelektualnej
W Budapeszcie w siedzibie
Węgierskiej Akademii Nauk 9 marca
odbyła się uroczysta gala
z okazji 120. rocznicy powstania
Węgierskiego Urzędu
Własności Intelektualnej (HIPO).

Podczas uroczystości przemówienia wygłosili:
prof. Vékás Lajos z Węgierskiej Akademii
Nauk, prezes Węgierskiego Urzędu Własności
Intelektualnej, dr Miklós Bendzsel oraz András
Vedres, prezes Węgierskiego Stowarzyszenia
Wynalazców. Podczas gali licznie zgromadzili
się również zagraniczni goście. Urząd Patentowy RP reprezentował Zastępca Prezesa
Andrzej Pyrża.

h Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu na uroczystość z okazji 70-lecia
istnienia Instytutu

Węgierski Urząd Własności Intelektualnej,
utworzony w 1896 r. na mocy art. 23 Ustawy
z 1895 r. o Patentach na Wynalazki pod nazwą
Węgierski Urząd Patentowy, prowadzi szeroką
współpracę z Urzędem Patentowym RP w ramach Grupy Wyszehradzkiej, m. in. współtworząc Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP),
który będzie miał swoją siedzibę w Budapeszcie i rozpocznie działalność 1 lipca 2016 r. Podczas gali krótkie wystąpienie wygłosił również
Josef Kratochvíl, Prezes Urzędu Własności
Intelektualnej Republiki Czeskiej, aktualnie
Przewodniczący Rady Administracyjnej WIP.
Podczas gali wręczono również nagrody
im. Ányosa Jedlika, przyznawane corocznie
od 1996 r. pięciu laureatom w uznaniu za wynalazki oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie
ochrony własności przemysłowej. Nagrodę
zainicjował prezes HIPO, dr Miklós Bendzsel
w setną rocznicę powstania urzędu. Ányos
Jedlik, którego imieniem nazwano nagrody, był
węgierskim ﬁzykiem, wynalazcą i benedyktynem. Wynalazł on silnik na prąd stały oraz dynamo elektryczne. Jako wieloletni wykładowca
ﬁzyki nie tylko wykształcił kolejne pokolenia
naukowców, ale w swojej pracy interesował
się również wieloma innymi dziedzinami nauki,
w tym chemią i medycyną.

h Konfederacja Lewiatan na konferencję
z cyklu „Polska 2015-2025: Jak zwiększyć
inwestycje i ich efektywność” w Warszawie
h Polska Izba Rzeczników Patentowych
na uroczystość inauguracji aplikacji
rzecznikowskiej oraz na wykład inauguracyjny
prof. Aurelii Nowickiej, „Ochrona własności
przemysłowej w systemie prawa polskiego”
w Warszawie
h Biuro Analiz Sejmowych oraz sejmowa
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności
i Nowoczesnych Technologii na seminarium,
„Innowacyjność gospodarki polskiej. Problemy,
wyzwania i postulaty zmian” w Warszawie

Joanna Rytel
Przemówienie Prezesa HIPO, dr Miklósa
Bendzsela
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Życie z pasją

Malarskie wizje
Rozmowa z Grażyną Cieszkowską-Dźwigalską
pracownikiem Departamentu Rejestrów UPRP

Talent to tylko 10 proc. sukcesu, ważna jest pasja, zapał, praca...
– W urzędowej windzie przypadkiem usłyszałam o Pani pasji,
a ja o niczym do tej pory nie wiedziałam?! Jak to możliwe? Przecież znamy się już ładnych parę lat a „na językach” tylko praca,
praca, praca.
– Niestety zapewne nie tylko o mnie jednej nie wiadomo „co jej w duszy
gra”. Mało wiemy o sobie, o tym, co nas pochłania, czym się pasjonujemy, jakie mamy hobby…
– Pani maluje, proszę opowiedzieć o początkach swojej przygody
z pędzlem.

– Tak, to prawda maluję, rysuję, bawię się kolorami. Od zawsze lubiłam
rysować. W szkole zawsze sprawiały mi przyjemność przedmioty wymagające zdolności manualnych. Prace plastyczne były moim ulubionym
przedmiotem. Nic dziwnego, że gdy przyszedł czas na wybór szkoły
średniej, za zgodą i wsparciem rodziców złożyłam papiery do jedynej
wówczas w Warszawie szkoły rzemiosła artystycznego, na kierunek
metaloplastyki. Niestety tu przeznaczenie nie było dla mnie łaskawe.
A raczej komisja lekarska przed którą musiałam stanąć, orzekła, że jestem za słaba ﬁzycznie i nie poradzę sobie na warsztatach szkolnych,
w kuźni, twierdząc, że to za ciężka praca dla mnie. I tak skończyły się
marzenia szesnastolatki o zawodzie artysty. Niemniej jednak zawsze, jeśli tylko miałam czas, coś rysowałam, malowałam, robiłam różne drobne
rzeczy „z niczego”. Wszystko szło oczywiście „do szuﬂady”. Był też czas,
kiedy w ogóle zaprzestałam „tworzyć”. Pochłonięta rodziną, ukochanym
dzieckiem, jak również innymi wyzwaniami, pozostawiłam swoje ulubione
zajęcia na boku. Nie będę ukrywać, z perspektywy lat żałuję, że nie postawiłam na swoim. Byłam nieśmiała, za mało asertywna, nie wierzyłam
w swoje możliwości. Ale to już przeszłość, której nie da się cofnąć.
Ale w końcu nadszedł ten czas, który mogłam poświęcić swojej pasji
i robić to, co sprawia mi olbrzymią frajdę. Malując odpoczywam i w pewnym sensie przenoszę się w inny wymiar, do świata niezwykłych barw
i emocji, które towarzyszą tworzeniu, malowaniu.
– Czy kieruje Panią natchnienie, czy to jest mozolny proces twórczy, czy raczej zaplanowana praca?
– Siadam przed płótnem, kiedy pozwala mi na to czas i przychodzi
nieodparta ochota tworzenia. Czy jest to natchnienie? Jeśli tak, to jest
ono permanentne. Ja po prostu bardzo lubię malować i nie podchodzę
do tego jak do mozołu, który muszę pokonać. Tworzenie z przymusu
nie ma sensu. To ma przynieść satysfakcję, przyjemność. Siadając przed
sztalugą nie czekam na natchnienie, po prostu biorę pędzel w rękę
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od wybranej techniki, akwarela np. nie pozwala
na tego typu „manewry”.
– Ile czasu poświęca Pani na swą pasję? Czy to jest jakiś codzienny rytuał,
czy po prostu gdy przychodzi wena do malowania, chwyta Pani za pędzle i działa
twórczo?

i samo zaczyna się coś dziać. Zaczynam
czarować. Najpierw szkic mało precyzyjny,
ogólny, następnie krok po kroku bez pośpiechu
wyłaniają się konkrety. A potem to już tylko
wspaniała zabawa paletą barw i „dopieszczanie” płótna detalami. Zaczynając czarować
na płótnie nigdy nie wiem, jaki będzie efekt tej
pracy. Ale przychodzi chwila, w której mówię:
„ to już, koniec”. Uwalniam wszelkie emocje,
po zakończonej pracy czuję, jak „schodzi
ze mnie powietrze”. A satysfakcja? Przychodzi
po jakimś czasie.
– Czyli to nie jest tak, że do malowania
potrzebny jest tylko talent. Z tego, co Pani
mówi, a i z moich doświadczeń wiem,
że tworzenie jest pracą, wymagającą
przede wszystkim zaangażowania, zapału, ogromnej cierpliwości, czasem nawet
wysiłku ﬁzycznego, aby satysfakcjonująco
skończyć to, co było jakimś „błyskiem”,
nieuświadomioną do końca ideą i wewnętrznym przymusem działania...
– Prawda jest taka, że talent to tylko zawsze
10% sukcesu, reszta to właśnie zapał, praca,
warsztaty, trening, z czasem doświadczenie
i nabyte umiejętności i nieustający wewnętrzny
impuls tworzenia, który się nazywa twórczym
niepokojem.

– Mimo najszczerszych chęci nie mogę poświęcić tyle czasu malowaniu, ile bym chciała.
Najczęściej jest to sobota albo niedziela,
rzadko w tygodniu mogę sobie pozwolić
na dłuższą sesję. Jednak jest to hobby wymagające jednorazowo poświęcenia dłuższego
czasu. Chociażby ze względu na to, że trzeba
przygotować farby podstawowe i ich odcienie.
To zabiera w ogólnym rozrachunku czasem
więcej czasu niż samo malowanie. Niebagatelne znaczenie ma światło, najlepsze jest dzienne, które ma wpływ na dobór kolorów. Jest
to proces wieloetapowy, wymagający czasu.
Zdarzyło mi się, że pochłonięta swoim „czarowaniem”, zapomniałam o przygotowywanym
sobotnio-niedzielnym obiedzie, który dał o sobie znać intensywnym zapachem spalenizny.
(śmiech) Dlatego najpierw obowiązki, a dopiero
potem przyjemności.
– Jakimi technikami Pani maluje? Jest Pani
samoukiem czy też korzystała z jakichś
warsztatów, szkoleń?
– Jestem samoukiem, nigdy nie korzystałam
z warsztatów czy szkoleń, ale przyznam się,
że podglądam innych, jak to robią i staram
się ich naśladować. Co do technik, to bardzo
lubię rysowanie ołówkiem, malowanie farbami
akrylowymi i akwarelowymi. Nie próbowałam
nigdy malować farbami olejnymi, kiedyś głów-

nie ze względu na zapach terpentyny, której
używanie jest niezbędne, ale może kiedyś
spróbuję, bo są już przecież rozpuszczalniki
bezwonne. Lubię też zwykłe kredki. Używam
je do kolorowania arabesek, które wyciszają,
relaksują, wciągają w zabawę kolorami.
– A tematyka tych prac, coś ją szczególnie
wyróżnia? Co Pani maluje?
– Jestem kobietą, może dlatego bardzo lubię
malować kwiaty, ale inspiruje mnie też pejzaż.
W nim zawsze więcej się dzieje, jest więcej
przestrzeni, powietrza i można stosować
większą paletę barw. Czasami namaluję coś
abstrakcyjnego, tu już można popuścić wodzę
fantazji, bez żadnych zahamowań. Można
zobaczyć to, czego inni nie widzą.
Lubię twórczość Chełmońskiego, Mehoﬀera,
Kossaka, a ze współczesnych, Adama Razika,
Agatę Bogacką, Wojciecha Klimkę, Zoﬁę Artymowską. Inspiracji szukam w wystawach, które
niekiedy odwiedzam, w przyrodzie, czasem
zobaczę coś w plenerze, co bardzo mi się
spodoba i pragnę to „zatrzymać w kadrze”,
przenieść na płótno. Niekiedy inspirują mnie
prace innych malarzy. Podpatruję nawet w Internecie, który, jak wszyscy wiemy, dysponuje
oceanem prac malarskich najwybitniejszych
malarzy świata.
– Czy ma Pani duży zbiór swych prac?
A może w przyszłości myśli Pani o jakimś
wernisażu?
– Zbiór nie jest specjalnie duży. Wiele prac
gdzieś się zawieruszyło przy kilkurazowych
przeprowadzkach, trochę prac rozdałam znajomym. Reszta wisi na ścianach w domu i ogląda je tylko rodzina i najbliżsi znajomi.

– Czy zdarza się, że zamalowuje Pani
swą pracę i zaczyna proces tworzenia
od nowa?
– Całej pracy nie zdarzyło mi się zamalować,
ale czasem bywa tak, że coś się nie uda, coś
mi się nie podoba albo uważam, że powinnam
zastosować inny kolor, wówczas robię korektę,
poprawiam do skutku, do mojego przekonania,
że to jest właśnie „to”. Ale jest to całkiem normalne, bo przecież obraz musi spełniać przede
wszystkim moje oczekiwania. Wszystko zależy
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O wystawieniu ich, zorganizowaniu
wernisażu nigdy nie myślałam może
przez skromność, brak wiary we własne
możliwości, może z obawy przed krytyką. Nie wiem, czasem trudno zrobić
pierwszy krok. Teraz też byśmy nie rozmawiały, gdyby nie Pani inicjatywa.
– Malowała Pani czasem coś
na zamówienie? Czy to trudniejsze
zadanie do wykonania niż realizacja
własnego pomysłu na obraz?
– Na konkretne zamówienie nie malowałam nigdy. Ale zdarzało się, że malowałam coś dla znajomych. Malowanie na zamówienie wydaje mi się
trudniejsze o tyle, że trzeba sprostać
konkretnym życzeniom zamawiającego,
jest mniejsza dowolność i swoboda
wyrażania swoich pragnień i myśli.
Ale jeśli podana jest tylko tematyka, bez
konkretów, to decyzja, jak ma wyglądać
obraz, podejmowana jest przez twórcę.
A czy spełni oczekiwania zamawiającego, to już inna rzecz.
– Gdyby można było cofnąć wskazówki zegara, dokonałaby Pani
innego wyboru w swoim życiu
i jednak poświęciła się zawodowo
malarstwu?
– No cóż, gdybym mogła cofnąć wskazówki zegara, bardziej upierałabym się
przy tym, żeby dostać się do wymarzonej szkoły, jeśli nie na metaloplastykę,
to na jubilerstwo i to byłby zdecydowanie najlepszy z moich zawodowych
wyborów. Ale jak już wspomniałam,
czasu nie da się cofnąć, jest jak jest.
Malarstwo jest jednak wciąż moim
hobby, wspaniałą pasją. Było i pozostanie światem moich wyimaginowanych
„czarów”, wypełnianych paletą różnych
barw, w którym odpływam w „bezkres
oceanów” czyli moich malarskich wizji…
– Dziękuję serdecznie za rozmowę,
życzę wspaniałych malarskich wizji,
a w niedalekiej przyszłości udanego
wernisażu.

Rozmawiała
Jadwiga Dąbrowska
Zdj. A. Taukert
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Braliśmy udział

Wiwat Marszałek
czyli imieninowa gęś z baranem
Józef Piłsudski w dzieciństwie prawdopodobnie imienin
nie obchodził. Jego ojciec również miał na imię Józef,
więc dzień 19 marca był raczej świętem jego ojca.
Wszystko zmieniło się w czasach II Rzeczpospolitej,
kiedy imieniny Marszałka były świętem narodowym.
Piękną tradycję podtrzymują do dzisiaj środowiska
piłsudczykowskie i patriotyczne.

O

d kilkunastu lat gospodarzem
głównych uroczystości imieninowych jest Centralna Biblioteka Wojskowa
w Warszawie (CBW), mająca Marszałka
za swojego honorowego patrona, zaś tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane
przez CBW, Krajowy Związek Piłsudczyków RP i Związek Piłsudczyków.
Przybyło nań blisko 300 gości, wśród których znaleźli się prof. Wojciech Falkowski
podsekretarz stanu w MON, przedstawiciele parlamentu, Jan Józef Kasprzyk,
p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych i zarazem
prezes Związku Piłsudczyków, przedstawiciele najwyższych władz wojskowych,
Ordynariatu Polowego oraz mediów.
Przybyli także przedstawiciele organizacji
społecznych i kombatanckich oraz liczna
grupa młodzieży szkolnej z Warszawy i okolic wraz z kadrą
nauczycielską.

– w maju 1926 roku Józef Piłsudski powiedział: „Całe życie walczyłem o znaczenie
tego, co zowię imponderabilia, jak honor,
cnota, męstwo i w ogóle siły wewnętrzne
człowieka, a nie dla starania o korzyści
własne czy swego najbliższego otoczenia”.
Niech te słowa Marszałka towarzyszą nam
nie tylko w czasie dzisiejszego spotkania,
ale także we wszystkich życiowych działaniach – podkreślił J. Tarczyński.

S

potkaniu towarzyszyła ceremonia
wręczenia medali „Pro Patria” przyznanych zasłużonym członkom Związku
Piłsudczyków RP przez Szefa Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dekoracji dokonał p.o. Szefa
Urzędu Jan Józef Kasprzyk w asyście
ppłk. Mariusza Tomalskiego, zaś Michał Lisiecki, prezes zarządu Platformy Mediowej

U

rząd Patentowy RP
reprezentowała prezes Alicja Adamczak, która
wręczyła na ręce dyrektora
Tarczyńskiego kopię dekretu
Marszałka z 1918 r. powołującego Urząd Patentowy.

Uroczystość rozpoczął dyrektor
CBW, dr Jan Tarczyński, przypominając słowa Marszałka

Podczas uroczystości w CBW
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Marszałek Józef Piłsudski podczas ulubionego pasjansa

Point Group, wydawcy m.in. tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”, otrzymał złotą odznakę honorową Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie z rąk dyrektora Tarczyńskiego. Część
oﬁcjalną uroczystości zakończyło wręczenie odznaczeń
i wyróżnień przyznanych przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, a także występ w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który
wiązanką piosenek legionowych i patriotycznych przypomniał
zebranym czasy oraz postać Marszałka Józefa Piłsudskiego.

I

mieniny Marszałka były zawsze szczególnym momentem,
o którym wiemy nie tylko z prasy i źródeł historycznych,
ale także ze wspomnień jego małżonki Aleksandry, literatki
Kazimiery Iłłakowiczówny czy adiutanta Marszałka Mieczysława Lepeckiego. Tradycję obchodzenia imienin rozpoczęli
legioniści podczas I wojny w 1915 roku w Grudzynach.
Oﬁcerowie oﬁarowali mu wtedy złoty zegarek z napisem
„Kochanemu Komendantowi – korpus oﬁcerski”, a III batalion
oﬁarował piękny album, przechowywany potem w Muzeum

...i z rodziną

164 •

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

Nr 1/2016

Belwederskim. W 1918 roku Piłsudski
uwięziony w twierdzy w Magdeburgu
18 marca pisał do żony: „Jutro moje
imieniny, jeśli chcesz mi zrobić imieninowy prezent, przyślij mi dwie talie kart
do pasjansa. Te, które mam, już bardzo
się zniszczyły”. Z Polski manifestacyjnie
wysyłano życzenia do Magdeburga,
które zresztą nie doszły do adresata.
Podobno jednak po uwolnieniu komendanta, Niemcy oddali tysiące przesyłek.
W 1919 roku Piłsudski obchodził po raz
pierwszy swe imieniny w wolnej Polsce.
Liczne delegacje, zwłaszcza młodzieży
i tłumy ludzi oblegały Belweder. Na placu Saskim Piłsudski przyjął rewię wojsk,
a później w Belwederze delegacje
wszystkich pułków.

W

roku 1921 z imieninami zbiegło
się uchwalenie przez Sejm

były przepełnione. Na miejscu tłumy
oblegały dworek Piłsudskich, wznosząc okrzyki i śpiewając. Ludzie zwozili
również najróżniejsze prezenty, czasem
bardzo kłopotliwe, np. zwierzęta, o których Marszałkowa tak wspominała:
„Pamiętam, że na jedne imieniny mąż
dostał 2 psy, 10 królików, jedną owcę,
sarenkę, lisa, gęś i wojowniczego
koguta. Mąż stanowczo odmówił pozbycia się tego zwierzyńca. Przez parę
tygodni patrzyłam bezradnie, jak owca
zjada sałatę, sarna kwiaty wiosenne
w ogrodzie, a kogut skacze do oczu
każdemu, kto tylko wejdzie do nas. Lis
w poszukiwaniu legowiska przeorał
grządki tak dokładnie, że musiałam siać
wszystko po raz drugi. W końcu jednak
udało mi się rozmieścić to towarzystwo
po znajomych, z wyjątkiem barana
i gęsi, między którymi powstała idealna
przyjaźń… zabawny to był widok gdy
spali razem na słońcu, gęś z głową
na piersiach barana.”

W

Konstytucji (17 marca) co uczczono
galowym przedstawieniem 18 marca
w Teatrze Wielkim (wystawiono wtedy
I akt Hrabiny i III akt Halki Stanisława
Moniuszki). Na przedstawieniu był
oczywiście Marszałek, w trakcie którego nadeszła również depesza z Rygi
o podpisaniu traktatu pokojowego z Rosją, kończącego wojnę z lat 1919–1920.
Owacjom nie było końca.

W

maju 1923 roku Piłsudski
wycofał się z życia publicznego i przeniósł na stałe do Sulejówka
do willi „Milusin”. Przez trzy następne
lata tu obchodził imieniny. Rokrocznie
w czasie imienin Marszałka, dworek
stawał się miejscem pielgrzymek rzesz
polityków, legionistów i zwykłych ludzi.
Pociągi zmierzające w tamtym kierunku
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1935 roku w Warszawie
w związku z imieninami
Marszałka uroczystości zaplanowano
na znacznie większą skalę niż corocznie dotąd. 18 marca miał miejsce olbrzymi pochód do Belwederu z placu
Piłsudskiego. Wieczorem odbyła się
w Teatrze Wielkim akademia, na którą
przybył prezydent Mościcki, a przemawiał prezydent miasta, Stefan Starzyński. 19 marca na lotnisku wojskowym
na Okęciu odsłonięto pomnik ku czci
Marszałka, ufundowany przez 1 pułk
lotniczy. W programie uroczystości
imieninowych było również wyświetlenie ﬁlmu Ryszarda Ordyńskiego o życiu Piłsudskiego. Na pokazie obecny
był prezydent Mościcki, rząd, korpus
dyplomatyczny. Uderzała nieobecność
Piłsudskiego. Po śmierci Marszałka
12 maja, nadal urządzano jego imieniny aż do 1939 roku, składając mu
hołd, szczególnie uroczyście w wojsku.
Armia zaliczała imieniny Marszałka do świąt narodowych na równi
z 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada.

ZAPROSILI NAS
h Polski Związek Przemysłu
Oświetleniowego na uroczystość otwarcia
XXIV Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO
2016 oraz XIV Międzynarodowych Targów
ELEKTROTECHNIKA 2016 w Warszawie
h Bank Pekao S.A. na konferencję związaną
z publikacją szóstej edycji „Raportu o sytuacji
mikro i małych ﬁrm” w Warszawie

LUTY
h Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska” na spotkanie Kapituły „Młodych
Liderów Innowacji”. Prezes Alicja Adamczak
członkiem Kapituły
h Rektor Politechniki Wrocławskiej na XIV bal
charytatywny Politechniki
h Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
na Bal uczelniany w Wieliczce
h Międzyresortowy Zespół do spraw
Strategii „Europa 2020” na swoje posiedzenia
w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie
h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
na spotkanie inaugurujące program „Girls
Go Start-up! Academy” w Warszawie
h Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
na uroczyste posiedzenie Senatów Politechniki
Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach w ramach obchodów Jubileuszu
200-lecia utworzenia Szkoły AkademicznoGórniczej w Kielcach – pierwszej uczelni
technicznej na ziemiach polskich, do tradycji
której odwołują się te uczelnie
h Fundacja FSCD Polska i Międzynarodowe
Forum Kobiet na konferencje „Kobiety
w nowych technologiach” w ramach inicjatywy
Digital University w Warszawie
h Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej na WIPO Seminar on IP Policies
for Universities and Research Institutions
we Lwowie, Ukraina

Piotr Brylski
Zdj. CBW
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Odnowienie doktoratu
Profesora Stanisława Sołtysińskiego
prof. dr hab. Aurelia Nowicka
Uroczystość odnowienia doktoratu
Profesora Stanisława Sołtysińskiego
odbyła się 14 marca 2016 r.
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

U

roczystość była wyrazem uznania i szacunku dla osiągnięć Profesora, jednego
z najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa, po 50 latach od uzyskania stopnia doktora.
W Auli Lubrańskiego zgromadzili się Rektor
i prorektorzy UAM, członkowie Senatu i Rady
Wydziału Prawa i Administracji oraz licznie
przybyli goście z macierzystego Uniwersytetu
i innych ośrodków akademickich, przedstawiciele władzy sądowniczej, instytucji centralnych
i lokalnych, środowisk gospodarczych, koledzy
i przyjaciele.

Otwarcia uroczystości dokonał Rektor
UAM, profesor Bronisław Marciniak, który

– po przywitaniu zebranych – wymienił największe zasługi Profesora, wyraził uznanie dla
Jego dokonań w pracy naukowej i organizacyjnej oraz szczególne podziękowania za lata
poświęcone uczelni, zwłaszcza w czasie
sprawowania funkcji dziekańskiej na Wydziale
Prawa i Administracji (1981–1984).
Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji profesor Roman Budzinowski, podkreślając, że uchwała o odnowieniu
doktoratu, podjęta przez Radę Wydziału dnia
30 czerwca 2015 r., stanowiła wyraz najwyższego uznania dla wyróżniającej się pracy Profesora dla dobra Uniwersytetu, społeczeństwa
i Państwa. W swoim przemówieniu Dziekan
przedstawił sylwetkę naukową Profesora, etapy
kariery akademickiej i liczne osiągnięcia w poszczególnych sferach aktywności zawodowej.
Oto kilka wątków z tego przemówienia.

P

Profesor Stanisław Sołtysiński
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rofesor ukończył studia prawnicze
na Wydziale Prawa UAM w 1961 r. Doktorem nauk prawnych został w 1965 r., a doktorem habilitowanym w 1970 r. Tytuł profesora
nadzwyczajnego otrzymał w 1979 r., tytuł
profesora zwyczajnego w 1988 r. W latach
1981–1984 był dziekanem Wydziału Prawa
i Administracji. W latach 1987–1990 kierował
Katedrą Prawa Cywilnego. Poza UAM wykładał
– jako visiting professor – w University of Pennsylvania Law School, College of Europe, J.W.
Goethe Universität, Munich Intellectual Property Law Center. Z wykładami gościł na wielu
uczelniach amerykańskich (m.in. Columbia,
Georgetown, Berkeley, Harvard) oraz w innych
ośrodkach, np. Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, uniwersytetach w Cambridge,
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Budapeszcie, Luksemburgu, Mexico City,
Seulu, Caracas. Wchodził w skład kuratorium
i rady naukowej monachijskiego Instytutu Maxa
Plancka. Zainicjował i rozwinął współpracę
z haskim Instytutem Assera.

P

rofesor jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności
oraz członkiem zwyczajnym Academiae
Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg)
i Academiae Europaea (Londyn). Uczestniczy
w elitarnych grupach badawczych ds. prawa
spółek: European Model Company Law Group
oraz European Company Law Experts. Bierze
udział w pracach powołanej przez Komisję
Europejską grupy reﬂeksyjnej na temat przyszłości europejskiego prawa spółek. W latach
2003–2013 wchodził w skład Rady Zarządzającej Międzynarodowego Instytutu Uniﬁkacji
Prawa Prywatnego (UNIDROIT).

W

swoim przemówieniu Dziekan opisał
niezmiernie bogaty dorobek konferencyjny Profesora, krajowy i międzynarodowy,
a także zaakcentował nader istotny wkład
w tworzenie prawa, począwszy od ustawy
o wynalazczości (1972) i jej gruntownej nowelizacji (1984) oraz ustaw o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym (1990) i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (1993). Profesor
wchodził w skład Komisji ds. Reformy Prawa
Cywilnego (1987–1989) i Rady Legislacyjnej
(1984–1987, 1989–1992).
Przez kilka kadencji był członkiem Komisji
Kodyﬁkacyjnej Prawa Cywilnego, w ramach
której przewodniczył zespołowi tworzącemu
założenia reformy prawa spółek, a następnie
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Profesor Stanisław Sołtysiński
z rektorem UAM, profesorem
Bronisławem Marciniakiem

współtworzył kodeks spółek handlowych.
Wśród innych ustaw, w których opracowaniu
uczestniczył, znajdują się m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych
i spółce europejskiej.

D

ziekan podkreślił udział Profesora w arbitrażu handlowym, na płaszczyźnie
krajowej i międzynarodowej, wymieniając m.in.
członkostwo w Sądzie Arbitrażowym przy
Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Stałym
Sądzie Arbitrażowym przy Europejskim Banku
Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Wspomniał
o praktyce prawniczej, prowadzonej w ramach
Kancelarii radców prawnych i adwokatów
„Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak”. Podkreślił
również zaangażowanie Profesora w liczne inicjatywy i działania społeczne, np. sprawowaną
przez wiele lat funkcję przewodniczącego Rady
Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji
w Poznaniu, a także fakt przewodniczenia
Komitetowi Porozumiewawczemu Środowisk
Twórczych w Poznaniu, którego starania umożliwiły wzniesienie w 1981 r. Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956.

W

2010 r. Profesor otrzymał doktorat
honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2015 r. został uhono-
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rowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; wcześniej
otrzymał Krzyż Kawalerski i Krzyż Oﬁcerski tego Orderu, a ponadto
Srebrny Krzyż Zasługi. W 2005 r. został odznaczony przez Prezesa
Rady Ministrów Odznaką Honorową „Za zasługi dla wynalazczości”,
a w 2013 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych – Odznaką „Bene
Merito”.
W 2011 r. otrzymał Krzyż ze Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej
Niemiec. Posiada Odznakę Honorową Miasta Poznania, a także godność
Lidera Pracy Organicznej i statuetkę Honorowego Hipolita, przyznane
przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

K

olejną częścią uroczystości była laudacja, którą wygłosiła niżej
podpisana, jako promotor odnowienia doktoratu. Zgodnie z tradycją uniwersytecką, podstawową częścią laudacji było przedstawienie
dorobku naukowego. O wyjątkowej pozycji Profesora w polskiej i światowej doktrynie prawniczej świadczy nie tylko liczba publikacji (ok. 400),
lecz przede wszystkim ich doniosłość, której miarą jest nader znaczący
wkład w rozwój akademickiej myśli prawniczej oraz praktyki stanowienia
i stosowania prawa, a także międzynarodowa renoma Autora.

J

ak podkreśliła autorka laudacji, dobitnym rysem twórczości Profesora jest prekursorski charakter koncepcji naukowych i konstrukcji
teoretycznych oraz pragmatyzm w ocenie ich przydatności dla praktyki
– ustawodawczej, gospodarczej i społecznej. Na podkreślenie zasługuje rozległość problematyki badawczej, w której można wyodrębnić
pięć głównych dziedzin, a mianowicie: klasyczne prawo cywilne, prawo
własności intelektualnej, prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe prawo handlowe i prawo spółek. Ponad 100 prac ukazało się
w językach obcych; zostały opublikowane m.in. w Stanach Zjednoczonych, Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii,
Holandii, Szwecji, Korei Południowej, Argentynie, Peru.

W

dziedzinie klasycznej cywilistyki pierwszorzędne znaczenie
ma wkład Profesora do teorii czynności prawnych, w szczególności koncepcja rozporządzenia polegającego na obciążeniu prawa
bezwzględnego uprawnieniem względnym. Zastosowanie tej koncepcji
do umów licencyjnych i uznanie licencji za obciążenie patentu, umożliwiło
wyjaśnienie charakteru tych czynności prawnych, zaliczonych przez
Autora do klasy rozporządzeń. Inna część dorobku wiąże się z tą szczególną postacią czynności prawnych, jaką są uchwały organów spółek,

a głównie dotyczy konsekwencji ich wadliwości. W tym nurcie badawczym mieści
się także stanowisko dotyczące funkcji
i skutków obowiązywania norm względnie
wiążących. Wybitnie twórcza jest konstrukcja prawa podmiotowego do ochrony
deliktowej, którą Autor wykorzystał do wyjaśnienia pozycji prawnej dysponenta
know-how.

W

dziedzinie prawa własności
intelektualnej Profesor należy
do grona najwybitniejszych znawców
na świecie. Obszerne studium pt. ComTuba z dyplomem dla Profesora
puter Programs and Patent Law, opublikowane w Stanach Zjednoczonych, było
pierwszą w literaturze światowej prawno-porównawczą analizą ochrony
programów komputerowych. Także w kraju prace na ten temat miały pionierski charakter. Niezmiernie istotne są gruntowne studia nad umowami
transferu technologii, w obrocie krajowym i międzynarodowym. Równą
doniosłość ma charakterystyka natury i właściwości przedmiotów własności przemysłowej, głównie wynalazku i przesłanek zdolności patentowej. Wysokim uznaniem cieszył się zarówno pierwszy komentarz do prawa wynalazczego, który ukazał się w 1975 r., jak i współautorski wkład
do komentarza opublikowanego w 1990 r., a także obszerne rozdziały
w „Systemie prawa własności intelektualnej”, a obecnie – w „Systemie
prawa prywatnego”, w tomie poświęconym własności przemysłowej.

W

dziełach z tej dziedziny ważne miejsce zajmuje reﬂeksja
nad ekonomicznymi i społecznymi kosztami ulegania presji
na wzmacnianie ochrony, zwłaszcza w relacjach z państwami wysoko
rozwiniętymi. Klasycznym studium takiego przypadku jest traktat polskoamerykański o stosunkach handlowych i gospodarczych z 1990 r. (do
dziś obowiązujący), który nałożył na Polskę wiele kosztownych obowiązków, np. w zakresie ochrony farmaceutyków. Starania Profesora, które
doprowadziły do debaty sejmowej poprzedzającej ratyﬁkację traktatu,
znakomicie przyczyniły się do podniesienia świadomości prawnej decydentów i opinii publicznej. Także w kontekście przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej Profesor wykazywał asymetrię korzyści i ciężarów oraz proponował rozwiązania zabezpieczające interesy gospodarcze
kraju. Głównie zasługą Profesora było wprowadzenie instytucji wyczerpania praw własności intelektualnej.
Również w perspektywie wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej
i tworzenia Jednolitego Sądu Patentowego Profesor podkreśla kontrowersyjne, niekorzystne z punktu widzenia interesów naszej gospodarki
aspekty tych regulacji.

W
W uroczystości wzięła udział dr Alicja Adamczak, prezes UPRP

168 •

prawie prywatnym międzynarodowym Profesor koncentrował najpierw uwagę na właściwości prawa dla umów licencyjnych. Wypowiedział się za prawem siedziby licencjobiorcy, będącej
centrum eksploatacji przedmiotu licencji. Przeprowadził precyzyjne
rozgraniczenie statutów: obligacyjnego i patentowego oraz podkreślał
doniosłość przepisów wymuszających zastosowanie, obowiązujących w siedzibie importera technologii. Walorem tych rozwiązań było
przełamanie koncepcji faworyzujących stronę silniejszą ekonomicznie.
Inna grupa osiągnięć dotyczy kolizyjnoprawnej problematyki spółek,
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a na podkreślenie zasługuje koncepcja dotycząca zakresu statutu personalnego.

N

iezmiernie istotnym obszarem badawczym jest międzynarodowe prawo
handlowe. Początkowo badania obejmowały
relacje w handlu Wschód-Zachód, a inspiracją
do ich podjęcia było doświadczenie uzyskane
w toku obrony prawnej eksportu polskich
wózków golfowych („melexów”) na rynku amerykańskim. Argumenty Profesora, wykazujące
protekcjonistyczne i dyskryminacyjne aspekty
ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych,
doprowadziły do ustanowienia precedensu
pozwalającego na uniknięcie wysokich ceł antydumpingowych. Późniejsze zainteresowania
objęły wiele innych aspektów, m.in. transakcje
kompensacyjne oraz wspólne przedsięwzięcia i bezpośrednie inwestycje kapitałowe.
Ważnymi częściami badań stały się prawo
konkurencji i arbitraż handlowy. Równie istotne
są prace na temat międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego, w których Autor zwraca
m.in. uwagę na deﬁcyt prawnej i aksjologicznej
legitymacji tego prywatnego modelu rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem.

N

aukowe i kodyﬁkacyjne osiągnięcia
w zakresie prawa spółek sprawiają,
że Profesor jest uznawany za jednego z głównych twórców nowoczesnego prawa handlowego. Najbardziej znaczącym osiągnięciem
jest współautorstwo kodeksu spółek handlowych, będące rezultatem udziału w Komisji
Kodyﬁkacyjnej Prawa Cywilnego. Szczególne
miejsce zajmują wysoko cenione komentarze,

O lewej: profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UAM Aurelia Nowicka,
Roman Budzinowski, Stanisław Sołtysiński oraz Rektor UAM profesor Bronisław Marciniak

najpierw do kodeksu handlowego, a obecnie –
kodeksu spółek handlowych. Nader istotny jest
także wkład do „Systemu prawa prywatnego”,
w tomach dotyczących spółek kapitałowych
i osobowych.

O

drębnie podkreślone zostało znaczenie
niedawnych prac Profesora poświęconych zasadzie równego traktowania. Zarówno
na forum krajowym, jak i zagranicznym. Autor
zajmuje w tej sprawie dobitne stanowisko,
wskazując liczne przejawy „zmierzchu” tej
zasady i apelując o powstrzymanie procesów
nierównego traktowania. Prace te nader celnie
ujawniają – często niedostrzegane – procesy
erozji podstawowych zasad prawa.
Na zakończenie autorka laudacji stwierdziła:
„Zarówno dorobek naukowy Profesora, jak
i inne znakomite osiągnięcia i zasługi budzą

szacunek, podziw i uznanie. Rezultaty twórczości imponują zarówno warstwą merytoryczną,
jak i świetną formą, ukazującą – w miarę
potrzeby – wybitny talent polemiczny. W każdej dziedzinie prezentują mistrzowski poziom
profesjonalizmu. Świadczą o niezmiernie istotnej, inspirującej roli zarówno w dyskusjach naukowych, jak i w kształtowaniu nowoczesnych
rozwiązań prawnych oraz ich urzeczywistnianiu
w praktyce – krajowej i międzynarodowej.
Zarówno osiągnięcia naukowe, jak i rezultaty
rozległej działalności Profesora w wielu innych
sferach, znakomicie służą dobru ogólnemu i interesowi Rzeczypospolitej. Są godnym i pięknym wzorcem postawy naukowca i prawnika.
Uczą poszanowania nadrzędnych wartości”.

N

astępnie autorka laudacji odczytała
dyplom odnowienia doktoratu. Został
on wręczony Profesorowi przez Rektora,
z udziałem Dziekana Wydziału i promotora
odnowienia. Chór Kameralny UAM wykonał
pieśń „Gaude Mater Polonia”.
Bardzo oczekiwaną częścią uroczystości było
przemówienie Profesora Stanisława Sołtysińskiego, które spotkało się z wielkim aplauzem
zgromadzonych.
Po odczytaniu adresów gratulacyjnych głos
zabrał Rektor UAM, dziękując Profesorowi,
gościom i społeczności akademickiej. Wspólnie
odśpiewano „Gaudeamus”. Zebrani mieli okazję
złożyć Profesorowi gratulacje, a następnie przeszli do gabinetu Rektora, gdzie wzniesiono toast.
Dyplom – tłum.
prof. dr hab. Ignacy Lewandowski

Profesor Aurelia Nowicka składa gratulacje Profesorowi Sołtysińskiemu

Nr 1/2016

Zdj. M. Męczyński „Życie
Uniwersyteckie” UAM
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Warto przeczytać

ZAPROSILI NAS

Terapia z duchem

MARZEC
h Inspektorat Implementacji Innowacyjnych

Technologii Obronnych oraz Wojskowa
Akademia Techniczna na Galę Finałową
konkursu Innowacje dla Sił Zbrojnych RP
w Warszawie
h Międzynarodowe Targi Poznańskie
na 8. edycję targów wzornictwa
przemysłowego „arena DESIGN” oraz na galę
wręczenia Złotych Medali oraz wernisaż
laureatów konkursów targów
h Redakcja „Przeglądu Technicznego”
na uroczystość przyznania tytułów Złotego
Inżyniera 2015 uzyskanych w XXII edycji
plebiscytu czytelników „Przeglądu
Technicznego”
h Węgierski Urząd Patentowy na galę
z okazji 120. rocznicy utworzenia urzędu oraz
uroczystość wręczania nagród im. Jedlika
Anyosa dla najlepszych węgierskich
wynalazców w Budapeszcie
h Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
na IV Kongres Eksporterów Przemysłu RolnoSpożywczego w Warszawie
h Grupa Adamed na spotkanie dialogowe

w Warszawie, w związku z przygotowywanym
Raportem Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
h Władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu na uroczystość odnowienia
doktoratu prof. zw. dr hab. dr. h.c. Stanisława
Sołtysińskiego
h Ambasada Izraela w Polsce na Seminar
dedicated to the Israeli innovation story and its
up-and-coming ecosystem on the occasion
of the OPEN A DOOR TO ISRAEL multimedia
installation w Warszawie
h Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na seminarium w Warszawie dotyczące
zakresu ochrony patentowej oraz wyłącznego
prawa hodowcy do odmiany w odniesieniu
do roślin, odmian roślin oraz technik
stosowanych w hodowli roślin
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Idealna matka – wykształcona, dbająca o dom,
o siebie i o dziecko. Zawsze opanowana,
wyrozumiała, cierpliwa i ofiarna. Idealna matka
zbudowana z wyobrażeń. W przyrodzie taka
nie istnieje.

P

owiedzmy, że mierzę się z mitem matki
– stwierdza narratorka powieści Liliany
Hermetz „Alicyjka”. „Powiedzmy” to słowo
użyte z rozmysłem. Matka, z którą tytułowa
Alicyjka nawiązuje rozmowę, nie jest idealna
i córka o tym doskonale wie. Wie i nie pragnie
matki podręcznikowej, papierowej. Wolałaby
uczyć się miłości, funkcjonowania w świecie
jako żona, a potem matka od kobiety, która
nie jest idealna, ale po prostu dobra.

G

dyby Alicyjka zdobyła się na odwagę,
gdyby zdążyła, porozumiałaby się
z matką osobiście. Tymczasem czyni to dopiero po śmierci, rozmawia z jej wyimaginowanym
duchem, w asyście pojawiającego się niekiedy
głosu. Cały proces przypomina swoisty seans
autoterapeutyczny. Bo czym są Duch matki
i Głos, jeśli nie obrazami wewnętrznego ja bohaterki, która próbuje dojść do ładu z własnymi
emocjami, frustracjami i lękami, zmierzyć się
ze swoim wyobrażeniem matki, podejmując
tematy, których bała się podjąć za jej życia?

P

owieść zaczyna się od scenek, obrazów. Dzieje się na wsi, kilka dekad
temu, choć miejsce i czas są nieistotne.
Obrazy mogłyby zostać zarejestrowane
gdziekolwiek i kiedykolwiek. Są wprowadzeniem do historii matki i córki, Hanki i Alicyjki.
We wspomnieniach narratorki pojawiają się
różne kobiety. Burdzicha, sąsiadka z naprzeciwka. Wystrojona, jako jedna z niewielu
malująca usta perłową pomadką. Inaczej niż
Staszka Majchrowska czy Maryśka Rachoniowa, zwyczajne wiejskie kobiety, w chustkach,
ciepłych rozpinanych swetrach i grubych spód-
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nicach za kolano. Jest i Babcia K., samotna
matka czwórki dzieci, babcia Alicyjki. Cierpliwa,
twarda, niezbyt wylewna, niekiedy łagodna
i współczująca. Jest Hanka. Ładna, zalotna,
wesoła. Bracia są z niej dumni. Pięknie ubrana,
pachnąca. Niestety Hanka traci nogę. Na jednym z obrazów, w sadzie, urywają jej się paski
protezy. Nie może iść. Alicyjka, córka, czuje się
bezradna. Jest przerażona. Ale nie, nie martwi
się, że nie może pomóc mamie. Alicyjkę smuci
fakt, że nie może wrócić do domu. Utknęliśmy
w tym sadzie na zawsze!

J

uż pierwsza strona książki pokazuje, ile
w tej relacji cierpienia i przemilczanych
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żali. Do kreślonych prozą obrazów autorka
dodaje wypowiedzi antycznego chóru – komentarze do sytuacji, by w końcu wyzwolić
się z ram gatunkowych i przekształcić prozę
w rozpisany na role dramat. Hermetz nie stroni
od rymów „częstochowskich”, co w warstwie
formy czyni „Alicyjkę” jeszcze bardziej niezwykłą. I jest to eksperyment udany. Opatrzony
w sporadyczne didaskalia dialog koncentruje
uwagę czytelnika na clou problemu, miast
zwodzić nieistotnymi detalami. Bowiem rozmowa, a konkretnie jej owoce, są dla narratorki
najistotniejsze.

P

oczątkowo jest to festiwal wzajemnych
oskarżeń. Słuchaj, byłaś okropna…
Odkąd się urodziłaś. Wiecznie nieszczęśliwa,
wiecznie narzekająca. Bo nam nic mądrego
nie przekazałyście. Wystarczyłoby, żebyś
mi nie przysparzała dodatkowych problemów.
Mogłaś łatwiej ze mnie wyjść na początek.
Jednak w pewnym momencie czytelnik zaczyna odczuwać subtelną różnicę. Oto matka
i córka zaczynają dostrzegać problemy. Nadal
bardziej chce o nich rozmawiać Alicyjka. Hanka zaś, ilekroć wypłynie niewygodny temat,
np. mąż alkoholik, odchodzi albo zamienia się
w dym. Alicyjka jednak nie traci zapału. Chce
porozumieć się z Hanką, matką. Sama jest
matką. Prawdopodobnie pragnie, jeśli nie naprawić relacje czy wyjaśnić przemilczane bolączki, to z błędów popełnianych przez Hankę
wyciągnąć coś dla siebie, coś pozytywnego.
Te doświadczenia mogą się przydać w wychowywaniu własnej córki. Tak
działa terapia.

L

iliana Hermetz po mistrzowsku obrazuje
zachodzącą w bohaterkach
przemianę. Do tego stopnia, że udaje jej się zmusić
czytelnika do zmiany sympatii. W pewnym momencie,
to odmitologizowana matka,
dostrzegająca swoje wady
Hanka, zyskuje naszą
przychylność.

Autorka „Alicyjki” może być
z siebie dumna. W październiku ubiegłego roku została
laureatką Nagrody Conrada,
przyznawanej najlepszemu
debiutowi literackiemu. To dla
mnie wielka radość i potwier-
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dzenie, że decydując się na pisanie i zmieniając zupełnie swoją „zawodową” drogę – nie pomyliłam się. A radość tym większa, że „Alicyjka”
spodobała się i jury, i czytelnikom – mówi.

ZAPROSILI NAS

iliana Hermetz jest kulturoznawczynią,
teatrolożką. Studiowała język, literaturę
i cywilizację francuską na Uniwersytecie
w Strasburgu. Pracowała jako animatorka
kultury, dziennikarka, tłumaczka, dyrektorka.
Na pytanie o dalsze pisarskie plany, odpowiedziała: W tym roku ukaże się moja druga
książka, powieść „Costello”. Od jakiegoś czasu
pracuję nad tekstem teatralnym i zbieram
materiały do nowej książki, którą będę pisać
między innymi w Krakowie, gdzie przez miesiąc
będę rezydentką Instytutu Książki. Zostałam
też zaproszona do Kilonii na Międzynarodowy
Festiwal Debiutu Prozatorskiego, gdzie przyjadą
wydawcy i debiutanci z dziesięciu krajów Europy. Fragmenty „Alicyjki” zabrzmią po niemiecku,
francusku i angielsku. To świetna wiadomość
nie tylko dla autorki, ale i dla wielbicieli
jej tekstów.

h Centralna Biblioteka Wojskowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Krajowy
Związek Piłsudczyków RP oraz Związek
Piłsudczyków na centralne obchody imienin
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Katarzyna Kowalewska

h Politechnika Warszawska na uroczystość
promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz
wręczenie Medalu Młodego Uczonego
i odznaczeń państwowych dla pracowników
Politechniki

L

Fot. D. Seraﬁn-Strzelecka

Liliana Hermetz, Alicyjka,
red. Krystyna Bratkowska,
Wydawnictwo Nisza,
Warszawa 2015

h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
na konferencję prasową dot. akcji „Dziewczyny
na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”
2016, a także prezentacji najnowszego
raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
pt. „Kobiety na politechnikach 2016”
w Warszawie
h Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni

Technicznych (KRPUT) na swoje posiedzenie
w siedzibie Politechniki Śląskiej w Gliwicach
h Kancelaria DZP (Domański, Zakrzewski,
Palinka) na inaugurację szkoleń z cyklu
„Śniadanie dla sektora obronnego
w Warszawie” dot. prawa własności
intelektualnej i nowych technologii

h Międzyresortowy Zespół ds. Barier
w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich
na swoje posiedzenia w siedzibie Ministerstwa
Rozwoju
h Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów oraz Eurobusiness-Haller
na uroczystość w Warszawie otwarcia
XXIII edycji Giełdy Wynalazków i Innowacji
nagrodzonych na arenie międzynarodowej
w roku 2015
h Polska Izba Gospodarcza
Zaawansowanych Technologii na posiedzenie
Izby z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego
h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
na posiedzenie Kapituły Rankingu Szkół
Wyższych Perspektywy 2016 w Warszawie

Opracował Piotr Brylski
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Warto przeczytać

I ślubuję Ci miłość, wierność
i uczciwość małżeńską...
„Opowieści z pierścionkiem i welonem”, to zbiór dziewiętnastu fascynujących historii
zaczerpniętych z życia odległych nam pokoleń, o tym jak nasi przodkowie w różnych
momentach historycznych poznawali się, zakochiwali i stawali przed ołtarzem,
obiecując sobie życie na dobre i na złe. A potem żyli, chciałoby się dokończyć – długo
i szczęśliwie, choć los nie dla wszystkich bohaterów był tak bajecznie łaskawy...

A

utorka prezentowanej książki – Bogna
Wernichowska, absolwentka Wydziału
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studium
Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, jest krakowską dziennikarką i przez wiele
lat związana była z tygodnikiem „Przekrój”.
Przez kilka lat współpracowała także z Telewizją Polonia, gdzie prowadziła cykliczną
audycję „Porozmawiajmy”. W jej biograﬁi godny
szczególnej uwagi jest pokaźny dorobek
literacki – oprócz kilku scenariuszy do ﬁlmów
realizowanych przez Telewizję Polonia – jest
także, a właściwie przede wszystkim autorką 23 książek. Prezentowane „Opowieści
z pierścionkiem i welonem”, można uznać
za kontynuację tematyki poruszanej już w poprzedniej jej książce – „Tak kochali Galicjanie”
(Wyd. Arcana, 2014).

B

ogate dziennikarskie i literackie doświadczenie autorki sprawia, że najnowsza książka napisana jest z niezwykłą
umiejętnością oprowadzania Czytelnika
po dawnych czasach, językiem barwnie opisującym różnorodne wydarzenia obyczajowe
z życia ludzi należących do najwyższych sfer
społecznych, jak i drobnej szlachty, mieszczan,
czy artystów oraz wyczuwalną kobiecą dbałością o każdy szczegół. To, co od razu odczuwa
się podczas lektury tej książki, to ogromną
pasję autorki i zamiłowanie do historii zawartej
w ludzkich losach. Dzięki temu dawne, zapomniane emocje, związane z ceremonią zaślubin odżywają i mamy możliwość przeżyć je raz
jeszcze, razem z opisywanymi postaciami, bez
względu na to czy jest to wiek XV, czy początek wieku XX. Przecież kocha się wciąż tak
samo. Ale każda z dziewiętnastu opowieści
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zawartych w książce pokazuje inne oblicze
małżeńskiego pożycia. Przytoczę tylko kilka
„smaczków” z tych historii.

C

zytamy więc np. o przykładnym związku Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety
Rakuszanki, małżeństwie bardzo udanym,
któremu początkowo jednak nie wróżono
szczęśliwej przyszłości przez wzgląd na dyskusyjną urodę późniejszej „Matki Królów”: była
bardzo niskiego wzrostu, kręgosłup miała zniszczony skoliozą, a kostne zmiany posunięte tak
dalece, że musiało to odbijać
się nie tylko na jej postawie, lecz i rysach twarzy.
Nie przeszkodziło to im jednak w powiciu i wychowaniu
trzynaściorga potomków,
z których czterech zostało
później koronowanych,
a wielu innych „zasiliło” inne
słynne rody europejskie.

czek do nosa, 20 paradnych sukien, 18 kołder,
64 obrusów, nie wspominając o meblach,
zastawach i kosztownościach, ale też bardzo
silny charakter, rozwagę i odwagę w rządzeniu.

B

yły też związki nieszczęśliwe, jak
na przykład małżeństwo córki wojewody sandomierskiego Maryny Mniszchównej
z samozwańcem na moskiewskim tronie
– Dymitrem Iwanowiczem. Dumne życie młodej
wojewodzianki jako carowej skończyło się
raptem po dziewięciu dniach, a po związku

M

amy także opisaną
„parę majestatyczną”, jak nazwała autorka
małżeństwo Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Nic w tym
dziwnego, gdyż przyszła
królowa zachwyciła posłów
Zygmunta I także wianem, jakiego nigdy żadna kólewska
żona nie przywiozła na Wawel. Bona wniosła jednak
nie tylko pokaźny dobytek
materialny w postaci m.in.:
20 haftowanych prześcieradeł, 115 koszul nocnych,
12 szlafroków, 120 chuste-
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z carem pozostał jej jedynie prezent, jaki Dymitr
oﬁarował jej przed ślubem – upominek nader
oryginalny – Murzynek odziany w purpurę,
trzymający na ręku małpkę. Wernichowska
przywołuje też historie idealne, słodkie i bajecznie romantyczne. Bez wątpienia taką jest
opowieść o wielkiej miłości Stefanii Grabowskiej – córki znanego krakowskiego księgarza,
antykwariusza i biblioﬁla do Karola Estreichera
– prawnika, a także późniejszego historyka
literatury i słynnego bibliografa. Skryte pocałunki podczas spacerów, czułe listy, upominki
w postaci ulubionych książek, nut i słodkich
konﬁtur, a wieczorami, wspólne wpatrywanie
się w gwiazdy, to wyróżniki ich związku.

J

ednak im bliżej czasów nam współczesnych i im kobiety stawały się coraz
bardziej wyemancypowane, tym także związki
stawały się bardziej burzliwe – Była to zaiste
historia matrymonialna bardzo w stylu epoki,
przypominająca jedną z owych powieści
pełnych wybuchów namiętności, walki płci
i przeszkód na drodze do szczęścia we dwoje
– nie kończących się zresztą happy endem.
Powieści, jakie tworzyli ówcześni pisarze,
piewcy nagiej duszy i człowieczej chuci. – tak
Wernichowska zapowiada fascynującą historię
trudnego uczucia między Gabrielą Zapolską
i Stanisławem Janowskim.

P

o więcej zajmujących miłosnych wątków,
odsyłam do „Opowieści z pierścionkiem
i welonem”. Polecam je każdemu, kto myśli
już o wakacyjnej lekturze, bez względu na płeć,
wiek i stan cywilny. Pasjonaci historii odnajdą
w niej wiele trudno dostępnych w powszechnej
literaturze faktów z życia prywatnego, słynnych
par minionych wieków oraz wiele odwołań
do burzliwych dziejów naszego kraju, które
nie pozostawały bez wpływu na matrymonialne
losy bohaterów.

A

dla tych „spoza Krakowa”, którzy
nie czują się szczególnie zainteresowani
dawnymi dziejami ani nie są też sentymentalnie
z nim związani, książka ta stanowić będzie
pasjonującą, uniwersalną opowieść o tym,
że bez względu na czasy, w których małżonkowie ślubują sobie miłość, związek dwojga ludzi
wymaga wielkiej uważności i troski ich obojga,
zarówno przed, jak i po złożeniu przysięgi
małżeńskiej. Bo nie każdemu udało się czy uda
„wypracować” małżeński happy-end…
Karolina Badzioch-Brylska
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Na marginesie

ZALETY PUN KOWEJ MO DY
rzed kilkoma laty na łamach
Kwartalnika napisałam o polskiej malarce epoki art deco Tamarze
Łempickiej, która odnosiła artystyczne
sukcesy na arenie międzynarodowej,
a w kraju niewiele osób miało pojęcie
o jej zjawiskowym malarstwie i niemniej
oryginalnym życiu. Ciekawych, interesujących, wybitnych postaci w naszym
życiu było i jest mnóstwo. Niemożliwym jest wiedzieć wszystko o wszystkich. Ale od czego mamy Internet i jak
mówią niektórzy dr Google’a, który wie
wszystko? Wiadomości można szybko
pozyskiwać na wszystkie interesujące
nas tematy. A i tak nie sposób ogarnąć to, co warte poznania. Czasem
przypadek sprawia, że na coś traﬁmy,
co rozszerzy horyzonty czy ucieszy
nasze zmysły.

P

igdy nie interesowałam się
punkiem. Ale niedawno traﬁłam,
trochę przypadkiem, na inspirującą
postać brytyjskiej projektantki mody
Vivienne Westwood. Kiedy piszę ten
felieton, Vivienne obchodzi właśnie
75-te urodziny. Z jej biograﬁi wynika, iż od czwartego roku życia była
niepokorna i pełna przeciwieństw.
Zawsze miała swoje zdanie, ostro
wyrażała poglądy, manifestowane
właśnie modą punkową, nie bacząc
na konsekwencje.

N

órka sklepikarza spod Manchesteru odnalazła się w świecie
mody. Raził ją szczególnie szerzący
się konsumpcjonizm świata. Prowokowała go modą, burzyła stereotypy.
Była modowym samoukiem. Swoim
stylem wyrażała ironię w stosunku
do otaczającego świata, krytykowała
establishment a jej autentyczność, kontrowersyjność poglądów i zachowań,
sprawiły, że stała się kultową postacią
w świecie nie tylko mody punkowej,
ale generalnie w świecie współczesnej

C

mody. W 2006 roku otrzymała order
Imperium Brytyjskiego „Za zasługi dla
mody”.
iedyś miała szokująco rude,
wystrzępione włosy, dziś całkiem ogolona głowa i ekscentryczne
punkowe stroje są znowu, jak zwykle
w jej przypadku, wołaniem, krzykiem,
walką z konsumpcjonizmem, z wartościami materialnymi, przesłaniającymi
nam istotę naszego istnienia, powodującymi społeczną niesprawiedliwość
i zobojętnienie, choć charytatywność
się rozwija. Czyści nam sumienia.
Ona zaniepokojona o środowisko,
w jakim żyjemy, zajęła się od kilku lat,
propagowaniem czystego środowiska,
zdrowej „ekologii”. Swoimi nieugiętymi
poglądami, może i ekscentrycznym
zachowaniem i …dużymi pieniędzmi
wspiera akcje charytatywne na rzecz
ochrony środowiska, m.in. pomaga
ratować lasy równikowe. Na jej przykładzie można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie może istnieć i istnieje, i zło, i dobro, ale w obronie tego
dobra, cokolwiek ono znaczy, ostro
szokując wszystkich wokół, można
więcej osiągać.

K

taka postawa Vivienne Westood
sprawiła, że teraz, w wieku 75 lat
odebrała order „Dama” od królowej
brytyjskiej Elżbiety II za działalność
we wszystkich dziedzinach życia
publicznego. Ta wizjonerska artystka,
kreatorka punkowej mody w Anglii,
bizneswoman (założyła dwie znaczące
w Anglii ﬁrmy), jako wybitna osobowość zapisuje się już za życia – można
powiedzieć – w historii naszego, tak
niejednoznacznego świata, naprawdę dużymi literami. Jej „punkowość”
królowej nie przeszkodziła, żeby
ją docenić…

I

Jadwiga Dąbrowska

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

• 173

Widziane z boku

NIE CZYŃ DRUGIEMU, CO TO BIE NIEMIŁE…
łaściwie nie powinnam się niczemu
dziwić. Kiedy nasz „pesel” wskazuje
coraz więcej, wiemy też coraz więcej,
a obserwując różne zjawiska, zachowania
ludzi etc., możemy stwierdzić „wszystko
już było”. A jednak nie jest to całkiem
prawda. Świat wokół się zmienia, miasta
poszerzają swe granice, autostrad przybywa, wieś nowocześnieje, ludzie coraz
bardziej wykształceni i bywali „w świecie”.

W

Z całą pewnością jednym z fenomenów
współczesnego życia jest skala, zasięg
motoryzacji. Tzw. gołym okiem widać,
że samochodów i u nas „dostatek”, nowych starszych i zupełnie starych – słupki
przyrostu liczby samochodów pną się
wciąż w górę.
skoro mamy więcej samochodów,
to kierowców również. Jak jeżdżą,
jak się zachowują na drogach, prowadząc
samochody i inne pojazdy (vide: motocykle) nie jest więc sprawą błahą. Wystarczy
wysłuchać telewizyjnych informacji czy poczytać gazety na temat statystyk dotyczących wypadków, w porównaniu z innymi
krajami europejskimi, w tym wypadków
śmiertelnych.

A

oranny przy dojeździe do pracy
czy popołudniowy stres przy powrocie, czy w weekendowe wyjazdy, to nie tylko efekt korków, których ubywać nie będzie, raczej przybywać, ale jakże często
niewłaściwego zachowania na drogach
naszych bliźnich. A jeśli drogowcy dorzucają jeszcze „swoje”, modernizując i asfaltując z uporem właśnie wówczas, dojazd
gdziekolwiek i cotygodniowy odpoczynek
i dobre samopoczucie diabli biorą…

P

Można by więc powiedzieć, że stan
naszych dróg, warunki, jakie na nich
panują, w tym zachowanie społeczności
kierowców, którzy tu są „równi”, nawet jak
jadą tico czy trabantem, mają szczególny
wpływ na nasze poczucie komfortu życia,
no i przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ciekawe, że zajęte polityką
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różne instytuty badawcze nie badają i takich zjawisk, jak stres i agresja na drodze,
które uświadamiałyby nam, jak sami się
stresujemy…
epiej więc nie myśleć, co by było,
gdyby nie było kodeksu drogowego.
Ale on obowiązuje w każdym kraju, regulując zasady ruchu drogowego i określając
odpowiedzialność prawną użytkowników
dróg. Wiemy? Wiemy.

L

Weźmy jednak pod uwagę podstawowy
obowiązek każdego kierowcy – używanie
kierunkowskazów. Ktokolwiek ma prawo
jazdy, musiał już na pierwszych lekcjach
dowiedzieć o nim i o tym, dlaczego jest
tak ważny, choć wydaje się to oczywiste
dla wszystkich, niejeżdżących samochodami też. Przynajmniej tak być powinno.
Zanim bowiem wykonasz jakikolwiek
manewr, powiadom o tym innych, żeby
uniknąć kolizji, włącz kierunkowskaz dla
swojego i cudzego bezpieczeństwa. Poruszanie się po drogach byłoby koszmarem,
gdyby nie było tego nakazu i odpowiedniego przepisu w kodeksie.
laczego skupiam się na nim?
Bo stosowanie się do niego,
wprawia mnie codziennie w zadziwienie
a bywa i w osłupienie. Od wielu lat dojeżdżam do pracy obserwując nonszalancję
jednych kierowców i …bezczelność
innych. A śpieszą się przecież nie tylko
oni. Zmiana pasa w ostatniej chwili,
czasami już po tej zmianie włączenie
kierunkowskazu albo i nie. To nagminne.
Wyprzedzanie – zjazd np. z lewego pasa
na prawy lub środkowy lub z prawego
podobnie, bo właśnie sobie przypomniałem(am), że za moment będę skręcał(a).
Albo przy wjeździe na rondo (czy na światłach), nie uznaję za stosowne powiadomić innych, że go zaraz opuszczę i w którą stronę zamierzam jechać. Niech inni
czekają i się domyślają. Te ronda, małe
i duże, to jakaś pięta achillesowa polskich
kierowców, itd. itp.

D
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Lista poczynań kierowców, lekceważących
włączanie kierunkowskazów, jest bardzo
długa. Nie robi na nich wrażenia nawet
obecność kontroli drogowych, gdy z daleka już widzą, że policja „ma delikwenta”.
bserwując te wyczyny na drogach,
nigdy nie byłam świadkiem, żeby
nieużywanie kierunkowskazów skończyło
się choćby pouczeniem. I nie chodzi
o mandaty. Można by pomyśleć o czymś
innym – czyż nie bardziej uciążliwa byłaby
konieczność zgłoszenia się np. na godzinny test z używania kierunkowskazów
w różnych sytuacjach?

O

statnio chyba nieco lepiej jest z „gadaniem” przez komórki podczas
jazdy samochodem, być może dlatego,
że wielu kierowców ma zainstalowane tzw.
zestawy głośno mówiące. Rozgadaliśmy
się ponad miarę, to fakt. Moja rodzina
i znajomi wiedzą, że jak nie odbieram,
to znaczy, że albo jadę samochodem, albo
z innych przyczyn nie mogę rozmawiać,
choć zestaw posiadam. Ale, ale… Badania
mówią, że ten bezpieczny sposób prowadzenia rozmów podczas prowadzenia
samochodu, bezpieczny nie jest. Uwaga
jest rozproszona, koncentracja ograniczona. Więc lepiej nie gadajmy, a jeśli musimy, bo sprawa może być pilna i ważna,
zjedźmy na bok i konwersujmy.

O

ajlepiej by było, gdybyśmy mając na względzie prawo, kodeks
drogowy, stosowali się też do mądrego
polskiego porzekadła: nie czyń drugiemu,
co tobie niemiłe, nawet jeśli uważasz,
że jesteś świetnym kierowcą i w każdej
sytuacji dasz sobie radę. Może i jesteś,
ale nie lekceważ innych i nie zagrażaj im.
Jednym słowem, traktuj ich, tak jakbyś
chciał(ła), by ciebie traktowali. Poczuj
się członkiem tej wspólnoty kierowców,
z którą spotykasz się dzień w dzień. To tak
mało i tak wiele… Szerokiej drogi!

N
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