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Szanowni Państwo,

W ydarzenia zorganizowane przez 
Urząd Patentowy RP w pierw-

szym kwartale 2018 roku zainaugu-
rowały bogaty program obchodów 
jubileuszowych upamiętniających 
100. rocznicę ustanowienia ochrony 
własności przemysłowej w Odrodzonej 
Polsce oraz powstania naszej instytu-
cji, a także ustawowego uregulowa-
nia zawodu rzecznika patentowego 
w II Rzeczypospolitej. 

Pragnę podkreślić, że inicjatywy podjęte 
z okazji tego znaczącego jubileuszu 
mają przede wszystkim wymiar eduka-
cyjno-promocyjny służąc poszerzaniu 
wiedzy na temat ochrony własności 
intelektualnej zarówno wśród kręgów 
społecznych, jak i w środowiskach 
specjalistów. Szeroko pojęta edukacja 
jest bowiem niezbędnym warunkiem 
rozwoju i umacniania ochrony własno-
ści przemysłowej, która stanowi jeden 
z kluczowych elementów ekosystemu 
innowacyjności w skali krajowej, regio-
nalnej i globalnej.

J ubileuszowy cykl inicjatyw rozpo-
częły międzynarodowe seminaria 

eksperckie „Roving Seminars” zor-
ganizowane wspólnie ze Światową 
Organizacją Własności Intelektualnej 
WIPO pod hasłem „Jak chronić swoją 
własność intelektualną za granicą ?” 
Współorganizatorami tego wydarzenia 
były m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
Politechnika Śląska w Gliwicach oraz 
Politechnika Wrocławska. Ścisła współ-
praca Urzędu Patentowego z uczelnia-
mi technicznymi w ramach tego wyda-
rzenia oraz bardzo wielu innych inicja-
tyw stanowi najlepsze potwierdzenie 
zainteresowania środowisk naukowych 
kwestiami własności intelektualnej, któ-

re odgrywają coraz bardziej istotną rolę 
w złożonych procesach powstawania 
i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. 

W  marcu i kwietniu eksperci 
Urzędu Patentowego RP prze-

prowadzili kolejną już edycję regional-
nych seminariów „Patent na sukces” 
adresowanych do wielu grup zawo-
dowych i społecznych, przybliżając 
uczestnikom istniejące możliwości 
ochrony własności przemysłowej 
w Polsce i za granicą oraz problematykę 
zarządzania dobrami niematerialnymi 
w uczelniach i przedsiębiorstwach. Wy-
kłady w 16 miastach Polski cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem i były 
nie tylko okazją do przekazania najnow-
szej wiedzy, ale pozwoliły także Urzę-
dowi na zebranie wielu doświadczeń, 
wynikających z faktycznych przypadków 
i zagadnień podnoszonych podczas 
spotkań z ekspertami.

D oniosłym wydarzeniem wpisu-
jącym się w program wydarzeń 

jubileuszowych było również podpisanie 
listu intencyjnego w sprawie urucho-
mienia przez Uniwersytet Jagielloński 
oraz Światową Organizację Własno-
ści Intelektualnej WIPO, wspólnie 
z Urzędem Patentowym RP, nowego 
kierunku studiów II stopnia w dziedzinie 
własności intelektualnej i nowych tech-
nologii „Intellectual Property and New 
Technologies”, prowadzonych w języku 
angielskim. 

Ten trzeci w Europie i realizowany 
dotychczas jedynie w Turynie i Anka-
rze nowatorski program specjalnych 
studiów w zakresie prawa własności 
intelektualnej, prowadzonych przez 
Uniwersytet Jagielloński oraz WIPO 
– największą na świecie organizację 
zajmującą się problematyką własności 

intelektualnej – stanowi niewątpliwie 
bardzo znaczące wydarzenie zwięk-
szające potencjał Polski oraz krajów 
pochodzenia słuchaczy zagranicz-
nych w zakresie kształcenia kadr 
niezbędnych dla rozwoju innowacyjnej 
gospodarki.

M iędzynarodowym forum skupiają-
cym liczne grono wybitnych eks-

pertów z kraju i zagranicy była XI edycja 
organizowanej tradycyjnie w marcu 
konferencji „Innowacyjność i kreatyw-
ność w gospodarce”, której tegoroczny 
temat „Zrównoważone projektowanie 
w innowacyjnym biznesie” stanowił kon-
tynuację wieloletniego cyklu inicjatyw 
Urzędu Patentowego RP, podkreśla-
jących znaczenie wzornictwa przemy-
słowego dla wzrostu innowacyjności 
i konkurencyjności. Wystąpienia gości 
zagranicznych koncentrowały się nie tyl-
ko na znaczeniu ekologii, oszczędno-
ści – recyklingu oraz ekologicznego 
projektowania dla rozwoju potencjału 
poszczególnych krajów, ale także wska-
zywały na bardzo znaczące możliwości 
współpracy międzynarodowej w tej 
dziedzinie. 

Z astępca Dyrektora Generalnego 
Światowej Organizacji Własności 

Intelektualnej WIPO pani Wang Binying 
podkreśliła m.in. znaczenie rozszerzania 
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haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów prze-
mysłowych, którego dynamiczny rozwój potwierdzony przystę-
powaniem nowych państw do tego porozumienia oraz bardzo 
istotnym wzrostem liczby zgłoszeń, świadczy o wzrastającym 
znaczeniu ochrony wzornictwa w skali światowej. Ambasador 
Królestwa Danii Oleg Egberg Mikkelsen zaznaczył natomiast 
bardzo istotną rolę ścisłego partnerstwa międzynarodowego 
w zakresie innowacyjności i kreatywności, które stanowią 
podstawę zrównoważonego rozwoju opartego na współpra-
cy oraz wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk w tym 
zakresie. 

W  bieżącym numerze Kwartalnika zamieszczamy tak-
że wiele interesujących wywiadów prezentujących 

różnorodne aspekty funkcjonowania ekosystemu innowacji 
w Polsce. W rozmowie z Patrycją Klarecką – prezesem 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, znajdą Państwo 
m.in. najnowsze informacje o programach i działaniach Agen-
cji wspierających ochronę własności przemysłowej niezbędnej 
dla zwiększania konkurencyjności firm na rynkach krajo-
wych, regionalnych i globalnych. Wywiad z Bożeną Gargas 
– prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, porusza 
natomiast szczególnie istotną problematykę procesu projek-
towania produktów i usług, zwłaszcza w kontekście produkcji 
masowej oraz konieczności upowszechniania recyklingu. 
Problem ekologicznej przestrzeni miejskiej to temat wywiadu 
przeprowadzonego z rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
prof. Jolantą Rudzką-Habisiak, która przedstawia nie tylko 
najważniejsze aktualne problemy projektowania, ale wskazuje 
także na długofalowe perspektywy podniesienia jakości życia 
w miastach, związane z wykorzystywaniem najlepszych do-
świadczeń zagranicznych. 

P ragnę także polecić szczególnej Państwa uwadze ob-
szerny cykl prezentujący osiągnięcia i doświadczenia 

w zakresie tworzenia, komercjalizacji i wdrażania nowa-
torskich rozwiązań powstających w polskich uczelniach. 
Tę istotną tematykę omawiają artykuły przedstawiające 
działalność Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, Politechniki Śląskiej, Akademii Morskiej 
w Szczecinie, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 
Mam nadzieję, że publikacje te przybliżą Państwu nie tylko 
znaczący potencjał innowacyjny wielu polskich uczelni, 
ale będą stanowić również inspirację do praktycznego wyko-
rzystania cennych doświadczeń tych ośrodków akademickich.

SPIS TREŚCI

Sto lat Urzędu Patentowego RP .............................. 3

Nowe studia na UJ ................................................................ 11
Wdrażanie innowacji – być albo nie być ................................ 13
Jak powstaje dobra marka miasta ........................................ 17
Ochrona patentowa warunek komercjalizacji ........................ 21
Rok działalności Inkubatora UW ........................................... 24
UM w Białymstoku – rewolucyjne badania ............................ 28
Z myślą o „BETONIE PRZYSZŁOŚCI” .................................. 31
Wynalazki dla branży morskiej .............................................. 34
Innowacje 2017 – ranking ...................................................... 38
Lotniczy EMBRAER w Brazylii .............................................. 42
Żarówka kontra LED-y? ......................................................... 45
Z tajników pracy eksperta UPRP .......................................... 46
„CHEMIA” w statystykach UPRP ........................................... 51
Raport Roczny UPRP 2017 ................................................... 56

XI Międzynarodowa Konferencja UPRP  
„Innowacyjność i Kreatywność  
w Gospodarce” .................................................. 59–100

Tubądzin Design Awards ....................................................... 101
Jakie są polskie produkty przyszłości? ................................. 103
Triggo – elektromobilna innowacja dla miast.. ...................... 106
HELPZY – biznes odpowiedzialny społecznie  ..................... 107
Gry komputerowe a własność intelektualna ......................... 110

Akademia wiedzy IP ........................................ 110–121

Z wokandy UPRP .................................................................. 124
Z orzecznictwa UE ................................................................ 127
Procedura dotycząca sprzeciwu w EPO ............................... 129
Czerwone obcasy przed TS UE ............................................ 131
Europejskie Obserwatorium ds. Naruszeń IP…….. ............... 135
Ochrony własności przemysłowej w Czechach .................... 137
Biografie niezwykłe: Stefan Drzewiecki ................................. 141

Roving Seminars. Wędrujące seminaria ..... 145

O CTT na polskich politechnikach ................................  149–154
Warsztaty dla uczniów w Urzędzie Patentowym  .......... 156–158
Studencki sposób na innowacje............................................ 159
Płeć piękna w politechnicznej ELEKTRZE ............................ 161
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w UPRP ............................... 162
Pierwsza w Polsce wystawa „?WE #loveOriginal” ........  164–166
Oferta edukacyjna EPO ......................................................... 167
Ruszyła Szkoła Patentów! ..................................................... 170

Rektorzy politechnik o kadrach dla Polski ..........  172

Aspiryna zamiast borowania zębów? .................................... 176
Ludzie z pasją ........................................................................ 178



Nr 1/2018 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    3

Z historii UPRP

Sto lat Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej

Setne urodziny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
to rocznica, która budzi szacunek dla dostojnego jubilata,  
ale czy sto lat w życiu takiej instytucji to dużo czy mało? 

Urząd patentowy w Stanach Zjednoczonych 
powstał w 1790 roku czyli 228 lat temu, 
a Wielka Brytania powołała do życia swój 
urząd patentowy w roku 1875, co oznacza, 
że brytyjski odpowiednik UPRP działa 
już 143 lata. Te daty pokazują, że Urząd 
Patentowy RP, choć nie jest najstarszy 
w gronie krajowych instytucji odpowiedzial-
nych za ochronę własności intelektualnej, 
jednak może poszczycić się bogatą historią, 
której początek nierozerwalnie związany jest 
z odrodzeniem polskiej państwowości. 

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalno-
ści Urząd Patentowy RP udzielił ponad 
228 tysięcy patentów na wynalazki, zareje-
strował ponad 69 tysięcy wzorów użytko-
wych, 42 tysiące wzorów przemysłowych, 
zdobniczych oraz wzorów rysunkowych 
i modeli oraz ponad 461 tysięcy znaków 
towarowych. Łącznie w tym okresie wpły-
nęło do Urzędu Patentowego RP ponad 
1 mln 200 tys. zgłoszeń. 

Powołanie przez Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego Urzędu Patentowego tuż 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
wskazuje, że ówczesne władze przygotowu-
jąc dekret tymczasowy o Urzędzie Patento-
wym wykorzystały projekt powstały już pod-
czas działania Tymczasowej Rady Stanu, 
co świadczy o tym, że ochrona własności 
przemysłowej była na najwcześniejszym eta-
pie formowania odrodzonej państwowości 
zagadnieniem niezwykłej wagi ze względu 
na potrzebę ochrony potencjału intelektu-

alnego Polaków, który był i jest podstawą 
rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Początki

Z okazji stulecia przypomnijmy zatem 
w skrócie, jakie były początki naszego 
Urzędu i dlaczego jego powstanie miało 
szczególne znaczenie dla Polski jako kraju, 
który po okresie rozbiorów znów pojawił się 
na mapie Europy. 

Trzeba przede wszystkim podkreślić fakt, 
że powstanie Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej wiąże się bezpośrednio 
z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, 
gdyż Urząd Patentowy był jedną z pierw-
szych instytucji publicznych powołanych 
przez władze odrodzonego państwa. 

Dekretem tymczasowym Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego z 13 grudnia 
1918 r., opublikowanym w Dzienniku Praw 
Państwa Polskiego nr 21 z 28 grudnia 
1918 r., przy Ministerstwie Przemysłu i Han-
dlu, utworzony został Urząd Patentowy 
Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie. 
Do kompetencji nowego urzędu należało 
udzielanie patentów na wynalazki oraz wyda-
wanie świadectw ochronnych na prawa wła-
sności wzorów rysunkowych i modeli a także 
świadectw ochronnych na znaki towarowe. 
Ustawą z 2 sierpnia 1919 r. opublikowaną 
w Dzienniku Ustaw nr 67 z 1919 r. nazwa 
nowej instytucji została zmieniona na Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostrzegając gospodarcze i społeczne po-
trzeby nowego państwa, władze II Rzeczy-
pospolitej zdecydowały się na bardzo szyb-
kie przystąpienie do Konwencji Paryskiej 
o ochronie własności przemysłowej, co na-
stąpiło już 10 listopada 1919 r. i umożliwiło 
Polsce włączenie się do współpracy mię-
dzynarodowej w tej dziedzinie. Przystąpienie 
do Konwencji Paryskiej stanowiło wykonanie 
postanowień Traktatu Wersalskiego i miało 
miejsce przy udziale Ignacego Paderew-
skiego, pełniącego funkcję delegata pełno-
mocnego Polski na konferencji pokojowej 
w Paryżu, a następnie będącego premierem 
rządu. W 1919 roku Naczelnik Państwa 
wydał trzy kolejne dekrety będące pierwszy-
mi nowoczesnymi regulacjami odzwiercie-

Adam Taukert

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski
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dlającymi potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności 
przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego kraju.

Przypadająca w 2018 roku 100. rocznica powstania Urzędu Patentowego RP 
upamiętnia więc doniosłe wydarzenie historyczne – rozpoczęcie przez Pol-
skę oficjalnej działalności państwowej służącej ochronie prawnej własności 
przemysłowej. Od 1918 roku dorobek intelektualny polskich wynalazców, 
innowatorów oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony 
jest autorytetem państwa na mocy prawa regulującego udzielanie patentów 
oraz innych praw wyłącznych. 

Mówią wieki

Należy podkreślić, że ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza prze-
mysłowej ma w Polsce wielowiekową tradycję. Badania historyczne dowo-
dzą, że potrzeba ochrony praw na dobrach niematerialnych pojawiła się 
już na wczesnym etapie rozwoju techniki i jest znaczącym elementem dzie-
dzictwa cywilizacyjnego. Świadczą o tym również dzieje Polski, gdyż tradycje 
ochrony wynalazków i rozwiązań technicznych stanowią istotną część kultury 
prawnej naszego kraju na przestrzeni wielu stuleci. 

Najstarszy polski przywilej o charakterze patentowym został wydany już przez 
króla Władysława Jagiełłę w latach dwudziestych XV wieku na rzecz konstruk-
tora maszyny odwadniającej kopalnie. Wiadomo, że przywileje o podobnym 
charakterze wydawali także inni królowie, m.in. Kazimierz Jagiellończyk, 
Zygmunt Stary oraz Zygmunt III Waza. Ochrona własności przemysłowej była 
częścią polskiego życia gospodarczego także w czasach rozbiorów, gdyż 
w tym okresie wprowadzano pierwsze regulacje ustawowe, m.in. prawo o pa-
tentach swobody i listach przyznania, wydane w Królestwie Polskim w 1817 r. 

Model gmachu UPRP

Budowa gmachu UPRP
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Najbardziej znaczącą cezurą w dziejach 
ochrony innowacji technicznych w Polsce 
było jednak powstanie Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowionego 
w 1918 r., gdyż objęcie ochroną prawną war-
tości niematerialnych stanowiło po odzyska-
niu niepodległości kwestię najwyższej wagi. 
Istniejąca konieczność zapewnienia niezbęd-
nych warunków dla rozwoju gospodarczego, 
a szczególnie wspierania odradzającego się 
przemysłu, wymagającego nowatorskich 
rozwiązań technicznych, była przedmiotem 
szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. 
Skuteczna ochrona tych wartości wymagała 
bowiem poszanowania praw zwłaszcza 
polskich wynalazców i projektantów. 

Powołanie Urzędu Patentowego było zatem 
wyrazem przyjęcia przez najwyższe władze 
odrodzonej Polski zasady wspierania rozwo-
ju technicznego i gospodarczego poprzez 
zagwarantowanie twórcy prawa do stwo-
rzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa 
prawnego w obrocie. 

Dwudziestolecie międzywojenne

Zorganizowanie Urzędu Patentowego po-
wierzono pracownikom posiadającym duże 
doświadczenie fachowe i praktykę w zagra-
nicznych kancelariach patentowych. Niewiel-
ki zespół podjął pracę w bardzo trudnych 
warunkach, gdyż Urząd Patentowy mieścił 
się początkowo w niewielkich pomiesz-
czeniach przy ul. Zgoda a następnie przy 
ul. Królewskiej w Warszawie. W celu popra-
wy warunków działalności Urząd Patentowy 
został przeniesiony do budynku Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu przy ul. Elektoralnej 2. 
Tutaj przystąpiono do organizowania własnej 
biblioteki literatury patentowej. 

W dniu 11 kwietnia 1924 roku dokonano 
pierwszej rejestracji znaku towarowego, 
a 24 kwietnia tego samego roku udzielony 
został pierwszy patent na wynalazek.

Począwszy od 1924 roku Urząd wydawał 
czasopismo „Wiadomości Urzędu Patento-
wego”, które było oficjalnym organem urzę-
dowym i ukazuje się do chwili obecnej pod 
takim samym tytułem. Publikowane w nim 
były ustawy, rozporządzenia, komunikaty 
z dziedziny wynalazczości i znaków towa-
rowych, orzeczenia własne, tłumaczenia 

zagranicznych aktów prawnych oraz dane 
dotyczące działalności międzynarodowego 
Związku Ochrony Własności Przemysłowej. 
W tym czasopiśmie Urzędu publikowano 
również informacje na temat opatentowa-
nych wynalazków oraz zarejestrowanych 
wzorów i znaków towarowych. 

Ponieważ rozwijająca się działalność 
Urzędu wymagała zwiększenia powierzchni 
pomieszczeń biurowych, w roku 1937 ogło-
szono państwowy konkurs na projekt nowej 
siedziby. W konkursie zwyciężyła koncepcja 
wybitnego architekta, profesora Politechniki 
Warszawskiej Rudolfa Świerczyńskiego. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwier-
dziło projekt nowej siedziby 10 listopada 
1937 roku i zdecydowało o lokalizacji inwesty-
cji przy al. Niepodległości 188/192 w repre-
zentacyjnej dzielnicy gmachów rządowych, 
która w przyszłości miała nosić nazwę dzielni-
cy Marszałka Józefa Piłsudskiego a stanowiła 
część gruntów na terenie tzw. „Pola Mokotow-
skiego”, będących własnością skarbu pań-
stwa. Bardzo charakterystycznym elementem 
rzeźbiarskim siedziby Urzędu stał się posąg 
młodej kobiety zdobiący fronton gmachu. 
Spiżowa figura przedstawia personifikację 
Mądrości czyli Sophii. Takie posągi ustawiano 
w starożytnej Grecji m.in. przed gmachami 
bibliotek, dlatego atrybutem, jaki znajduje się 
w lewym ręku postaci jest zwój pergaminu. 
Autorem posągu był znany polski rzeźbiarz 
Franciszek Strynkiewicz, o czym świadczy 
sygnatura z podpisem twórcy umieszczona 
na podstawie figury. 

Do budowy nowego gmachu przystąpio-
no jeszcze w roku 1937. Na krótko przed 

zakończeniem inwestycji, które planowano 
na 1 października 1939 roku, do nowego bu-
dynku przeniesiono już w kwietniu z ul. Elek-
toralnej Wydział Zgłoszeń Wzorów oraz 
Wydział Zgłoszeń Znaków Towarowych. 

Lata wojny i okupacji

Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu 
wojsk niemieckich do Warszawy uwidocz-
niła się patriotyczna postawa pracowników 
Urzędu Patentowego RP, podejmujących 
z narażeniem życia działania konspiracyjne 
przeciwko okupantowi. W ramach akcji 
sabotażowej zostały zniszczone zgłoszenia 
wynalazków tajnych mających znaczenie 
obronne. Dzięki temu hitlerowskie władze 
okupacyjne nie mogły przejąć cennej doku-
mentacji technicznej polskich wynalazków 
i rozwiązań z zakresu wojskowości. 

Pracownicy Urzędu na podstawie literatury 
patentowej opracowywali także na potrzeby 
organizacji podziemia niepodległościowe-
go receptury materiałów wybuchowych 
oraz metody produkcji granatów i sprzętu 
bojowego. W okresie wojennym w latach 
1939–1944 Urząd działał w ograniczonym 
zakresie pod kierownictwem niemieckim 
jako instytucja tzw. Generalnej Guberni. 

We wrześniu 1944 r., podczas barbarzyń-
skiej akcji planowego zniszczenia stolicy 
po Powstaniu Warszawskim, zburzony 
został gmach Urzędu przy ul. Elektoralnej 
w Warszawie wraz z całą dokumentacją 

Budynek UPRP w latach 60.

Budynek UPRP w latach 50.
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patentową, rejestrami, zbiorami wydziałów oraz biblioteką zawiera-
jącą fachowy księgozbiór 3500 woluminów, 2500 czasopism oraz 
ponad 4 mln opisów patentowych z kilkunastu państw. Budynek 
Urzędu przy al. Niepodległości został zdewastowany przez okupanta 
i częściowo uszkodzony przez pożar. 

W latach okupacji hitlerowskiej zginęło w obozach zagłady oraz 
w Powstaniu Warszawskim około 20% wszystkich pracowników 
Urzędu Patentowego. 

Okres powojenny

Po zakończeniu II wojny światowej pracownicy Urzędu Patentowego 
przystąpili do organizacji działalności w Krakowie przy ulicy Szcze-
pańskiej 2, w niewielkim lokalu otrzymanym od Związku Samopomo-
cy Chłopskiej. Decyzja ta podyktowana była brakiem pomieszczeń 
w zniszczonej Warszawie oraz możliwością korzystania przez 
Urząd z księgozbiorów technicznych oraz zbiorów patentowych 
znajdujących się w bibliotekach uczelni oraz w krakowskiej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej.

Jednocześnie w Warszawie została powołana komisja organizacyjna 
Urzędu Patentowego, która zajęła się zabezpieczeniem warszaw-
skiego gmachu przy al. Niepodległości i jego utrzymaniem. Minister 
Przemysłu i Handlu zarządził w połowie sierpnia 1945 roku przenie-
sienie Urzędu Patentowego z Krakowa do Warszawy, przystąpienie 
do remontu gmachu przy al. Niepodległości i tymczasowe ulokowa-
nie Urzędu przy ul. Lwowskiej 15. 

Po półtorarocznej pracy przy ul. Lwowskiej dnia 5 marca 1947 roku 
Urząd Patentowy rozpoczął działalność w swojej siedzibie przy 
al. Niepodległości w Warszawie, gdzie mieści się do chwili obecnej. 

Na mocy ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku Urząd Patentowy 
został podporządkowany Prezesowi Rady Ministrów. Natomiast 
regulacja wprowadzona ustawą z 1962 roku nadała Urzędowi Paten-
towemu rangę centralnego organu administracji państwowej. Zakres 
działalności i kompetencje Urzędu Patentowego zostały przy tym 
znacznie rozszerzone m.in. o zadania w zakresie wspierania wyna-
lazczości, inicjowania wdrażania nowych rozwiązań technicznych, 
kontroli stosowania wynalazków oraz prowadzenia działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej. W następnych dekadach dynamicznie roz-
winęła się działalność wydawnicza, ogromnie powiększyły się zbiory 
literatury patentowej oraz rozpoczęto komputeryzację Urzędu. 

W 1975 roku Polska przystąpiła do Konwencji o ustanowieniu Świa-
towej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) co włączyło nasz 
kraj do światowego systemu ochrony własności przemysłowej. 

W aktualnej strukturze organizacyjnej administracji rządowej, Urząd 
Patentowy RP jest centralnym organem w sprawach dotyczących 
własności przemysłowej i podlega Radzie Ministrów sprawującej 
nadzór poprzez ministra właściwego do spraw gospodarki – obecnie 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. 

Pomimo posiadania własnej siedziby, przez wiele lat Urząd 
Patentowy borykał się z bardzo trudną sytuacją lokalową, głównie 
w zakresie niezbędnej powierzchni magazynowej pozwalającej 
na gromadzenie obszernych zbiorów dokumentacji i literatury paten-
towej koniecznej dla realizacji zadań statutowych związanych z bada-
niami i oceną zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych oraz innych 
przedmiotów własności przemysłowej. Pod koniec lat 80 ubiegłego 
wieku zbiory umiejscowione były w 21 różnych lokalach na terenie 
Warszawy i okolic stolicy. Stały niedobór powierzchni zmuszał 
Urząd do adaptowania na te cele m.in. pomieszczeń piwnicznych 
nie spełniających warunków wymaganych dla zbiorów literatury 
i archiwów dokumentacji patentowej. W tej sytuacji kierownictwo 
Urzędu podejmowało ustawiczne starania o rozpoczęcie rozbudowy 
siedziby przy al. Niepodległości. Wielokrotne wystąpienia do władz 
państwowych o przyznanie niezbędnych na ten cel środków nie były 
jednak uwzględniane. 

Przełomem było przyjęcie przez Rząd RP „Harmonogramu działań 
dostosowujących polską gospodarkę oraz system prawny do wyma-
gań Układu Europejskiego”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu ów-
czesnego kierownictwa Urzędu budowę nowego skrzydła budynku 
rozpoczęto w roku 1998, a ukończono w czerwcu 2000 roku. Projekt 
nowej części gmachu wykonało Biuro Architektoniczne „Arcus” 
z Warszawy, a głównym projektantem był architekt Andrzej Fajans. 
Powstał bardzo nowoczesny obiekt harmonizujący z przedwojennym 
budynkiem Urzędu oraz miejscowym otoczeniem architektonicznym.

Współczesność i nowe wyzwania

Obecnie Urząd Patentowy RP, w ramach swoich zadań statuto-
wych, zapewnia ochronę prawną obejmującą wszystkie kategorie 
przedmiotów własności przemysłowej: wynalazki, znaki towarowe, 
wzory użytkowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, topografie 
układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne o charakterze 

Nowa część budynku UPRP
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przemysłowym. Ochrona ta polega na rozpatrywaniu zgłoszeń oraz 
udzielaniu praw wyłącznych na rzecz osób fizycznych i podmiotów 
gospodarczych. Gwarantuje ona uprawnionym wyłączność na korzy-
stanie z przedmiotów własności przemysłowej, pewność w obrocie 
i umożliwia gospodarcze wykorzystanie dorobku intelektualnego. 

Ochrona przedmiotów własności przemysłowej służy wspieraniu 
innowacyjności, stanowiąc ważny czynnik zachęcający twórców 
i przedsiębiorców do kreowania nowych rozwiązań posiadających 
wartość komercyjną i niezbędnych dla rozwoju gospodarczego. 
Urząd realizuje także misję edukacyjną ukierunkowaną na szerokie 
upowszechnianie wiedzy o ochronie praw na dobrach niematerial-
nych. Podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie jest 
bowiem niezbędnym warunkiem coraz szerszego wykorzystania 
ochrony własności przemysłowej jako instrumentu prawnego sku-
tecznie wspierającego kreatywność i przedsiębiorczość.

Niezmiernie ważną dziedziną działalności Urzędu Patentowego RP 
jest także odpowiedzialność za sprawny przepływ strumienia bieżą-
cej informacji patentowej będącej jednym z podstawowych źródeł 
umożliwiających wszechstronną orientację w dynamicznych pro-
cesach postępu naukowo-technicznego. Wiedza ta jest niezbędna 
nie tylko dla ekspertów patentowych, ale również dla polskiej kadry 
naukowej i technicznej uzyskującej w ten sposób dostęp do danych 
na temat najnowszego stanu techniki we wszystkich dziedzinach 
podlegających regulacjom patentowym na całym świecie.

Dynamiczny okres zmian politycznych i gospodarczych, mających 
miejsce po 1989 roku i skutkujących szerokim otwarciem Polski 
na współpracę zagraniczną oraz tworzeniem konkurencyjnej gospo-
darki rynkowej, zaowocował także wieloma zasadniczymi zmianami 
w krajowym systemie ochrony własności przemysłowej, a tym sa-
mym w działalności Urzędu Patentowego RP.

Już w 1990 roku Polska przystąpiła do Układu waszyngtoń-
skiego o współpracy patentowej PCT (Patent Cooperation Tre-
aty) a rok później do Porozumienia madryckiego dotyczącego 
międzynarodowej rejestracji znaków towarowych. Utworzono 
także na podstawie ustawy uchwalonej w 1993 r. samorząd rzeczni-

ków patentowych – zawodowych pełnomocników w postępowaniach 
przed Urzędem Patentowym o uzyskanie ochrony na wszystkie 
przedmioty własności przemysłowej.

Bardzo ważnym wydarzeniem było przystąpienie Polski w 1994 r. 
do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Han-
dlu (WTO), skutkujące przyjęciem Porozumienia w sprawie handlo-
wych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) obejmujących 
także problematykę ochrony własności przemysłowej. 

W 1997 roku Polska przystąpiła do Porozumienia nicejskiego 
dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług 
dla celów rejestracji znaków towarowych oraz Porozumienia 
strasburskiego dotyczącego Międzynarodowej Klasyfikacji 
Patentowej. 

Bardzo istotnym wydarzeniem było w 1999 roku zaproszenie 
Polski przez Europejską Organizację Patentową do przystą-
pienia do Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów 
europejskich. 

W 2000 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę 
prawo własności przemysłowej. Ten akt prawny miał przełomowe 
znaczenie ze względu na dokonaną w nim harmonizację przepisów 
krajowych z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz aktualnymi 
standardami międzynarodowymi. Znowelizowana wersja ówczesnej 
ustawy obowiązuje do dnia dzisiejszego i stanowi podstawę krajowe-
go systemu ochrony własności przemysłowej i działalności Urzędu 
Patentowego. 

Intensyfikacja współpracy międzynarodowej

Po przystąpieniu Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej z dniem 
1 kwietnia 2004 roku, Urząd Patentowy RP podjął m.in. bardzo in-
tensywną współpracę z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), 
obejmującą nie tylko aspekty prawne związane z funkcjonowaniem 
systemu patentu europejskiego ale także długofalowe programy szko-
leniowe, również w obszarze rozwiązań informatycznych. Współpraca 
ta jest stale rozwijana i wzbogacana o nowe aspekty związane m.in. 
z działalnością w Polsce sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB 
oraz współdziałaniem z Europejską Akademią Patentową. 

Wejście w życie traktatu akcesyjnego w sprawie przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku oznaczało istotne 
zmiany dla polskich użytkowników systemu ochrony własności prze-
mysłowej. Przystępując do Unii Europejskiej, Polska stała się bowiem 
stroną porozumień międzynarodowych w sprawie systemu wspólno-
towych znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń 
geograficznych. 

Aby zapewnić polskim zgłaszającym możliwość pełnego korzystania 
z tych systemów, Urząd Patentowy podjął bardzo szeroką współpra-
cę z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej 
(OHIM), który (obecnie jako Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej – EUIPO) odpowiada za funkcjonowanie wspólnotowej 
ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń 
geograficznych.Fronton UPRP dziś
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Należy podkreślić, że w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat nastąpiła znacząca intensyfi-
kacja współpracy międzynarodowej Urzędu 
Patentowego RP, mająca na celu, poprzez 
ścisłe kontakty z partnerami zagranicznymi, 
umacnianie pozycji Polski na arenie świato-
wej jako państwa traktującego ochronę wła-
sności intelektualnej w kategoriach bardzo 
istotnego narzędzia służącego rozwojowi 
gospodarczemu. 

Szczególne miejsce zajmuje w tym kontek-
ście współpraca z partnerami chińskimi, 
w tym z Państwowym Urzędem Własno-
ści Intelektualnej Chińskiej Republiki 
Ludowej oraz Administracją ds. Własno-
ści Intelektualnej. Dwustronne porozumie-
nia, wymiana informacji i doświadczeń oraz 
działalność edukacyjna sprzyjają nie tylko 
zacieśnianiu wzajemnych kontaktów 
ze stroną chińską, ale stanowią także istotny 
czynnik wspierający i polską obecność 
na rynkach Państwa Środka, jak też ułatwia-
jący podmiotom chińskim podejmowanie 
aktywności gospodarczych w naszym kraju. 

Znaczącym dokonaniem na arenie między-
narodowej, osiągniętym przy aktywnym 
udziale Urzędu Patentowego RP, było także 
powołanie Wyszehradzkiego Instytutu 
Patentowego, który jest obecnie Mię-
dzynarodowym Organem Poszukiwań 
oraz Międzynarodowym Organem Badań 

Wstępnych dla zgłoszeń patentowych 
z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, doko-
nywanych w ramach Układu o współpra-
cy patentowej (PCT). 

Instytut jest organizacją międzyrządową 
do spraw współpracy patentowej, posiada-
jącą osobowość prawną oraz autonomię 
administracyjną i finansową. Celem działania 
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego 
jest zapewnienie łatwiejszego i bardziej przy-
jaznego i tańszego niż dotychczas dostępu 
do systemu PCT. 

Urząd Patentowy RP od 2017 roku uczestni-
czy także w międzynarodowym Programie 
Global Patent Prosecution Highway 
(GPPH), który umożliwia zgłaszającym 
wnioskowanie o zastosowanie przyspie-
szonej procedury w dowolnym z uczest-
niczących w tym programie 22 krajowych 
urzędów patentowych. Zasada wzajemnego 
wykorzystywania pozytywnych wyników 
badań patentowych przez urzędy należące 
do Global PPH jest bardzo korzystna dla 
zgłaszających, gdyż znacząco skraca czas 
prowadzenia procedury i udzielenia patentu 
w kolejnym urzędzie, co również oznacza 
obniżenie kosztów postępowania.

Urząd Patentowy RP we współpracy 
ze Światową Organizacją Własności Inte-
lektualnej (WIPO) realizuje także szeroko 
zakrojony projekt naukowo-badawczy 
zatytułowany „Własność intelektualna 
a rozwój ekonomiczno-społeczny”. Prace 
badawcze i analityczne prowadzone są przez 
interdyscyplinarny zespół badawczy z Pol-
ski. Partnerem projektu jest także Główny 
Urząd Statystyczny. Celem przedsięwzięcia 
jest analiza zależności pomiędzy ochroną 
własności intelektualnej (w szczególności 

w zakresie patentowania) w sektorze far-
maceutyczno-medycznym w Polsce, a roz-
wojem ekonomicznym i społecznym w tym 
obszarze. Problem badawczy dotyczy identy-
fikacji najbardziej innowacyjnych specjalizacji 
oraz najmocniejszych stron, jak i barier dla 
innowacyjności w polskim sektorze zdrowia 
(m.in. nanomedycyny, farmacji, biotechnologii, 
urządzeń medycznych, radiodiagnostyki). 
Projekt obejmuje również analizę potencjal-
nych scenariuszy rozwoju branży innowacyj-
nych rozwiązań medycznych w Polsce. 

Znaczenie rozwiązań 
informatycznych

Światowy rozwój technologii informatycz-
nych stawia przed Urzędem Patentowym RP 
wiele nowych zadań w zakresie zastoso-
wania najnowszych rozwiązań cyfrowych, 
ułatwiających dokonywanie zgłoszeń 
i przyspieszających procedury udzielania 
praw wyłącznych. Oprócz stałej modernizacji 
istniejących systemów, Urząd Patentowy RP 
podejmuje kompleksowe działania służące 
wykorzystaniu najnowszych technologii 
komputerowych w sposób integrujący 
wszystkie aspekty działalności Urzędu. 

Jednym z najnowszych przykładów wdra-
żania zaawansowanych rozwiązań infor-
matycznych jest projekt „Platforma Usług 
Elektronicznych Urzędu Patentowego”, 
prowadzony w ramach programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, 
finansowanego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego. Reali-
zacja tego projektu pozwoli na znaczące 
usprawnienie przyjmowania i rozpatrywania 
zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalaz-

100‐lecie Urzędu Patentowego w liczbach

Rodzaj własności
przemysłowej

Liczba zgłoszeń Liczba udzielonych praw

Wynalazki 424 149 228 280

Wzory użytkowe 126 923 69 402

Znaki towarowe 638 588 461 977

Wzory rysunkowe i 
modele/wzory zdobnicze/ 
wzory przemysłowe

56 094 42 477

Topografie układów 
scalonych 39 27

SUMA 1 245 793 802 163

1

Kariatyda autorstwa Franciszka 
Strynkiewicza
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ków, wzorów użytkowych, wzorów przemy-
słowych oraz znaków towarowych, a także 
walidacji patentów europejskich, wniosków 
o przedłużenie ochrony i dokonanie zmian 
w rejestrach oraz udostępnianie i wydawanie 
wyciągów z rejestrów, a także powiadamia-
nie o upływającym terminie ochrony. 

Rozwiązania te są szczególnie oczekiwa-
ne przez użytkowników systemu ochrony 
własności przemysłowej i wpisują się w pro-
gram zapewnienia kompleksowych usług 
świadczonych w formie elektronicznej przez 
administrację państwową. 

Transformacje polityczne i ekonomiczne za-
chodzące w Europie i na świecie (integracja, 
zacieśnianie się współpracy gospodarczej, 
tworzenie wspólnego rynku) a także postę-
pująca we wszystkich dziedzinach globaliza-
cja, stawiają przed systemem patentowym 
zarówno krajowym, jak i europejskim, nowe 
wyzwania. Niezwykle istotne jest sprawne 
funkcjonowanie powiązanych ze sobą krajo-
wych i regionalnych systemów patentowych, 
pozwalających przedsiębiorcom na efektyw-
ne wdrażanie innowacji, a w konsekwencji 
zachęcające ich do zwiększania nakładów 
na prace badawczo-rozwojowe. Z jednej 
strony, zgłaszający oczekują od systemu 
patentowego uproszczenia i skrócenia pro-
cedur oraz obniżenia kosztów – z drugiej 
natomiast, głównym zadaniem systemu 
patentowego jest generowanie korzyści 
dla gospodarki poprzez tworzenie warun-
ków dla efektywnego korzystania z praw 
wyłącznych. 

Jednak, aby procesy te przebiegały spraw-
nie, konieczne są nie tylko ciągłe zmiany 
strukturalne, dostosowujące system patento-
wy do nowych warunków, ale również dzia-
łania mające związek z rozwiązaniami infor-
matycznymi ułatwiającymi przedsiębiorcom 
skuteczne uzyskiwanie ochrony i korzystanie 
z praw wyłącznych. 

Edukacja i wspieranie 
innowacyjności 

Kluczowym aspektem tworzenia klimatu 
innowacyjnego, niezbędnego dla rozwoju 
przedsiębiorczości i konkurencyjności, jest 
kształtowanie świadomości znaczenia wła-
sności intelektualnej oraz stałe podnoszenie 

społecznej kultury w tym zakresie. Eduka-
cja jest jednak działaniem długofalowym, 
a jej cel – ukształtowanie w społeczeństwie 
takich postaw, jak kreatywność, proinnowa-
cyjność, ochrona własnej twórczości i po-
szanowanie praw osób trzecich, wymaga 
stałej aktywności i współpracy wszystkich 
instytucji mających wpływ na kształtowanie 
tych wartości. 

Urząd Patentowy RP opracowuje wiele uży-
tecznych publikacji, poradników, organizuje 
konferencje, sympozja, warsztaty szkolenio-
we, współpracuje z uczelniami, szkołami, 
stowarzyszeniami, organizacjami biznesowy-
mi i twórczymi w zakresie upowszechniania 
problematyki ochrony własności przemysło-
wej, kreatywności i innowacyjności. 

Urząd wydaje także własne czasopismo 
„Kwartalnik Urzędu Patentowego”, na ła-
mach którego publikowane są materiały 
związane z teorią i praktyką ochrony wła-
sności przemysłowej i ochrony prawnoau-
torskiej. „Kwartalnik” stanowi forum służące 
rozwojowi wielu dyscyplin wiedzy zwią-
zanych z problematyką praw na dobrach 
niematerialnych. 

Przy szczególnym zaangażowaniu Urzędu 
m.in. wprowadzono do obligatoryjnych 
standardów nauczania – na wszystkich 
kierunkach studiów – zagadnienia dotyczące 
ochrony własności intelektualnej. Aktual-
nie te treści i umiejętności uwzględnione 
są w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego. Postawiło to szereg 
nowych zadań przed Urzędem Patento-
wym RP jako instytucją dysponującą wiedzą 
specjalistyczną w zakresie własności prze-
mysłowej. Skuteczne upowszechnienie tej 
wiedzy wymaga stałego przygotowywania 

niezbędnych opracowań i wydawnictw oraz 
prowadzenia działań edukacyjnych w środo-
wiskach akademickich. 

Nie ulega wątpliwości, że inwestując w edu-
kację przyszłych kreatorów innowacji, inwe-
stujemy w społeczeństwo pracowników oraz 
pracodawców o nastawieniu proinnowacyj-
nym, co ma znaczenie szczególne w warun-
kach globalnej gospodarki konkurencyjnej. 

W ramach działań ukierunkowanych na roz-
wój świadomości młodego pokolenia, w za-
kresie znaczenia własności intelektualnej 
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, Urząd 
Patentowy RP organizuje doroczne konkursy 
dla naukowców, podejmujących w swojej 
działalności badawczej tematykę własności 
przemysłowej i ochrony prawnoautorskiej. 
Dostrzegając społeczne znaczenie przekazu 
artystycznego Urząd co roku zaprasza także 
twórców do udziału w konkursie na plakat 
o treści związanej z ochroną własności 
przemysłowej. Co roku ogłaszane są także 
konkursy na filmy związane z tematyką 
ochrony własności przemysłowej oraz 
na informacje dziennikarskie. Inicjatywy te 
przynoszą wartościowe rezultaty w postaci 
prac naukowych i projektów plastycznych, 
filmowych oraz informacji prasowych słu-
żących szerokiemu upowszechnianiu treści 
na temat znaczenia ochrony własności 
intelektualnej, w tym szczególnie własności 
przemysłowej.

Ważnym obszarem sprzyjającym rozwojowi 
innowacyjności jest wspieranie i stymulo-
wanie transferu technologii z nauki do prze-
mysłu, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki efektywnego zarządzania 
prawami własności intelektualnej. Między-
narodowe sympozja organizowane co roku 

Widok UPRP od strony alei Niepodległości
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przez Urząd i poświęcone tej tematyce 
umożliwiają szeroką wymianę doświadczeń 
z partnerami zagranicznymi, stanowiąc stały 
element działań, upowszechniających wie-
dzę na temat nowoczesnego zarządzania 
sferą własności przemysłowej. Tematyka 
ta jest szczególnie istotna dla rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
start-upów, prowadzących działalność inno-
wacyjną w zakresie nowych technologii oraz 
będących partnerami uczelni i jednostek 
naukowych w procesach transferu wiedzy.

Bardzo istotnym kanałem upowszechniania 
informacji i wiedzy z zakresu praw na do-
brach niematerialnych jest Centrum Infor-
macji o Ochronie Własności Przemysłowej 
działające jako statutowa komórka organi-
zacyjna Urzędu Patentowego RP. Podsta-
wowym zadaniem Centrum jest udzielanie 
informacji o ochronie własności przemysło-
wej i postępowaniach prowadzonych przez 
Urząd. Centrum poza podstawowymi spo-
sobami komunikacji, takimi jak telefon, e-mail 
czy obsługa bezpośrednia, wykorzystuje 
również dodatkowe techniki informacyjne, 
takie jak: dwujęzyczna usługa przewodnika 

głosowego (IVR – Interactive Voice Respon-
se) oraz komunikacja niewerbalna dla osób 
niesłyszących i niedosłyszących.

Biorąc pod uwagę znaczenie nowych 
rozwiązań technicznych dla rozwoju cywili-
zacyjnego, jest oczywiste, że innowacyjność 
przedsiębiorstw czyli zdolność do kreowania 
nowych technologii i produktów, zależy 
w dużym stopniu od skutecznej ochrony 
praw do wartości niematerialnych, takich 
jak wynalazki, wzory użytkowe i przemy-
słowe czy znaki towarowe. Posiadając taką 
ochronę przedsiębiorcy skłonni są do in-
westowania w rozwiązania mające walor 
nowości, co jest podstawowym warunkiem 
wzrostu konkurencyjnej gospodarki opartej 
na innowacyjności.

Przywołując w roku jubileuszowym hi-
storyczną datę swego powstania, Urząd 
Patentowy wskazuje przede wszystkim 
na fundamentalne znaczenie ochrony 
własności przemysłowej dla umacniania 
potencjału intelektualnego i ekonomicznego 
naszego kraju. Znaczenie ochrony praw 
na dobrach niematerialnych dostrzegali 

już sto lat temu twórcy niepodległej Polski, 
co świadczy o ich nowoczesnym podej-
ściu do zagadnień gospodarczych w II 
Rzeczypospolitej. Bardzo znamienne jest, 
że również obecnie ochrona własności 
intelektualnej stanowi niezbędny warunek 
zrównoważonego rozwoju gospodarki, której 
funkcjonowanie w erze globalizacji wyma-
ga skutecznych instrumentów prawnych 
wszechstronnie zabezpieczających prawa 
autorów tworzących nowatorskie rozwiąza-
nia techniczne i projektowe. 

Zarówno historia, jak i współczesność 
dowodzą, że wkład polskich twórców 
do światowego dziedzictwa cywilizacyjnego 
charakteryzuje się bardzo znaczącymi osią-
gnięciami w wielu dziedzinach. Racjonalne 
wykorzystanie tego dorobku było i jest 
podstawowym czynnikiem decydującym 
o jakości życia społeczeństwa, a także o po-
zycji Polski wśród państw budujących nowo-
czesną, zrównoważoną gospodarkę, opartą 
na wiedzy i postawach innowacyjnych.

Iluminacja budynku UPRP z okazji 100-lecia (zdj. R. Żychowicz)

Zdj. Archiwum UPRP
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Nowe studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UJ

„Intellectual Property  
and New Technologies” 

Justyna Ożegalska-Trybalska  
Dariusz Kasprzycki  
Renata Swałdek

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką własności 
intelektualnej, w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, uruchomione zostaną III-semestralne studia 
magisterskie w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies”, 

prowadzone przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej UJ. 

W ydział Prawa i Administra-
cji UJ zaprasza kandydatów 

zainteresowanych prestiżowymi stu-
diami i zwiększeniem szans na rynku 
pracy. Studia „Intellectual Property 
and New Technologies” są realizo-
wane we współpracy ze Światową 
Organizacją Własności Intelektual-
nej (WIPO Academy), pod patrona-
tem Urzędu Patentowego RP. 

Jest to drugi tego typu program 
w Europie.

Nowy kierunek studiów stanowi uni-
kalną ofertę edukacyjną na poziomie 
studiów magisterskich dla osób za-
interesowanych specjalizacją w stale 
rozwijającej się dziedzinie prawa 
własności intelektualnej oraz szeroko 
rozumianych nowych technologii. 

P rogram studiów oferuje możli-
wość zdobycia wszechstronnej 

wiedzy z zakresu zagadnień związa-
nych z wpływem nowych technologii 
na prawo własności intelektualnej, 
w szczególności naruszeniem praw 
własności intelektualnej w Interne-
cie, treściami cyfrowymi, ochroną 
prywatności i danych osobowych 

w środowisku on-line, a także ochroną 
patentową w obszarze nowych tech-
nologii z perspektywy krajowej, unijnej 
i międzynarodowej.

Studia wykorzystują nowoczesną me-
todę kształcenia na odległość i są ofe-
rowane w atrakcyjnej 3-semestralnej 
formule (pierwszy semestr w formie 

e-learningu, drugi – oparty na warsz-
tatach i konserwatoriach, trzeci – prze-
znaczony na praktykę oraz pracę 
magisterską). 

Z ajęcia prowadzone są przez wy-
kładowców z Wydziału Prawa 

i Administracji UJ oraz wiodących 
ośrodków naukowych z zagranicy, 

Podpisanie porozumienia o uruchomieniu studiów na UJ 7 marca br.
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ekspertów WIPO oraz praktyków 
z branży nowych technologii. 

Cały program studiów realizowany jest 
w języku angielskim, co stanowiąc 
dodatkowy atut studiów, podnosi 
kompetencje absolwentów oraz 
przygotowuje ich do pracy na arenie 
międzynarodowej. 

Więcej informacji w zakładce „Studia”

Szczegóły dotyczące rekrutacji:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/4561/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1 

Kontakt: tel. 12 427 59 20

E-mail: 

j.ozegalska-trybalska@uj.edu.pl 
dariusz.kasprzycki@uj.edu.pl 
renata.swaldek@uj.edu.pl

P ropozycja skierowana jest 
do studentów z kraju i zagra-

nicy, w tym absolwentów studiów 
licencjackich i magisterskich (z zakre-
su prawa, administracji, zarządzania, 
ekonomii, informatyki), pracowników 
instytucji państwowych i rządowych 
oraz prawników pragnących zdobyć 
dodatkowe wykształcenie i specja-

lizację w dziedzinie objętej profilem 
studiów. 

Nową ofertą edukacyjną pragniemy 
zainteresować w szczególności absol-
wentów studiów licencjackich I stopnia 
„Prawo własności intelektualnej i no-
wych mediów”, dla których studia ma-
gisterskie na uruchamianym kierunku 
mogą stanowić atrakcyjną kontynuację 
kształcenia w obszarze prawa własno-
ści intelektualnej, z nową specjalizacją 
w zakresie nowych technologii. 

A bsolwent kierunku powinien 
być przygotowany do podjęcia 

pracy w kancelariach prawniczych 
specjalizujących się w prawie własno-
ści intelektualnej i nowych technologii, 
przedsiębiorstwach z obszaru nowych 
technologii oraz instytucjach realizują-
cych zadania z tego zakresu. 

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dyrektor Akademii  WIPO  Sherif 
Saadallah, prezes UPRP dr Alicja Adamczak, dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji UJ  prof. Jerzy  Pisuliński, prorektor UJ 
prof. Stanisław Kistryn

Od prawej: dr Justyna Ożegalska-Trybalska, dr Dariusz Kasprzycki, 
Renata Swałdek  z WPiA UJ

Uczestnicy podpisania porozumienia o uruchomieniu studiów o własności intelektualnej na UJ i współpracy z WIPO Academy
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Wdrażanie innowacji  
to być albo nie być 

konkurencyjnym 

Rozmowa z Patrycją Klarecką 
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, że wdrożenie 
innowacji staje się koniecznością dla uzyskania przewagi konkurencyjnej 

na rynku. W działaniach PARP dotyczących rozwoju działalności innowacyjnej 
przedsiębiorcy dotychczas złożyli ponad 3 tys. wniosków o dofinansowanie, 

których wartość przekracza 9,4 mld zł. 
Świadczy to o dużym zainteresowaniu, jakim cieszą się działania oferowane przez 
PARP w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Z tej puli Agencja 

zawarła ponad 730 umów o dofinansowanie na kwotę 2,2 mld zł.

– Dziś chyba już nie trzeba nikogo prze-
konywać, że kurs na innowacyjność, 
to jedyna szansa dla polskiej gospodarki, 
by była konkurencyjna na europejskich 
i światowym rynkach. Ale chyba wciąż 
pokutuje stereotyp, że innowacyjność 
to cecha dużych firm, bo małych nie stać 
na ryzykowne przedsięwzięcia.

– Faktycznie statystki wskazują, że wśród 
dużych firm więcej jest podmiotów aktyw-
nych innowacyjnie niż w przypadku małych 
czy średnich przedsiębiorstw. Można przyjąć 
za GUS, że średnio co drugie duże przed-
siębiorstwo w Polsce jest innowacyjne, 
niemal co trzecie średnie i co ósme małe. 
W liczbach bezwzględnych to 1 780 dużych 
ok. 4 600 średnich i niespełna 6 900 małych 
przedsiębiorstw. 

Jednak trzeba zauważyć, że badanie GUS 
nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, które sta-
nowią aż 96 proc. wszystkich firm w Polsce.

Co ważne, aktywność innowacyjna firm 
w Polsce rośnie, zarówno w sektorze 
przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usłu-
gowych. Wzrost ten jest bardzo wyraźny 
w przedsiębiorstwach małych i średnich. Jak 
wspomniałam, brakuje cyklicznych danych 
nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, 
co nie oznacza, że te firmy nie wdrażają in-
nowacji. Inne badanie GUS przeprowadzone 
ostatnio a obejmujące mikrofirmy wykazało, 
że co trzecia z nich wprowadza innowacje.
W badaniach społecznych, w tym w bada-
niach PARP, w których opieramy się na dekla-
racjach przedsiębiorców, te odsetki są jeszcze 
wyższe, co pokazuje, że najmniejsze firmy 
nie uważają jednak, że innowacyjność to do-
mena większych podmiotów.
Uważam, że w polskich przedsiębiorstwach 
z sektora MSP jest duży potencjał innowacyj-
ności. Świadczy o tym zauważalny już wzrost 
odsetka innowacyjnych firm. Barierą dla 
przedsiębiorstw, które dotychczas nie podej-

mowały działalności innowacyjnej są wysokie 
koszty innowacji oraz brak możliwości finan-
sowania innowacji ze źródeł zewnętrznych. 
I właśnie w tym staramy się im pomóc naszy-
mi instrumentami.

– Na ile sprawdza się duże spektrum 
narzędzi, jakimi posługuje się PARP 
promując innowacyjność wśród polskich 
małych i średnich firm? Z jednej strony 
są to np. Bony na innowacje dla firm, które 
nie miały jeszcze żadnych doświadczeń 
we wdrażaniu nowości, a z drugiej tak 
wyrafinowany projekt jak Scale up wiążą-
cy duże firmy o ogromnym doświadczeniu 
w dziedzinie badań i rozwoju z raczkujący-
mi startupami?

– Przedsiębiorstwa mają różne potrzeby 
na różnych etapach swojego rozwoju. 
Instrumenty PARP wychodzą naprzeciw tym 
potrzebom. W połączeniu z instrumentami 
wszystkich instytucji z grupy Polskiego Fun-
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duszu Rozwoju (PFR) stanowią kompleksowy 
system wsparcia firm we wprowadzaniu 
na rynek innowacyjnych produktów oraz 
podczas ekspansji zagranicznej. Wspomniane 
dwa programy wsparcia dokładanie celują 
w zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. 
Bony na innowacje wspierają innowacyjność 
mniejszych firm poprzez współpracę z jed-
nostkami naukowo-badawczymi, by powstał 
rzeczywiście innowacyjny produkt. 
W nowej edycji Bonów, wspieramy również 
przedsiębiorców w sfinansowaniu wdrożenia 
efektów tej współpracy. Z kolei sukces pro-
gramu Scale-UP, to również zasługa dobrze 
zidentyfikowanych potrzeb zarówno startu-
pów, jak i dużych firm.
Potencjał każdej z tych grup jest deficytem 
drugiej. Startupy wnoszą pomysły i rozwią-
zania, a duże firmy potrafią je skalować. 
Akcelerator jest natomiast pośrednikiem 
i dostarczycielem wiedzy na kolejnych eta-
pach tej współpracy, dbając o wspólny efekt 
biznesowy.
Duże spektrum instrumentów wsparcia dla firm, 
którymi dysponuje PARP, pozwala im na za-

– Wiadomo jednak, że nawet najbar-
dziej dostępne pieniądze – obojętnie 
czy to w formie dotacji czy kredytu 
do zwrotu – to tylko środek do celu. By go-
spodarka była innowacyjna trzeba również 
fachowców. Historycznie rzecz ujmując, 
polska nauka zajmowała się grantami, fir-
my szukające nowych produktów chętniej 
kupowały licencje czy szeroko rozumiane 
know-how niż zlecały rozwiązanie proble-
mu naukowcom z uczelni czy instytutów 
badawczych. Czy to się zmienia?

– Współpraca z innymi podmiotami stanowi 
istotny element działalności przedsiębiorstwa. 
Umożliwia szerszy dostęp do wiedzy i nowych 
technologii, pozwala na obniżenie kosztów i ry-
zyka prowadzonej działalności gospodarczej, 
sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy. We-
dług ostatnich danych GUS za lata 2014–2016 
współpracuje niecałe 31 proc. aktywnych inno-
wacyjnie przedsiębiorstw i jest to wynik lepszy 
o 3,1 proc. w porównaniu z poprzednią edycją 
badania (2013–2015). Częściej współpracują 
przedsiębiorstwa przemysłowe niż usługowe 
(33 proc. wobec 27 proc.).

kro- i małych firm, a warunkiem uzyskania 
jego jest nawiązanie ścisłej współpracy z jed-
nostką naukową. 
Bony na innowacje to najbardziej popularny 
instrument usługowy wśród klientów PARP. 
Dotychczas rekomendowaliśmy do dofinanso-
wania w sumie ponad 500 projektów. Ponad 
100 z nich już zakończyło się sukcesem, 
tzn. powstały we współpracy z jednostkami 
naukowymi opracowania nowych lub ulep-
szonych produktów, technologii lub nowych 
projektów wzorniczych. Łączna pula środków 
przeznaczona na to działanie w perspektywie 
finansowej 2014–2020 przekracza 300 mln zł, 
dotychczas zawarto umowy z przedsiębiorca-
mi na ok. 80 mln zł.

– Z innowacyjnością nierozerwalnie wiąże 
się ochrona własności przemysłowej. 
Wiadomo, że posiadanie patentów na wy-
nalazki czy wzory przemysłowe nie tylko 
pozwala budować przewagę konkuren-
cyjną, ale zwiększa wartość marki firmy 
czy choćby tylko buduje jej prestiż. 
Jednak małą firmę często nie stać, przy-
najmniej wtedy gdy stawia pierwsze kroki 

Niestety, przedsiębiorcy nie chronią własności przemysłowej tak chętnie, 
jak by mogli. Nadal nawet ci, którzy mają własne innowacyjne opracowania, 

nie zawsze mają świadomość, że warto je chronić. A prawa ochronne 
to przecież aktywa firmy wykorzystywane w jej działalności.

planowanie w czasie kolejnych kroków rozwoju 
– właśnie w oparciu o innowacje, co jest istotne 
zwłaszcza dla mikro- i małych przedsiębiorców. 
Przedsiębiorca, który ma innowacyjny pomysł 
może najpierw skorzystać z usług badawczo-
-rozwojowych jednostek naukowych (2.3.2 
POIR), które pomogą mu go opracować. Mając 
już takie opracowanie, firma, która chce wdro-
żyć je rynkowo, może skorzystać albo z grantu 
inwestycyjnego – w ramach działania 2.3.2 
POIR, albo z grantu doradczo-inwestycyjnego – 
2.3.1 POIR. Natomiast, jeśli firma będzie chciała 
uzyskać prawo ochronne na przedmiot tego 
opracowania, może skorzystać ze wsparcia 
w tym zakresie w ramach poddziałania 2.3.4 
POIR. Takie scenariusze rozwoju firm w opar-
ciu o innowacje przy wsparciu PARP można 
mnożyć, w zależności od potencjału danej firmy 
i jej wizji rozwoju.

Odsetek firm podejmujących współpracę z in-
nymi podmiotami w zakresie działalności in-
nowacyjnej wzrasta systematycznie w firmach 
małych i średnich i utrzymuje się na stałym 
poziomie w przypadku dużych podmiotów. 
W sektorze przedsiębiorstw ponad połowę 
personelu B+R stanowią pracownicy dużych 
firm (56 proc.), a jedna czwarta (26 proc.) pra-
cuje w średnich. Małe i mikroprzedsiębiorstwa 
są miejscem pracy tego typu pracowników 
w małym zakresie (odpowiednio 13 proc. 
i 5 proc.). 
Mniejsze firmy mają ograniczone możliwości 
(przede wszystkim finansowe), by zatrudniać 
na stałe pracowników B+R, dlatego dla nich 
kluczowa jest współpraca z otoczeniem 
zewnętrznym nad nowymi produktami lub 
usługami. W tym upatruję sukces instrumentu 
Bon na innowacje, który jest kierowany do mi-

na drodze ku innowacyjności, na pokrycie 
związanych z tym wydatków. Opłacenie 
rzecznika patentowego czy samej proce-
dury patentowej. PARP zdaje się to prze-
widziała i nawet mikrofirma może dostać 
dofinansowanie na ten cel? Ile, na co i ja-
kie warunki musi spełnić?

– Tak, mamy instrument dla mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorców dotyczący ochrony 
własności przemysłowej (2.3.4 POIR). Wspie-
ramy przedsiębiorstwa z sektora MŚP w pro-
cesie uzyskania ochrony prawa własności 
przemysłowej w czterech trybach: krajowym, 
regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. 
Co ważne, zgłoszenie do Urzędu Patento-
wego RP w celu uzyskania ochrony na te-
renie naszego kraju musi być powiązane 
ze zgłoszeniem międzynarodowym. Chodzi 
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o ułatwienie dofinansowania przedsiębiorcom 
uzyskania ochrony poza granicami kraju i tym 
samym obrotu lub komercjalizacji przedmiotu 
ochrony za granicą.
Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinanso-
wanie dwóch zakresów usług dotyczących 
odpowiednio albo uzyskania prawa ochrony 
własności przemysłowej albo prawa z re-
jestracji wzoru przemysłowego. W pierw-
szym przypadku rzecz dotyczy patentów 
na wynalazki, praw ochronnych na wzory 
użytkowe i praw z rejestracji wzorów prze-
mysłowych. Ponadto wiąże się z możliwo-
ścią wsparcia zakupu usług doradczych 
dotyczących przygotowania procesu ko-
mercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. Przed-
miotem wsparcia może też być realizacja 
ochrony prawa własności przemysłowej, 
gdy przedsiębiorca występuje w roli bronią-
cego swoich praw, a postępowanie dotyczy 
unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia 
patentu na wynalazek, prawa ochronnego 
na wzór użytkowy.
Koszty w zakresie uzyskania ochrony własno-
ści przemysłowej obejmują: opłaty urzędowe 
związane z uzyskaniem prawa ochronnego, 
koszty usług rzecznika patentowego przy-
gotowującego dokumentację zgłoszeniową, 
koszty tłumaczeń, w tym tłumaczenia przysię-
głego, dokumentacji niezbędnej do dokonania 
zgłoszenia i prowadzenia postępowania przed 
właściwym organem ochrony własności 
przemysłowej. 
Ponadto, dofinansowujemy usługi doradcze 
związane z przygotowaniem do procesu ko-
mercjalizacji przedmiotu zgłoszenia – na po-
krycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz 
prawnych, ekonomicznych, marketingowych 
i technicznych, dotyczących przedmiotu 
zgłoszenia lub postępowania, np. w zakresie 
wyceny wartości własności intelektualnej, per-
spektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych 
komercjalizacji oraz zarządzania w przedsię-
biorstwie prawami własności przemysłowej. 
Oprócz tego – na zakup usług doradczych 
w zakresie poszukiwania, określenia, selek-
cjonowania i sprawdzenia wiarygodności 
grupy docelowej potencjalnych partnerów 
biznesowych zainteresowanych wdrożeniem 
przedmiotu zgłoszenia oraz negocjacji han-
dlowych. A także na pokrycie zakupu analizy 
czystości patentowej (freedom-to-operate), 
związanej z procesem komercjalizacji przed-
miotu zgłoszenia.

Przedsiębiorcy mogą również pokryć z dotacji 
część kosztów uzyskania wstępnego orzecze-
nia rzecznika patentowego o zdolności pa-
tentowej wynalazku lub zdolności ochronnej 
wzoru użytkowego.
Natomiast, do kosztów w zakresie realizacji 
ochrony własności przemysłowej zalicza się 
koszty obrony patentów na wynalazki, praw 
ochronnych na wzory użytkowe i praw z re-
jestracji wzorów przemysłowych, tj.: pokrycie 
kosztów związanych z prowadzeniem postę-
powania w danej instancji przez zawodowego 
pełnomocnika, uprawnionego do występo-
wania przed właściwym organem ochrony, 
opłaty urzędowe za wniesienie pism w po-
stępowaniu, pokrycie kosztów tłumaczenia, 
w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumenta-
cji niezbędnej do prowadzenia postępowania 
w danej instancji.
W ramach projektu nie mogą być dofinanso-
wane koszty postępowań sądowych dotyczą-
cych naruszeń praw własności przemysłowej.
PARP dofinansowuje projekty o wartości 
od 10 tys. do 1 mln zł. Co przy wymaganym 
wkładzie własnym przedsiębiorcy, ozna-
cza dofinansowanie na poziomie od 5 tys. 
do 500 tys. zł.

– Czy przedsiębiorcy chętnie sięgają 
po wsparcie na ochronę własności 
przemysłowej?

– Niestety, nie tak chętnie jak by mogli. Nadal 
nawet ci, którzy mają własne innowacyjne 
opracowania, nie zawsze mają świadomość, 
że warto je chronić. Prawa ochronne, to akty-
wa firmy wykorzystywane w jej działalności. 
Posiadanie chronionych prawami własności 
przemysłowej dóbr intelektualnych zapewnia 
firmie wyłączność oraz pomaga budować 
jej przewagę konkurencyjną i pozycję na ryn-
ku. Może też przynieść korzyści finansowe 
dla firmy, które daje możliwość udzielenia 
licencji lub sprzedaży przedmiotu własności 
przemysłowej.
Prawdopodobnie dlatego najchętniej 
ze wsparcia korzystają firmy działające 
w branżach, gdzie istnieje największa konku-
rencja. Mam tu na myśli branże: medyczną, 
biotechnologiczną czy produkcji urządzeń 
precyzyjnych.
Największym zainteresowaniem przedsiębior-
ców cieszy się pomoc w ochronie patentowej 
wynalazków, zwłaszcza na terenie takich 
krajów, jak Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, 

Francja, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie. 
Przedsiębiorcy, którzy korzystają już z nasze-
go dofinansowania chcą chronić swoje prawa 
w wielu krajach, nawet w 140. jednocześnie. 
To pokazuje, jak aktywnie wychodzą na nowe 
rynki, po to, żeby rozwijać swoje firmy w opar-
ciu o innowacje, które wypracowali i jak 
pomocna może być w tym ochrona ich wła-
sności przemysłowej.

– Innowacyjne firmy mogą budować 
przewagę konkurencyjną na rynku, ale też 
chyba łatwiej jest im myśleć o globalizacji, 
a przynajmniej o poszukiwaniu zagranicz-
nych rynków zbytu? Jeszcze niedawno 
międzynarodowe targi czy zagraniczne 
wyjazdy studyjne były domeną wielkich 
korporacji i dużych przedsiębiorstw. 
Teraz, w tym dzięki wsparciu PARP, tego 
rodzaju przedsięwzięcia są dostępne tak-
że dla małych i średnich firm. Czy chętnie 
one z niego korzystają?

– Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców 
cieszy się poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie 
MŚP w promocji marek produktowych – 
Go to Brand” POIR, skierowane do przed-
siębiorstw zainteresowanych udziałem 
w imprezach targowych, odbywających się 
na całym świecie. Celem jest zdobywanie 
nowych rynków, promowanie marki produk-
towej przedsiębiorcy oraz promowanie Marki 
Polskiej Gospodarki. Przedsiębiorcy przystę-
pujący do projektu mogą otrzymać wsparcie 
na działania wpisujące się w programy pro-
mocji opracowane w Ministerstwie Przedsię-
biorczości i Technologii.

Do końca 2019 roku realizowanych będzie 
pięć programów promocji o charakterze 
ogólnym, skierowanych na rynki perspekty-
wiczne: Algieria, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam 
oraz 12 programów promocji skierowanych 
do branż: biotechnologii i farmaceutyków, 
budowy i wykańczania budowli, części sa-
mochodowych i lotniczych, IT/ICT, jachtów 
i łodzi rekreacyjnych, kosmetycznej, maszyn 
i urządzeń, meblarskiej, MODA POLSKA, 
polskich specjalności żywnościowych, usług 
prozdrowotnych i sprzętu medycznego. Do-
finasowaniem są objęte zarówno działania 
przygotowujące przedsiębiorcę do udziału 
w zagranicznych targach, jak i koszty udziału 
w tych targach, w szczególności koszty or-
ganizacji i prezentacji produktów. Wysokość 
kosztów kwalifikowalnych w projekcie wy-
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nosić może 1 mln zł, a maksymalny procent 
dofinansowania projektu to 85 proc. kosztów 
kwalifikowalnych.
 W ramach trzech naborów przeprowadzo-
nych do tego poddziałania podpisano łącznie 
543 umowy o dofinansowanie na kwotę 
278 mln zł. 
Zgodnie z tymi umowami polscy przed-
siębiorcy będą promować swoje produkty 
na 3 870 imprezach targowych w charakterze 
wystawcy oraz 834 wyjazdowych misjach go-
spodarczych (indywidualnych lub grupowych).
Z kolei w ramach działania 1.2 POPW „Inter-
nacjonalizacja MŚP” PARP udziela wspar-
cia przedsiębiorcom z Polski Wschodniej 
we wprowadzaniu produktów na nowe rynki 
zagraniczne. Wsparcie mogą uzyskać projekty 
obejmujące kompleksowe, indywidualne, 
profilowane pod odbiorcę działania związane 
z opracowaniem i przygotowaniem do wdro-
żenia nowego modelu biznesowego związa-
nego z internacjonalizacją. Wysokość kwoty 
dofinansowania uzależniona jest od rodzaju 
rynku docelowego internacjonalizacji i wyno-
sić może nawet 800 tys. zł. Oprócz szeroko 
rozumianego doradztwa, do kosztów kwalifi-
kowalnych zaliczone są m.in. koszty udziału 
w międzynarodowych targach, wystawach lub 
misjach gospodarczych, o łącznej wartości 
nie przekraczającej 49 proc. kosztów kwalifi-
kowalnych projektu. W trakcie trzech naborów 
do tego działania podpisano łącznie 113 umów 
o dofinansowanie na kwotę 25,7 mln zł.
Dodatkowo w ramach Branżowego Programu 
Promocji IT/ICT PARP organizuje stoiska infor-
macyjno-promocyjne na branżowych targach 
na całym świecie. Od początku 2017 r. zor-
ganizowaliśmy stoiska w Niemczech, Austrii, 
Hiszpanii, Portugalii, a także w Stanach Zjed-
noczonych i Brazylii. Na naszych stoiskach 
promowana była oferta ponad 200 polskich 
firm, w tym startupów, a ponad 100 firm oso-
biście skorzystało z dostępnej na stoiskach 
strefy b2b. 
Do końca 2019 roku w ramach Programu 
Promocji planowana jest organizacja 11 stoisk 
m.in. w Japonii, Izraelu, Korei Południowej 
czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zainteresowanie udziałem w targach odzwier-
ciedla również liczba polskich firm, które biorą 
udział w giełdach kooperacyjnych organizo-
wanych przy okazji targów przez ośrodki sieci 
Enterprise Europe Network. Tylko w 2017 r. 
640 polskich firm wzięło udział we współorga-

nizowanych przez PARP międzynarodowych 
imprezach o charakterze kooperacyjnym.

– O ile wiem, PARP wiąże duże nadzieje 
z Sektorowymi Radami ds. kompetencji 
jako platformą do ustalania kierunków 
doskonalenia kwalifikacji między światem 
edukacji i nauki a organizacjami praco-
dawców. Czy to jest sposób na zbudowa-
nie odpowiednich kadr dla innowacyjnej 
gospodarki?

– Polski system edukacji bywa oceniany dość 
krytycznie. Powszechnie pojawiają się opinie, 
że jest przestarzały, nie kształtuje umiejętno-
ści praktycznych, słabo przygotowuje do pod-
jęcia pracy zawodowej, nie daje kompetencji 
poszukiwanych przez pracodawców. Praco-
dawcy badani w Bilansie Kapitału Ludzkiego 
(BKL) twierdzą, że nie mają czasu na uczenie 
kandydatów podstawowych rzeczy, deklarują 
jedynie możliwość ich niewielkiego doszko-
lenia. Oczekują, że to system edukacji da 
uczniom odpowiednie umiejętności potrzebne 
do rozpoczęcia pracy.
Inicjatywą, która wychodzi naprzeciw tym 
oczekiwaniom są sektorowe rady ds. kom-
petencji – miejsca współpracy biznesu, nauki 
i instytucji branżowych. To inicjatywy oddolne, 
każdy sektor sam decyduje, kto powinien 
włączyć się w prace rady. Członkowie rad 
mogą poznać nawzajem swoje potrzeby, 
możliwości i ograniczenia oraz tworzyć wspól-
ne projekty, służące lepszemu przygotowaniu 
przyszłych kadr. W ubiegłym roku rozpoczęły 
działalność rady dla branży budowlanej, 
finansowej, zdrowia, IT, turystyki, mody i in-
nowacyjnych tekstyliów. Obecnie budowana 
jest rada ds. motoryzacji, która ma zająć się 
przygotowaniem systemu edukacji i podno-
szenia kompetencji pracowników do wyzwań 
technologicznych, takich jak m.in. elektromo-
bilność czy pojazdy autonomiczne. Sektorowe 
rady ds. kompetencji to element większej 
całości. Koordynacją i monitorowaniem reali-
zacji ich zadań zajmuje się rada programowa 
ds. kompetencji. System uzupełnia regularne 
badanie rynku pracy – czyli Bilans Kapitału 
Ludzkiego i jego branżowe edycje.
Rady sektorowe analizują sytuację w danej 
branży i na tej podstawie przygotowują re-
komendacje i ramy prawne dla efektywnego 
i praktycznego kształcenia specjalistów. 
Zachęcają także przedsiębiorców do angażo-
wania się w procesy kształcenia np. poprzez 

organizację praktyk czy staży. Podobne 
rozwiązania funkcjonują już w Europie, m.in. 
w Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Czechach.

– Jesteśmy już na półmetku wydatkowa-
nia tych środków, można więc pokusić się 
o pierwsze wnioski. Czy małe i średnie 
polskie firmy dały się przekonać do przed-
sięwzięć innowacyjnych?

– Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz czę-
ściej dostrzegają, że wdrożenie innowacji staje 
się koniecznością dla uzyskania przewagi 
konkurencyjnej na rynku. W działaniach PARP 
dotyczących rozwoju działalności innowacyj-
nej przedsiębiorcy dotychczas złożyli ponad 
3 tys. wniosków o dofinansowanie, których 
wartość przekracza 9,4 mld zł. Świadczy 
to o dużym zainteresowaniu, jakim cieszą się 
działania oferowane przez PARP w ramach 
programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
Z tej puli Agencja zawarła ponad 730 umów 
o dofinansowanie na kwotę 2,2 mld zł. 
Biorąc pod uwagę, że dostępna alokacja 
PARP na instrumenty dotyczące rozwoju 
działalności innowacyjnej wynosi 5,4 mld zł, 
możemy mówić o zakontraktowaniu ponad 
41 proc. dostępnych środków. Dodatkowo 
obecnie prowadzona jest jeszcze ocena kilku 
naborów, które zostały zakończone w ostat-
nim czasie, co również wpłynie na poziom 
wykorzystania środków.
W 2018 r. PARP uruchomiła już wszystkie za-
planowane konkursy. Czas ich trwania został 
dostosowany do oczekiwań przedsiębiorców, 
co oznacza, że będą one dostępne przez 
większą część roku oraz zostaną podzielone 
na rundy, po których zakończeniu będzie 
rozpoczynana ocena złożonych projektów.
Pula dostępnych środków w tym roku wynosi 
1,5 mld zł. Tegoroczna oferta działań PARP 
została wzbogacona o możliwość uzyskania 
dofinansowania na wdrożenie wyników prac 
badawczych opracowanych przez jednostki 
naukowe dla MŚP w ramach Bonów na inno-
wacje. W tym celu PARP uruchomiła w tym 
działaniu nowy komponent inwestycyjny, który 
jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw, 
które pomyślne ukończyły dotychczasową 
część usługową działania.

– Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. archiwum PARP
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Innowacyjność niejedno ma imię

Jak powstaje  
dobra marka miasta

Rozmowa z Grzegorzem Benedykcińskim, 
burmistrzem Grodziska Mazowieckiego

Ćwierć wieku temu Grodzisk Mazowiecki zaczął przecierać szlaki  
dla inwestorów do miasta i Polski. Teraz, uznany za Polskie Miasto Przyszłości, 

przestrzega: jeśli nie zakorzenimy ich tu intelektualnie, zwiną się równie szybko, 
jak przybywali pod koniec XX wieku.

– Rok temu w Cannes odebrał Pan na-
grodę dla Grodziska Mazowieckiego, 
który przez „Financial Times” uznany zo-
stał Polskim Miastem Przyszłości w ka-
tegorii miast do 100 tys. mieszkańców. 
W swojej kategorii Grodzisk bezapelacyj-
nie wiedzie prym w dziedzinach: poten-
cjał gospodarczy, dostępność komunika-
cyjna, przyjazna postawa wobec bizne-
su, styl życia oraz efektywność kosztowa 
inwestycji. Natomiast w jednej – kapitał 
ludzki – miasto uplasowało się na piątej 
pozycji. Co ważne, wśród wszystkich 
polskich miast, uwzględniając najwięk-
sze metropolie, jak Warszawa, Poznań 
czy Kraków, Grodzisk Mazowiecki zna-
lazł się na siódmym miejscu. 
Czy polski biznes, a może i międzynaro-
dowy kapitał, korzysta z tak przyjaznych 
warunków do prowadzenia działalności?

– Korzysta i to już od dawna. Wszystko 
właściwie zaczęło się w 1994 roku, a klu-
czowe było pięć następnych lat. Kapitał stał 
w kolejce. Teraz też mamy różne propozycje. 
Przypomnę, jak od początku zaczął się 
rozwijać Grodzisk Mazowiecki, bo to jest 
ważne. Staraliśmy się wykorzystywać nasze 
„dobre strony”. Wg mnie zadecydowało 
przede wszystkim fenomenalne położenie 
Grodziska Mazowieckiego. Jesteśmy uloko-
wani pomiędzy autostradą i trasą katowicką. 
Do tego mamy dwie linie kolejowe: WKD 

oraz wciąż rozbudowywany, poszerzany 
i coraz szybszy szlak kolei, znanej kiedyś 
jako „warszawsko-wiedeńska”. Dojazd 
do Warszawy trwa niecałe 30 minut.
Od samego początku mojego burmistrzo-
wania, a trwa ono nieprzerwanie od 24 lat, 
miałem kontakty z bardzo ciekawymi ludźmi 
z zagranicy. Wiele się od nich nauczyłem. 
Zaczęło się od Belgii, od znajomości 
z burmistrzem niewielkiego miasta, który 
sprawował swoją funkcję od pół wieku. Gdy 

przyjechał do Grodziska Mazowieckiego 
w 1995 roku i zobaczył stojącą u mnie 
ogromną kolejkę w sprawie pracy, zaprosił 
mnie do Belgii i pokazał strefę przemysłową. 
Powiedział: „Musisz sprowadzić do Grodzi-
ska firmy. To jest podstawa, bo jak będziesz 
miał miejsca pracy, to będziesz miał święty 
spokój”. A dla świętego spokoju jesteśmy 
w stanie dużo zrobić. Właśnie wtedy zaczęła 
się „epoka”, podczas której moja praca kon-
centrowała się na sprowadzaniu firm.

Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego



18    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2018

– W jaki sposób Pan je zachęcał?

– Przede wszystkim dawałem znać o nas, reklamując Grodzisk 
Mazowiecki na różne sposoby. A jak już przedsiębiorcy przyjechali, 
to starałem się stworzyć im taki klimat, by poczuli się u nas, m.in. 
bezpiecznie. Pamiętajmy, to były lata dziewięćdziesiąte ubiegłego 
wieku, szalała wtedy duża przestępczość. Polska była jeszcze od-
bierana jako kraj wschodni o niepewnych fundamentach demokracji 
i praworządności. Obawy tych ludzi o bezpieczeństwo były bardzo 
silne.

– A polskich inwestorów czym Pan przekonał?

– Wtedy nie było jeszcze polskiego kapitału. Polacy w tamtych 
czasach raczej starali się ukrywać swój majątek niż inwestować. 
Jeżeli ktoś nawet miał jakieś pieniądze, to wolał ich nie eksponować. 
Polacy się bali.

– Jakie wtedy, prawie ćwierć wieku temu, firmy rozpoczęły 
swoją działalność w Grodzisku Mazowieckim?

– Zaczęło się od firmy PepsiCo, światowego koncernu spożywczego. 
Potem przyszła firma Raben, za nią Danfoss – ogrzewania, Amer-
plast – opakowania, no i piekarnia Aryzta Polska – dzisiaj największa 
w Polsce. Można by jeszcze długo wymieniać.
Tak więc zadecydowały: świetne położenie i nasza dyspozycyjność 
w stosunku do firm, szukających w Polsce miejsca dla siebie, a póź-
niej – w konsekwencji – powstała dobra marka miasta. Kolejni poten-
cjalni inwestorzy kalkulowali tak: skoro ten teren wybrało PepsiCo, 
czy Danfoss, to co będziemy dalej szukać, tu jest dobrze…
W sumie na terenie Grodziska Mazowieckiego ulokowało się 
około 80 dużych firm czyli takich, które zatrudniają powyżej stu 
osób. Czas, gdy najwięcej firm u nas zainwestowało, to był okres 
do 2000 roku. Jednej rzeczy pilnowaliśmy stale – żeby to były firmy 
produkcyjne, o wysokich technologiach. Takie właśnie, jak Danfoss, 
jedna z najwyżej technologicznie rozwiniętych firm w Polsce, w której 
obecnie pracuje około tysiąca osób. 

Druga rzecz, która wtedy była dla mnie bardzo istotna, to był szpital. 
W Grodzisku nie było wtedy takiej placówki. Budowa od czasów 
PRL-u była w powijakach, ale udało mi się ją wznowić. Dlaczego 
to było ważne? Grodzisk Mazowiecki był wtedy miastem robotni-
czym, ukrytym w cieniu Milanówka i Podkowy Leśnej. Nikt tu do-
browolnie nie chciał zapuszczać korzeni. Przez lata było tak, że ci, 
którym się udało i trochę się z tego robotniczego światka „wysferzyli”, 
budowali dom po sąsiedzku i z dumą podkreślali – z Milanówka je-
stem, z Podkowy Leśnej… Pojawienie się szpitala zmieniło ten status. 
Po jego oddaniu do użytku nagle pojawiło się w lokalnej społecz-
ności 150 lekarzy, ujawnił się duży potencjał intelektualny, również 
wśród tych, którzy obsługiwali szpital.

– Nowoczesny biznes to jak wiadomo innowacje. Hasło modne 
w Polsce, ale chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, że kurs 
na nowe technologie to jedyna droga, by nasz kraj dotrzymywał 
kroku innym. Czy w Grodzisku Mazowieckim i okolicach po-
wstaje polska Dolina Krzemowa? Po odebraniu nagrody mówił 
Pan, że jest szansa na powstanie tu Centrum Innowacji. Jak 
ta kwestia przedstawia się obecnie?

– Dzisiaj już ograniczamy inwestycje. Mamy ofertę na zakup 
300–400 hektarów przez firmy magazynowe i to nawet ze strony 
wielkich światowych koncernów logistycznych. Ze względu na loka-
lizację Grodzisk jest bezkonkurencyjny także dla firm prowadzących 
tego typu działalność. Planistycznie w dyspozycji mamy około 
600 hektarów i absolutnie nie możemy pozwolić, by ten najlepszy 
w Polsce grunt inwestycyjny – co potwierdził przecież „Financial 
Times” – został przekazany pod budowę magazynów. 
Marzą nam się fabryki oparte na wysokich technologiach, centra 
biurowe, centra innowacji. I przyjdzie na nie czas. Ale na mówienie 
o konkretach jest jeszcze za wcześnie. Na pewno lada moment 
rozpoczniemy budowę inkubatora i małego centrum innowacji 
w samym mieście. Mamy też konkretną współpracę z Politechniką 
Warszawską, która trwa już od lat. Teraz następuje przyspieszenie tej 
współpracy z uczelnią. 
Chcemy także skorzystać z doświadczeń naszych przyjaciół 
z Austrii, z Weiz koło Grazu. Tam są już cztery centra innowacji, 
a miasto ma zaledwie 11 tys. mieszkańców. Bo jeżeli my, w Polsce, 
nie zaczniemy stawiać na startupy, na centra innowacji, na inkubato-
ry przedsiębiorczości, to nie liczmy na to, że młodzi Polacy zostaną 
tu – w Grodzisku – czy gdziekolwiek indziej w kraju.
Niedawno byłem w niemieckim miasteczku odległym o 15 km 
od granicy. Są w nim trzy centra innowacji, a w nich co trzecią firmę 
prowadzą Polacy. Przeprowadzają się tam i zaczynają działać.
Liczę, że w końcu przejdziemy na etap realizacji i premier Mateusz 
Morawiecki takich burmistrzów jak ja, którzy rozumieją potrzebę 
innowacji, wesprze. Bo dla sfinalizowania naszych planów po-
trzebujemy wsparcia finansowego. Wiemy, jak to zrobić, mamy 
przygotowane dwie koncepcje centrów innowacji, ale bez pieniędzy 
nie damy rady. 
Mam jednak wrażenie, że nie wszyscy rozumieją wagę problemu. 
Dlatego chcę zorganizować wyjazd do Austrii dla grupy posłów. 
Może oglądając wszystko na miejscu w Weiz w końcu zrozumieją, 
że nawet jak już takie centrum powstanie, to trzeba czasu, 

Ozdoba Grodziska Mazowieckiego – fronton starej stacji PKP
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by zaczęło dawać efekty. Ale jest to niezbęd-
ne, bo bez wejścia w tego typu przedsię-
wzięcia, nie rozwiniemy się dalej.
Prezes jednej z największych firm w gminie 
od pewnego czasu mówi mi: „niech pan 
pamięta, ja w dwa miesiące jestem w stanie 
przenieść moją firmę do Indii”. To samo 
mówią inni młodzi Polacy, którzy zarządzają 
firmami: „ta bryła, która tu stoi, to już nam się 
spłaciła. Budynki pójdą na magazyny, a my 
produkcję przenosimy w dwa miesiące”. 
I trzeba na to bardzo uważać. Bo przy obec-
nym wzroście płac – co jest nieuchronne 
przy braku rąk do pracy – może okazać 
się, że przekroczona została granica opła-
calności funkcjonowania w Polsce, nawet 
w tak korzystnym otoczeniu jak grodziskie. 
Oni muszą się tu zakorzenić intelektualnie, 
a w tym celu to my musimy stworzyć własną 
myśl technologiczną.

– Nowoczesne firmy o wysokich docho-
dach, to potencjał także dla rozwoju 
regionu. Wpływy z podatków wspierają 
lokalny budżet, inwestycje firm two-
rzą miejsca pracy na lokalnym rynku, 
a ich nowoczesność sprawia, że zatrud-
nienie w „małej ojczyźnie” znajdują mło-
dzi, nawet o dużych ambicjach. Tak jest 
przynajmniej w teorii. 
A w praktyce? Czy jednak tak bliskie 
sąsiedztwo Warszawy nie okazuje się 
bezkonkurencyjne? A może odwrotnie 
– ciekawe miejsca pracy przyciągają 
fachowców ze stolicy Polski?

– Fakt, że tyle firm zainwestowało u nas, 
sprawił iż w Grodzisku Mazowieckim mocno 
spadło bezrobocie i pojawiły się pieniądze. 
A jak pojawiają się pieniądze, to i możliwości.
Pieniądze z podatków od firm pozwoliły 
nam wybudować bardzo piękne szkoły, 
nie mamy problemu z przedszkolami. Mamy 
bardzo rozbudowane programy dla emery-
tów. Budujemy – widać to z mojego okna 
– potężny budynek, który będzie centrum 
seniora i nowoczesną biblioteką. Myślę, 
że jedną z najnowocześniejszych w Polsce, 
o powierzchni 1,2 tys. mkw. Wybudowaliśmy 
piękne centrum kultury, basen, mnóstwo 
obiektów sportowych. Działają 52 organiza-
cje pozarządowe, 16 klubów sportowych, 
które finansujemy. Mnóstwo przedsięwzięć, 
dających szansę na rozwój. Można pójść 
do kina, na spektakl teatralny…

– Mając trzydzieści minut do Warsza-
wy ludzie nie uciekają tam, choćby 
w weekendy?

– Cena usług, które my świadczymy, jako 
gmina, jest bardzo niska. Wejście na ba-
sen w Grodzisku dla mieszkańca miasta 
kosztuje 10 złotych. To sprawia, że ludzie 
w weekendy zostają, a dzięki temu powstało 
kilka nowych restauracji na bardzo wysokim 
poziomie, buduje się coraz więcej mieszkań. 
Oceniam, że to jest absolutnie nasz najwięk-
szy sukces.
Na dworcu kolejowym w Grodzisku Mazo-
wieckim urządziliśmy galerię wystawien-
niczą, ale od czasu do czasu zamieniamy 
ją w biuro pracy i rozdajemy ulotki: „nie do-
jeżdżaj, masz pracę na miejscu”.
Doszliśmy do tego, że mamy zupełnie inne 
problemy niż przeciętne średniej wielkości 
miasto w Polsce: nie ma ludzi do pracy. 
Może w niektórych miastach też się to cza-
sem zdarza, ale my musimy wciąż budować 
szkoły i przedszkola. Nie zamykać, ale budo-
wać. Według statystyk do Krakowa rocznie 
sprowadza się 1 400 osób, a do Grodziska 
prawie 800. Jeszcze dziesięć lat temu 
w szkole w Książenicach (teraz dzielnicy 
Grodziska – od red.) było 28 uczniów, 
a obecnie jest ich tam 720. W szkole 
w Adamowiźnie było 80 dzieci, dziś jest 
580. Mamy tak duży napływ młodych ludzi, 
że ciągle musimy budować szkoły.
Jako pierwsi, już w 2008 r., wprowadzi-
liśmy Kartę Dużej Rodziny, która potem 
przekształciła się w projekt ogólnopolski, 

firmowany przez rząd. To też spowodowało 
nam wzrost dzietności. Jednak z innej 
strony to stanowi problem. Nie chcielibyśmy 
bowiem, aby mieszkało tu za dużo ludzi. 
Uważam, że gdzieś na 60 tysiącach po-
winniśmy się zatrzymać. Jest nas oficjalnie 
46 tys., nieoficjalnie szacuję ok. 51 tys. Poza 
tym pamiętajmy – lepiej mieć pracowników 
zarabiających po dziesięć tysięcy, bo mamy 
od nich wyższe podatki, niż od tych, którzy 
zarabiają po dwa, trzy tysiące. Ponadto 
dziesięć tysięcy zarabiają ludzie o wysokich 
kwalifikacjach, pracujący przy nowocze-
snych technologiach. 

Tego musimy dopilnować, by Grodzisk 
Mazowiecki był nie metropolią, ale mia-
stem kompaktowym. Absolutnie elitarnym, 
w sensie biznesu. Miastem, które nie kieruje 
się tylko „kasą i przyjmuje wszystko jak 
leci”. „Kasę” już mamy i teraz musimy dbać 
o jakość.

– Innowacyjność jednak nie jest wy-
łącznie obowiązkiem biznesu, ale także 
miast i ich mieszkańców. Społeczeństwo 
powinno być cyfrowe, miasto – smart 
city. Jak to się przedstawia w przypadku 
Grodziska Mazowieckiego?

– Mamy wszystkie najnowocześniejsze 
rozwiązania do składania dokumentów typu 
dowód osobisty czy prawo jazdy. Dodatko-
wo mamy sieć świetlic, w których są kompu-
tery z dostępem do Internetu. Mieszkaniec 
nie musi więc przyjeżdżać do urzędu w Gro-
dzisku; może po prostu pójść do świetlicy 

Jedna z głównych ulic w mieście
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i wykorzystując kogoś kto tam jest obecny, 
poprosić o pomoc i załatwić sprawę.
Karta Dużej Rodziny w 2008 roku, a potem 
Karta Mieszkańca wymusiły na nas dalsze 
działania i cały czas chcemy iść w tym kie-
runku, np. doprowadzić do tego, aby kartą 
można było płacić za bilety, wynajem róż-
nych rzeczy itp. W tej chwili wszystkie pro-
gramy, które dotyczyły skomputeryzowania 
urzędu czy też kontaktów za pośrednictwem 
Internetu, mamy opanowane. Na wielką 
skalę chcemy przygotować do obsługi kom-
putera również emerytów. Prowadzimy pro-
gram Strefa Aktywnego Seniora, w którym 
udział bierze ok. 800 emerytów.

– Jednak by mieszkańcom żyło się 
coraz lepiej, a biznes znajdował konku-
rencyjne warunki dla nowych inwestycji, 
miasto i powiat musi samo inwestować 
– chociażby w infrastrukturę. Jakimi 
przedsięwzięciami z tego zakresu Gro-
dzisk Mazowiecki może się pochwalić 
– już zrealizowanymi, w toku, a także 
w planach?

– Jak wszędzie, przede wszystkim bu-
dujemy drogi, kanalizację, place zabaw. 
Przebudowujemy instalacje elektryczne, 
by zlikwidować betonowe słupy. I proszę 
sobie wyobrazić, że w tej chwili budujemy 
aż sześć nowych obiektów kultury – świetlic 
osiedlowych lub wiejskich.
Na każde trzy wsie będzie przypadała jedna 
świetlica, w której prowadzimy na wielką 
skalę zajęcia. Od kółek plastycznych i te-
atralnych po fitness czy aerobik, od małych 
dzieci po seniorów. To wszystko mieszkańcy 
mają w ramach specjalnego pakietu, który 
już działa w 16 obiektach, a w sześciu, które 
budujemy zacznie działać wkrótce. Chce-
my za pośrednictwem takiego programu 
dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Nie, 
by ich zmieniać, ale dać im szansę na cie-
kawsze życie.

– Jest Pan człowiekiem niezwykle 
skromnym, ale fakt, iż Grodzisk Mazo-
wiecki jest miastem tak przyjaznym dla 
życia teraz, a przez innych widzianym 
wciąż także jako polskie miasto przy-
szłości, to w znacznej części zasługa 
Pana i pańskich aspiracji. Sześć kadencji 
burmistrza – to musi robić wrażenie. 
Czy właśnie to, że od 24. lat zna Pan 
problemy Grodziska ułatwia podejmowa-

nie optymalnych, z pozycji społeczności 
lokalnej, decyzji?

– Z pewnością nie jestem anonimowy. Gdy 
idę przez Grodzisk, 90 proc. spotkanych 
osób mówi mi dzień dobry, a co dziesiąta 
podejmuje rozmowę, zazwyczaj po to, żeby 
powiedzieć o czymś co jest do zrobienia. 
I to jest to, o czym marzyłem od 1994 r., 
gdy zostałem po raz pierwszy burmistrzem 
Grodziska Mazowieckiego i poznałem 
wspomnianego już burmistrza podobnego 
miasteczka w Belgii. Jego tak właśnie wszy-
scy mieszkańcy traktowali.
Daje mi to duży komfort, bo sprawia, 
że ludzie są wobec mnie szczerzy i mówią 
wszystko wprost. Myślę, że uczciwe zacho-
wanie wobec nich i chęć zrobienia tego, 
co im jest potrzebne, wiele spraw upraszcza.

– Zapowiedział Pan też, że zawalczy 
o kolejną, siódmą już kadencję bur-
mistrza w listopadowych wyborach. 
Z jakim programem? Jakie cele chciałby 
Pan zrealizować w perspektywie pięciu 
kolejnych lat?

– Program wyborczy? Nauka, kultura 
i edukacja. Przy czym dwa główne cele to: 
oświata i drogi.

– Mimo, że tak dużo inwestycji z tych 
kategorii zostało już zrealizowanych?

– Tak, ale chciałbym wejść na wyższy po-
ziom oświatowy, czyli wyłącznie jednozmia-
nowość w szkole. Ponadto, byśmy wreszcie 
zaczęli uczyć języka angielskiego, bo do tej 
pory to tak naprawdę udajemy w szkołach, 
że uczymy języka. Gmina wyłoży więc pie-
niądze na dodatkowe dwie godziny nauki. 
Dzieciaki z mojej gminy muszą znać angiel-
ski! Zaś w świetlicach, do wspomnianego 
pakietu, wprowadzimy dodatkowe programy 
edukacyjne dla dzieci. 
Bo pamiętajmy, Polska to jedyny kraj 
na świecie, w którym o dwa lata skrócono 
czas obowiązkowej nauki. Nie mogę po-
zwolić, żeby dzieciaki – szczególnie te, które 
nie pójdą teraz do szkoły – traciły w stosun-
ku do rówieśników z innych krajów.
Będziemy też budowali piękną szkołę 
muzyczną w centrum miasta. Teraz 
mamy szkołę, ale działa w skromnych 
warunkach. I wybudujemy bardzo elitarne 
liceum. Elitarne – nie finansowo, ale dla 
najlepszych uczniów z dwoma mocnymi 

„ciągami”: jeden na nauki politechniczne, 
drugi na medyczne i biologiczne. Będzie-
my chcieli promować najlepszych uczniów 
ze wszystkich szkół, nawet stworzyć dla 
nich fundusze stypendialne, by nie musieli 
jeździć do szkół warszawskich i by po-
tem wnosili wkład intelektualny w rozwój 
Grodziska.
Oczywiście wybudujemy kolejne przedszko-
la, bo chcielibyśmy żeby to jednak gmina 
prowadziła większość takich placówek, 
zaś prywatne przedszkola, które obecnie 
działają, konkurowały z publicznymi jakością 
i nowymi rozwiązaniami.
Wybudujemy hospicjum. Jest ono już nie-
zbędne. Wybudujemy też piękny dom 
seniora dla około 120 osób – bardzo no-
woczesny, który będzie służył szczególnie 
tym seniorom, którzy zostają samotni, 
bo ich dzieci opuściły kraj. Przy szkole 
muzycznej i liceum będzie też początek 
centrum innowacji i inkubator przedsiębior-
czości, bo to będzie wielofunkcyjny budy-
nek w centrum miasta.
Do tego chcę dołożyć kolejne rozwiązania 
komunikacyjne. Musimy zrealizować wiele 
projektów, które spowodują rozładowanie 
ruchu w centrum miasta i umożliwią miesz-
kańcom przejazdy „poprzeczne”. Projekty 
mamy już opracowane. Do tego chcemy 
zrobić ciąg zieleni, ale nie tzw. „central park”, 
bo takich już mamy sporo, ale zielony ciąg 
„pieszo-jezdny” wzdłuż naszej największej 
rzeki. Będzie dochodził do Adamowizny, 
do dworu Chełmońskich. Kupiliśmy kiedyś 
kilka hektarów od tej rodziny i teraz jest tam 
przepiękne miejsce kultury.
Planowane inwestycje podniosą jeszcze 
wyżej poziom satysfakcji mieszkańców 
z życia w Grodzisku. Stworzą im większe 
możliwości, które sprawią, że nasze dzie-
ciaki będą jeszcze bardziej wyedukowane 
i będą mogły jeszcze lepiej odnajdywać się 
na rynku pracy. Dużo pracy nas tu nadal 
czeka…

– Cieszy, że nie osiadacie „na laurach”, 
widząc wciąż problemy. Bo przecież 
miasto to dynamiczna tkanka społecz-
na. Dziękuję za rozmowę i życzę sku-
tecznej realizacji ambitnych planów.

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. autor
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Bez ochrony patentowej  
nie ma skutecznej 

komercjalizacji wyników 
badań naukowych

Rozmowa z dr hab. inż. Anną Halicką, prof. PL,  
prorektorem ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym 
Politechniki Lubelskiej

Pierwszy na świecie elektryczny traktor, silniki napędzane wodorem, nowatorskie 
rozwiązania z zakresu wykorzystania energii wiatrowej do produkcji prądu 

– o takich wynalazkach uczonych z Lublina było głośno w ostatnich latach.
Pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej doceniają, że prace typowo 

„badawcze” nie wykluczają komercjalizacji, mogąc przyczyniać się zarówno 
do sukcesów naukowców, jak i biznesu a poprzez wzajemną inspirację przynosić 

korzyści finansowe obu współpracującym stronom.

– W jednym z wywiadów rektor 
prof. Piotr Kacejko powiedział, 
że 95 proc. wynalazków, które 
powstały na Politechnice Lubel-
skiej zgłaszanych jest do opa-
tentowania. To ewenement. 
Jednak na większości uczelni 
– i to nie tylko polskich – pracow-
nicy naukowi i studenci koncen-
trują się na pracach badawczych 
a mniejszą wagę przywiązują 
do ich opatentowania czy komer-
cjalizacji w ogóle. Dlaczego uczel-
nia lubelska w tym względzie zu-
pełnie inaczej stawia priorytety?

– Wynika to przede wszystkim ze zro-
zumienia, czym jest uczelnia tech-
niczna. Pozycję Politechniki Lubelskiej 

chcemy budować nie tylko przez 
dostarczanie regionowi wykwalifiko-
wanych kadr i nie tylko przez publi-
kowanie w dobrych czasopismach 
zagranicznych. Chcemy być ważnym 
centrum myśli technicznej, oddziały-
wującym zarówno na region lubelski, 
jak i szerzej. W misji naszej Uczelni 
zapisaliśmy, że „…Będziemy umac-
niać Politechnikę w roli ośrodka silnie 
wspierającego środowiska gospodar-
cze i techniczne w tworzeniu ich wła-
snych strategii innowacji, transferze 
technologii, doskonaleniu kadr…”. 

Aby tę misję realizować, sami musi-
my być „innowacyjni”. Pracownicy też 
już rozumieją, że prace typowo „ba-
dawcze” nie wykluczają komercjaliza-

cji, a wręcz mogą współgrać z dzia-
łaniami na rzecz przedsiębiorstw. Te 
ostatnie mogą przynieść inspirację 
do prac naukowych, a w przypadku 
udanej komercjalizacji, także pienią-
dze – zarówno twórcy, jak i uczelni. 
Uzyskanie ochrony patentowej jest 
pierwszym etapem w skutecznej ko-
mercjalizacji. Chroniąc nasze wyna-
lazki dbamy o możliwość uzyskania 
przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstw, które wdrażają wyniki badań 
naszych pracowników.

– Od kilku lat Politechnika 
Lubelska plasuje się w ścisłej 
czołówce najbardziej innowacyj-
nych polskich uczelni. Jakie jest 
źródło sukcesów w tej dziedzinie?
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– Najważniejsze znaczenie ma bu-
dowanie wśród pracowników nauko-
wych, ale także jeszcze wcześniej 
– wśród studentów studiów dokto-
ranckich, a nawet studentów studiów 
II stopnia – przekonania, że cechą in-
żyniera winno być kreatywne myśle-
nie o otaczającej rzeczywistości czyli 
„innowacyjność”. Staramy się wspie-
rać pomysły młodych już na etapie 
pracy w kołach naukowych. Kto raz 
odczuje satysfakcję z „poprawiania 
otaczającego świata”, w naszym 
przypadku istniejących rozwiązań 
technicznych, ten będzie podejmo-
wał kolejne podobne wyzwania.
Przykładem działań „z potrzeby 
serca” jest coroczna konferencja 
naukowa „Innowacje w praktyce”, 
której pomysłodawcą i głównym 
organizatorem jest jeden z naszych 
profesorów. 

Ważną rolę odgrywa wsparcie 
udzielane naukowcom w pisaniu 
wniosków o dofinansowanie badań, 
wsparcie w zakresie ochrony pa-
tentowej, a także pomoc w poszu-
kiwaniu potencjalnych odbiorców 
innowacyjnych rozwiązań przez 
pokazywanie tych rozwiązań na tar-
gach i wystawach.
Myślę, że następne źródło sukcesów 
to obserwowanie przez uczelnię 
sygnałów z gospodarki, szybkie 
reagowanie na nie i próba twórcze-
go włączenia się w nurt przemian. 
Kolejnym przykładem takiego „kroku 
do przodu” było powołanie kilka mie-
sięcy temu pełnomocnika Politech-
niki Lubelskiej do spraw Przemysłu 
4.0, którego działania ukierunkowane 
są na to, aby właśnie Politechnika 
Lubelska stała się centrum 
krzewienia wiedzy w tym zakresie, 
nie tylko w regionie lubelskim.

– Politechnika Lubelska, zwłasz-
cza w ostatnich latach, dużą 
wagę przywiązuje do współpracy 
z biznesem – najbardziej spekta-
kularnym przykładem jest chyba 

Ursus, a wraz z nim prace nad 
elektrycznym ciągnikiem czy au-
tobusem. Jak to się zaczęło?

– Jak każde szerokie i spektakularne 
działanie, ta współpraca zaczęła 
się od realizacji przez pracowników 
Politechniki niewielkich zleceń do-
tyczących rozwiązania konkretnych 
problemów technicznych. Tak zdo-
byte zaufanie skutkowało kolejnymi 
coraz bardziej ambitnymi zadaniami 
i celami, które zaczęły sobie stawiać, 
już wspólnie, Ursus i Politechnika 
Lubelska. Podobny model działał też 
w przypadku współpracy z innymi 
firmami.
Sygnałem dla przedsiębiorców, 
władz regionu i organizacji spo-
łecznych, o otwartości Politechniki 
Lubelskiej na różne formy współpra-
cy, miało być powierzenie, po raz 
pierwszy w historii Uczelni, jednemu 
z prorektorów zakresu kompetencji 
związanych ze „współpracą z oto-
czeniem społeczno-biznesowym”.

– Komercjalizacja wyników badań 
naukowych jest problemem, z ja-
kim polskie uczelnie borykają się 
od dawna. Swoistym pomostem 
łączącym naukowców z uczelni 
z biznesem mają być Centra 
Transferu Technologii. Czy Poli-
technika Lubelska działa w opar-
ciu o ten powszechny model, 
czy ma własne rozwiązania?

– Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Politechniki Lubelskiej 
powstało w 2006 roku, od roku 
2016 działa pod obecną nazwą. 
Najogólniej mówiąc jego misją, tak 
jak podobnych jednostek w innych 
uczelniach, jest wspieranie innowa-
cyjnego rozwoju przedsiębiorstw 
oraz inicjowanie współpracy między 
światem nauki i biznesu.
Myślę, że kluczem do sukcesu na-
szego Centrum jest młody, kompe-
tentny i otwarty na nowe wyzwania 
zespół. Jego członkowie wychodzą 
poza mury Uczelni do przedsiębior-

ców. Uczestniczą w spotkaniach, 
targach, panelach prezentując 
ofertę Politechniki Lubelskiej skie-
rowaną do przedsiębiorców. Nasi 
pracownicy współpracują nie tylko 
z dużymi i znanymi firmami. Często 
ta współpraca rodzi się w ma-
łych przedsiębiorstwach, które 
w oparciu o wspólnie zrealizowane 
przedsięwzięcia, wchodzą na nowe 
rynki i tworzą nowe miejsca pracy. 
Organizowane są też spotkania 
dla przedsiębiorców na Uczelni, 
prezentujące laboratoria i bazę ba-
dawczą. Cieszą się one ogromnym 
powodzeniem.

Na stronie internetowej Uczelni  
(http://dlabiznesu.pollub.pl) znajduje 
się aktualna oferta badań, rozwiązań 
technologicznych, a także szkoleń, 
sporządzona w formie wyszukiwar-
ki – szukanie odbywa się nie tylko 
wg dyscyplin nauki czy nazw katedr, 
ale również po słowach kluczowych. 
Jednocześnie oferta ta została wyda-
na drukiem.

Drugi kierunek działań, to wsparcie 
naukowców w postaci pomocy for-
malnej np. przy zawieraniu umów 
o udzielenie licencji. Nasi naukowcy 
dostają również wsparcie w formie 
doradztwa brokerów innowacji oraz 
pomocy finansowej. 

Te ostatnie działania są możliwe 
dzięki uzyskaniu przez Centrum 
dofinansowania w ramach mini-
sterialnych programów „Inkubator 
innowacyjności”(program zakoń-
czony) oraz trwającego obecnie 
„Inkubator Innowacyjności Plus”. 
Ogłaszane są konkursy dla naukow-
ców aplikujących o wsparcie prac 
przedwdrożeniowych. Konkursy 
cieszą się dużym zainteresowaniem 
– w pierwszej i drugiej edycji kon-
kursu zgłoszono aż 30 projektów, 
z których 18 uzyskało dofinan-
sowanie. W jury konkursu, obok 
pracowników Politechniki Lubelskiej, 
zasiadają przedsiębiorcy.
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Od początku swojej działalności 
Centrum jest członkiem Enterprise 
Europe Network – powołanej przez 
Komisję Europejską, największej 
na świecie sieci wspierania przedsię-
biorczości. I w ślad za tym promuje 
nasze wynalazki nie tylko w Polsce, 
lecz także wspiera wyjazdy młodych 
naukowców na międzynarodowe 
targi. 
Ostatnio prezentowany przez 
nas magazyn ciepła i chłodu 
do autobusów elektrycznych otrzy-
mał złoty medal na targach inno-
wacji Innova w hiszpańskiej Wa-
lencji. W ślad za tym wyróżnieniem 
pojawiły się dwa duże podmioty 
zainteresowane wdrożeniem tego 
rozwiązania.

– Jednak wiele wynalazków i pa-
tentów, które powstają na uczel-
niach nie doczekało się komercja-
lizacji – wdrożenia do produkcji. 
Zresztą tak się dzieje nie tylko 
w Polsce, ale i w wielu krajach 
świata. Dlaczego Pani zdaniem 
tak się dzieje?

– Znawcy statystyk w tym zakresie 
mówią, że jedynie 3–5 wynalazków 
na 100 jest na tyle dobrych, że może 
zostać wdrożonych w praktyce biz-
nesowej. Na blisko 100 zgłoszeń pa-
tentowych podpisaliśmy w minionym 
roku kilkanaście umów licencyjnych 
na wdrażanie wynalazków. Poziom 
przychodów uczelni z tego tytułu 
nie jest jeszcze znaczącą pozycją 
w naszym budżecie, jednak trend 
pokazuje, że stawiając na współpra-
cę z biznesem obraliśmy właściwą 
drogę.
Myślę, że ogólnie na uczelniach 
coraz większą wagę przywiązuje 
się do współpracy z gospodarką, 
a świadomość pracowników na-
ukowych w tym względzie rośnie. 
Jednak rzeczywiście istnieją jeszcze 
bariery u wielu pracowników nauko-
wych, według których badania pod-
stawowe są bardziej wartościowe 

i prowadzą do lepszych publikacji, 
a w konsekwencji do szybszych 
awansów naukowych. Tymczasem 
to właśnie kontakt z przemysłem 
może dać inspirację do kolejnych 
pomysłów badawczych i kolejnej 
dobrej publikacji.
Niektórzy przedsiębiorcy narzekają 
też na biurokrację związaną z za-
wieraniem umów czy realizowa-
niem zleceń. Myślę jednak, że jest 
ona uzasadniona – dokumentów 
formalnych wymaga zabezpiecze-
nie interesów zarówno firmy, jak 
i interesów uczelni, ale już kompe-
tentne osoby w centrach transferu 
technologii potrafią sprawnie prze-
prowadzić przez ścieżki sporzą-
dzania dokumentów.

– Co Pani zdaniem trzeba jeszcze 
zrobić, by polska gospodarka 
w sposób naturalny odczuwała 
potrzebę sięgania po wynalazki, 
a nawet inspirowała naukowców 
do poszukiwania konkretnych 
rozwiązań?

– Myślę, że najlepsze są bezpo-
średnie kontakty i wcześniejsze do-
świadczenia. Z pewnością potrzeba 
sięgania po wynalazki jest obecnie 
inspirowana przez finansowanie dzia-
łalności B+R przez NCBiR oraz przez 
samorządy dysponujące środkami 
unijnymi.
Ale kluczowe, moim zdaniem, jest 
na przyszłość ukształtowanie w mło-
dych ludziach przeświadczenia o ko-
nieczności kontaktów z macierzystą 
uczelnią, jeśli napotkają w swej pracy 
zawodowej problemy techniczne 
i przeświadczenie o tym, że pomoc 
w rozwiązaniu tych problemów mogą 
na tej uczelni uzyskać.

– Takie spektakularne sukcesy 
w zakresie innowacyjności z pew-
nością przyciągają do Lublina 
młodych ludzi – nie tylko z regio-
nu, którym marzy się nie tylko 
praca inżyniera, ale i kariera 
wynalazcy?

– Jest to właśnie jeden z celów 
naszych działań. Dotychczas 
kandydaci na Politechnikę Lubel-
ską pochodzili głownie z Lublina 
i Lubelszczyzny. Mamy nadzieję, 
że informacje o naszej uczelni jako 
liderze w dziadzinie innowacyjności 
przyciągną w nasze progi kandyda-
tów z całej Polski.

– Pierwszy na świecie elektryczny 
traktor, silniki napędzane wodo-
rem, nowatorskie rozwiązania 
z zakresu wykorzystania energii 
wiatrowej do produkcji prądu 
– o takich wynalazkach uczonych 
z Lublina było głośno w ciągu kil-
ku ostatnich lat. 
Jakich następnych – mniej lub 
bardziej spektakularnych – efek-
tów prac badawczych możemy 
spodziewać się w najbliższej 
przyszłości?

– W naszych laboratoriach trwa 
wiele prac, nie o wszystkich mogę 
powiedzieć ze względu na ko-
nieczność ochrony informacji przed 
opatentowaniem. Te najciekawsze, 
których tematykę mogę zdradzić, 
to wspomniany już magazyn cie-
pła i chłodu do wykorzystania dla 
zapewnienia komfortu cieplnego 
w lecie i zimie w środkach komu-
nikacji miejskiej lub w budynkach, 
kompozycja mas asfaltowych 
z udziałem zeolitów, pozwalają-
cych na obniżenie temperatury 
wytwarzania, co ma znaczenie 
ze względów ekologicznych, stacja 
ładowania samochodów elek-
trycznych wprzęgnięta w system 
oświetlenia miasta czy też syste-
my pozwalające na uczestnictwo 
w kulturze osobom niepełnospraw-
nym np. zwiedzanie muzeów przez 
osoby niewidome.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. archiwum Politechniki Lubelskiej
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Sukcesy pierwszego roku  
działalności Inkubatora UW

Marek Massalski  
Uniwersytet Warszawski

Inkubator UW pomimo krótkiego okresu istnienia ugruntował swoją markę 
w strukturach samego Uniwersytetu, jak również w świadomości członków 

społeczności akademickiej UW.

Minął rok od uruchomienia Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dziś jest to jedyna w swoim rodzaju przestrzeń stymulująca rozwój 
studentów, doktorantów i pracowników naukowych, w szczególności 
w zakresie przedsiębiorczości i podejmowania autorskich projektów, 
mających wpływ na otoczenie i biznesową przyszłość.

Inkubator UW uroczyście świętował swoje pierwsze urodziny 22 mar-
ca br. Rektor UW, prof. Marcin Pałys tak skomentował to wyda-
rzenie: „Zajęcia organizowane przez Inkubator warto traktować jako 
jeden z elementów akademickiego kształcenia. Student na studiach 
zdobywa wiedzę i umiejętności, rozwija swoje kompetencje, uczy się 
pracy zespołowej, a w Inkubatorze otrzymuje dodatkowe narzędzia, 
aby tę wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności szybciej wykorzystać, 
przekuć w działania i w sukces – mierzony nie wynikiem biznesowym, 
ale pozytywnym wpływem na otoczenie.” 

Pierwsze kroki 

Inkubator UW stawiał je w swojej obecnej siedzibie czyli w nowocze-
snym budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Już w cią-
gu kilku tygodni rozszerzył swoją działalność, włączając w swoje 
struktury nowe lokalizacje. Obecnie Inkubator obejmuje cztery 
lokalizacje: obok wspomnianego CNBCh, studenci mają do dyspo-
zycji specjalnie wyposażone przestrzenie na Wydziale Neofilologii, 
w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz na Wydziale Fizyki, gdzie znajduje 
się warsztatownia (tzw. Makerspace). To tutaj powstają prototypy 

rozwiązań technologicznych, które wcześniej kiełkują w głowach 
studentów. W ramach całej infrastruktury Inkubatora studenci mają 
do dyspozycji pracownię elektroniczną, centrum projektowania i dru-
ku 3D, trzy strefy coworkingowe oraz strefę biurową wraz z salami 
konferencyjnymi dla uruchamianych przedsięwzięć biznesowych. 

W pierwszym roku działalności z oferty Inkubatora skorzystało po-
nad 2000 studentów. Najwięcej z Wydziałów Fizyki, Zarządzania, 

Rektor UW, prof. Marcin Pałys
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Matematyki i Mechaniki, Biologii, a także 
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Eksperci Inkubatora ocenili kilkaset 
zgłoszonych pomysłów, a dla 180 wyko-
nano pełną weryfikację oraz stworzono 
biznesplany. 

Wartość dodana dla studentów

Słowa Rektora UW, prof. Marcina Pałysa 
w pełni oddają ideę Inkubatora. Miał on wy-
pełnić wolną przestrzeń na ścieżce akade-
mickiego kształcenia i zrobił to z niebywałą 
dynamiką i efektywnością. Studenci otrzy-
mali nowe możliwości, które pozwalają im 
sprawdzić czy to, czego się uczą, faktycznie 
ma zastosowanie w praktyce. Ale nie tylko 
to. Inkubator stara się zaszczepić pewne 
wartości „o krok wcześniej”, zanim studenci 
w ogóle będą mieli chęć wykorzystywać 
swoją kreatywność w trakcie generowania 
i doskonalenia pomysłów. 

„Inkubator rzeczywiście, już w wyraźny 
sposób, wpływa na rozwój postaw przedsię-
biorczych, pobudza kreatywność i wzmacnia 
wiarę we własne możliwości. Kluczowe 
są tu poczucie wpływu na realizację swych 
pomysłów, świadomość siły sprawczej oraz 
umiejętność pracy w zespole. Są to kom-
petencje, na których dziś bardzo zależy 
młodemu pokoleniu. Ogólny poziom tych 
umiejętności w społeczeństwie w dużej 
mierze wyznacza sposób jego funkcjonowa-
nia. To dzięki nim pojawiają się innowacje, 
rozwiązania współczesnych problemów 
i dokonuje postęp. W tym sensie Inkubator 
UW stanowi znaczną wartość dodaną dla 
studentów Uniwersytetu Warszawskiego” 
– ocenia Jacek Sztolcman, kierownik 
Inkubatora UW. 

Projekty i wydarzenia

Trudno wymienić w szczegółach wszystkie 
inicjatywy podejmowane przez zespół Inku-
batora. Ale z zasady większość z nich pełni 
swoją rolę w danym obszarze działalności. 

Oto kluczowe projekty mające silny wpływ 
na kształtowanie ścieżki rozwoju studenta. 

Fundament, to inspiracja i wsparcie w po-
szukiwaniu swojego własnego pomysłu. 

Warsztaty Inspiro służą zbudowaniu świa-
domości nt. tworzenia i rozwijania projektów, 
tak by były dopasowane do uwarunkowań 
otoczenia. 

Program Get Inspired pozwala odnaleźć 
inspirację do działania oraz służy rozwojowi 
postaw przedsiębiorczych wśród studentów 
wydziałów humanistyczno-społecznych. 

Zajęcia Integro dają możliwość szybkiej 
adaptacji w społeczności i środowisku 
Inkubatora.

Drugi obszar obejmuje zajęcia i warsztaty 
mające na celu rozwój zarówno tzw. twar-
dych, jak i miękkich kompetencji, dopełnia-
jących nabywaną przez studenta wiedzę 
akademicką. 

OGUN „Przedsiębiorczość. Otwórz 
głowę”, to zajęcia warsztatowe pobudza-
jące cechy przedsiębiorcze u studentów 
m.in. otwartość, sprawczość, umiejęt-

ność współpracy, planowanie, odwagę 
czy pro-aktywność. 

Na szczególną uwagę zasługuje pakiet 
warsztatowy Skillbox, który zawiera ofertę 
ponad 60 warsztatów i szkoleń podzielonych 
na 4 bloki tematyczne: 

 z Tech – projektowanie i druk 3D, progra-
mowanie, elektronika, budowa robotów, 

 z Startup – marketing, lean startup, nego-
cjacje, patentowanie,

 z Self – branding, motywacja, organizacja 
czasu,

 z BioMed – cyfryzacja w medycynie, 
design thinking.

Skillbox został uruchomiony jesienią 
2017 roku, a do tej pory już przyciągnął 
ok. 2800 uczestników, z czego najaktywniej-
szy student wziął udział w 40 warsztatach. 
Największą popularnością cieszyły się 
warsztaty z projektowania i druku 3D, mikro-
kontrolerów, programowania w Python oraz 
bloku biznesowego, w szczególności z mar-
ketingu, sprzedaży oraz finansów. 

Kolejnym obszarem działalności Inkubatora 
UW jest bezpośrednia współpraca stu-
dentów z ekspertami, realizowana na kilka 
różnych sposobów. „Flagowym” projektem 
jest BraveCamp czyli tygodniowy obóz 
szkoleniowo-integracyjny, przeznaczony dla 
studentów zgłaszających pomysły i projekty, 
które mają realne szanse realizacji. Podczas 
obozu uczestnicy konsultują swoje projekty 
z ekspertami, tworzą model biznesowy, 

Uczestnicy „flagowego projektu” czyli BraveCamp
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strategię marketingową, a ostatecznie starają się o dofinansowanie. 
Dzięki współpracy Inkubatora z firmą Pfizer Polska najlepszy pomysł 
jest nagradzany grantem o wartości 10 000 zł. Do tej pory odbyły 
się 2 edycje BraveCamp, w których wzięło udział 48 wyselekcjono-
wanych wcześniej projektów. Inną formą łączenia studentów z eks-
pertami są Hackatony czyli weekendowe maratony tematyczne, 
podczas których zespoły starają się znaleźć innowacyjne rozwiąza-
nie na zadany problem. W pracy pomagają im profesjonaliści z danej 
dziedziny. 

Z kolei Programy mentoringowe dedykowane są osobom szukają-
cym inspiracji lub chcącym dopracować swój pomysł, podczas gdy 
wydarzenie Experts Day daje możliwość skorzystania z profesjo-
nalnej wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin prze-
mysłu i biznesu. Kolejną, lecz nie mniej ważną inicjatywą jest kurs 
szkoleniowy BioTech Leaders Academy by Roche, pozwalający 
rozwinąć umiejętność samodzielnego prowadzenia projektu biotech-
nologicznego w warunkach rynkowych. 

Sprzyjające otoczenie

Inkubator ma pomagać studentom odnaleźć się na każdym etapie 
rozwoju ich pomysłów. Niektóre z nich mogą przerodzić się w cenne 
i obiecujące przedsięwzięcia rynkowe. 

Co ważne, siedziba Inkubatora zlokalizowana jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii 
(UOTT) oraz uniwersyteckiej spółki celowej UWRC, która wspiera 
w rozwoju powoływane przy UW spółki typu spin-off. UOTT wspiera 
i opiekuje się wynalazcami z UW, którzy decydują się na komercja-
lizację wyników swoich prac badawczo-rozwojowych, podczas gdy 
UWRC pomaga w zakładaniu spółek spin-off czyli spółek z udziałem 
naukowców oraz Uniwersytetu. Bliskość tych jednostek stwarza 
możliwość bezpośredniego kontaktu studentów z ich zespołami oraz 
poznania w praktyce, na czym polegają i jak przebiegają procesy 

komercjalizacji. Co więcej, współistnienie w jednym miejscu pozwala 
na szybką realizację niezbędnych czynności w przypadku pojawienia 
się projektu o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, np. urucho-
mienia ścieżki patentowania, analiz biznesowych, stworzenia strategii 
czy modelu biznesowego kończąc na uruchomieniu spółki spin-off. 

Inkubator UW dla innych uczelni oraz firm

W wyniku zainicjowania pod koniec 2017 roku współpracy nauko-
wej pomiędzy UW oraz WUM, Inkubator UW postanowił również 
stworzyć warunki dla studentów WUM do tego, by swobodnie mogli 
korzystać z oferty Inkubatora. To zaowocowało licznymi zgłoszeniami 
pomysłów, a kilka z nich miało możliwość poddania się pod weryfika-
cję podczas zimowej edycji BraveCamp. 

Niezwykle ważnym dla Inkubatora było podjęcie współpracy z du-
żymi ugruntowanymi na rynku medycznym firmami. Firma Pfizer 
Polska została oficjalnym sponsorem projektu BraveCamp, natomiast 
firma Roche Polska postanowiła sfinansować duże przedsięwzięcie 
szkoleniowe BioTech Leaders Academy skierowane do młodych 
naukowców z dziedziny z biotechnologii czy biomedycyny. Fakt 
przyciągnięcia uwagi firm, będących wiodącymi przedsiębiorstwami 
w swojej branży w skali globalnego rynku wskazuje, iż Inkubator UW 
stworzył na tyle atrakcyjną przestrzeń oraz warunki, że firmy postrze-
gają to jako unikalną okazję do wykazania się na polu edukacyjnym, 
wzmocnienia swojej marki i pozycji na rynku, a przy okazji możliwo-
ści poznania przyszłych liderów danej dziedziny. Zespół Inkubatora 
dąży do tego, aby zaangażować więcej firm z rozmaitych branż, 
które swoimi kompetencjami i doświadczeniem mogłyby wzbogacić 
ofertę dla społeczności akademickiej UW oraz WUM. 

Kiełkujący biznes

Pomimo że Inkubator w swej unikalnej formule jest w przeważa-
jącej części oparty na komponentach edukacyjno-szkoleniowych, 
nie oznacza to, że nie wpływa na rozwój przedsięwzięć biznesowych. 
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Bardziej dojrzałe pomysły znajdują się u pro-
gu wejścia na rynek. Aby jednak sprawdzić 
czy faktycznie dany projekt znajdzie swoją 
niszę, pomysłodawcy mają możliwość 
zawarcia z UWRC umowy o preinkubację, 
która stwarza warunki do oferowania swoich 
usług lub sprzedaży produktu bez koniecz-
ności zakładania firmy. W ciągu pierwszego 
roku pracy Inkubatora udało się podpisać 
osiem takich umów.

Jednym z ciekawszych preinkubowa-
nych pomysłów jest projekt edukacyjny 
GeoLearning, autorstwa Przemysława 
Krawczyka, absolwenta Wydziału Geologii 
UW. Polega on na organizowaniu warsz-
tatów i wycieczek szkolnych przy wyko-
rzystaniu metody „learning by doing” oraz 
innowacyjnych metod nauczania. Zajęcia 
prowadzone są w Europejskim Centrum 
Edukacji Geologicznej w Chęcinach. 
Wkrótce będą też prowadzone na Wydziale 
Geologii UW i w Złotym Stoku w Kotlinie 
Kłodzkiej. W grudniu GeoLearning otrzymał 
grant z programu Inkubator Innowacyjności+ 
na stworzenie prototypu aplikacji mobilnej, 
która pozwoli zastąpić w terenie wiele spe-
cjalistycznych narzędzi przydatnych przy 
prowadzeniu zajęć edukacyjnych. 

„Model biznesowy jest prosty: do kosztów 
organizacji wycieczki czy warsztatów doli-
czana jest prowizja za organizację. Pomimo 

prostoty udaje się nam wypracowywać zyski” 
– mówi Przemek Krawczyk, pomysłodaw-
ca GeoLearning.

Drugim, niezwykle obiecującym projek-
tem jest Bell Synthesis. Pomysł bazuje 
na produkcji nanocząstek nie przekraczają-
cych 100 nm. Pomysłodawcą jest Michał 
Kizling z Wydziału Chemii UW, który 
dostrzegł przestrzeń do rozwoju swojego 
biznesu i postanowił zaryzykować. Wedle 
jego wiedzy, wielu naukowców potrzebuje 
nanocząstek do badań, jednak z różnych 
powodów nie może ich samodzielnie wy-
produkować lub w łatwy sposób uzyskać. 
Z tego powodu chętnie je zakupią. Bell 
Synthesis jest w stanie zaoferować mniejsze 
niż półtora nanometra nanocząstki platyny, 
złota srebra czy tlenków metali, jak również 
pakiet usług doradczych z zakresu produkcji 
czy analizy dostarczanego materiału. Projekt 
Bell Synthesis brał udział w drugiej edycji 
BraveCamp i ją zwyciężył. 

„Wcielenie pomysłu w życie wymagało środ-
ków na sprofesjonalizowanie działalności, 
pozyskanie nowych klientów oraz na dalszy 
rozwój m.in. syntezy nowych preparatów, 
pozyskanie nowej aparatury diagnostycznej. 
Dzięki środkom z Inkubatora oraz grantowi 
za zwycięstwo w BraveCamp udało nam się 
zaspokoić te kluczowe potrzeby” – wyjaśnia 
Michał Kizling.

Co dalej?

Inkubator UW pomimo krótkiego okresu 
istnienia ugruntował swoją markę w struk-
turach samego Uniwersytetu, jak również 
w świadomości członków społeczności 
akademickiej UW. 

Głównym wyzwaniem na kolejny rok jest 
poszerzanie współpracy z partnerami ze-
wnętrznymi, mogącymi sprofilować swoją 
działalność z działalnością Inkubatora, 
w szczególności poprzez zaangażowa-
nie firm z kapitałem, zainteresowanych 
wdrażaniem programów rozwojowych dla 
studentów i absolwentów uczelni. Dodatko-
wo, w polu przyszłych aktywności zespołu 
Inkubatora znajdują się takie tematy, jak 
przedsiębiorczość społeczna, wykorzysta-
nie potencjału nauk humanistycznych w no-
wych technologiach, profilowanie ścieżek 
rozwoju dla humanistów czy wsparcie tej 
grupy poprzez dedykowane granty. 

Inkubator zaangażuje się również w reali-
zację projektu Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, który w latach 
2018–2022 będzie realizowany na UW, 
m.in. w obszarach podniesienia jakości 
nauczania, kształcenia doktorantów, roz-
woju kompetencji studentów i pracowników 
czy usprawnienia i unowocześnienia zarzą-
dzania. UW otrzymało na te cele 38 mln 
złotych. Inkubator chce także rozwinąć i tak 
już bogatą ofertę o profilowane programy dla 
pracowników naukowych UW. 

Z niecierpliwością oczekujemy rezultatów 
ambitnych planów Inkubatora. Jeżeli dyna-
mika oraz zaangażowanie będzie na po-
dobnym lub wyższym poziomie niż obecnie, 
na pewno będziemy świadkiem znaczącego 
sukcesu w sferze świadomości oraz budo-
wania nowej jakości procesu kształcenia 
na uczelni. 

(Marek Massalski,  
wspiera Uniwersytet Warszawski 

w zakresie komunikacji  
w obszarach transferu technologii 

i komercjalizacji nauki)

Zdjęcia UW ze spotkania 
jubileuszowego oraz w Chęcinach
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Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku inwestuje 
w rewolucyjne badania

Rozmowa z prof. dr. hab. Marcinem Moniuszko,  
prorektorem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Medycyna regeneracyjna zapewnia jedyną możliwość korzystnej ingerencji 
w patologiczne procesy chorobowe uszkadzające narządy i tkanki. 

Tworzenie nowych form terapii opartych na komórkach macierzystych daje 
szansę opracowania innowacyjnych metod terapii o wysokim potencjale 

komercjalizacyjnym.

– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
otrzymał prawie 132 mln zł dofinanso-
wania z funduszy europejskich na ba-
dania dotyczące medycyny przyszłości, 
między innymi poszukiwanie nowych 
markerów wczesnego wykrywania cho-
rób cywilizacyjnych. Na czym konkretnie 
ma polegać poszukiwanie tych nowych 
markerów?

– Identyfikacja nowych markerów pozwoli 
skuteczniej wykrywać osoby narażone 
na wystąpienie danej choroby, dzięki czemu 
już na bardzo wczesnym etapie będzie 
możliwe wdrożenie określonych procedur 
profilaktycznych czy też, w razie koniecz-
ności także leczniczych. Z drugiej strony, 
bardzo ważne jest też poszukiwanie takich 
markerów, które u osób z już rozpoznaną 
chorobą pozwolą na precyzyjne dobranie 
ściśle określonego leku dającego największe 
gwarancje skutecznego działania.

– Jaką rolę w tych badaniach będzie 
pełnić genomika?

– Bylibyśmy naiwni, gdybyśmy sądzili, 
że większość znanych nam chorób 
cywilizacyjnych mogłaby zależeć 
od jednego, dwóch czy też trzech genów. 
Niestety rzeczywistość jest o wiele bardziej 
skomplikowana. Dlatego, aby w miarę 
dokładnie poznać przyczynę choroby 
konieczna jest jednoczesna analiza tysięcy 
genów oraz tych fragmentów genomu, 
które jeszcze nie tak dawno uznawano za 
„śmieciowe”. Bardzo niesłusznie. Tam też 
bardzo często kryje się informacja o złożo-
ności danej jednostki chorobowej.

– Czyli genomika odkryje nam wszystkie 
tajemnice choroby?

– Niestety też nie, ale nas do nich zbliży. 
Sama jednak analiza genomu da nam sto-
sunkowo niewiele, jeśli nie zintegrujemy tych 

danych z dokładnym opisem sytuacji klinicz-
nej pacjenta, wynikami innych badań, rodza-
jem „odpowiedzi” organizmu na stosowane 
leczenie czy też wpływem diety, otaczają-
cym środowiskiem, wysiłkiem fizycznym 
oraz całym szeregiem wielu innych czynni-
ków. Zdając sobie sprawę z tych zależności, 
UMB prowadzi długofalową strategię zakro-
jonej na szeroką skalę i opartej o metody 
bioinformatyczne integracji szczegółowych 
danych klinicznych z danymi pochodzącymi 
z analiz genomicznych, proteomicznych 
i metabolomicznych. Temu również ma słu-
żyć działanie Centrum Badań Innowacyjnych 
w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych 
i medycyny indywidualizowanej (CBI PLUS).

– A jakie znaczenie dla przedsiębiorców 
ma ośrodek badań genomowych i labo-
ratorium do badania żywności o właści-
wościach leczniczych?
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– Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nie-
zwykle nowoczesnej aparatury, dającej 
między innymi możliwość wykonywania 
badań, których wyniki można będzie wspól-
nie z UMB komercjalizować.

– Jednak to nie jedyne problemy, jakie 
stara się rozwiązać laboratorium Cen-
trum Medycyny Regeneracyjnej?

– Pomimo rozwoju nowoczesnych form te-
rapii, znaczna część chorób cywilizacyjnych 
(między innymi chorób sercowo-naczynio-
wych, zapalnych, metabolicznych, neuro-
logicznych) prowadzi do nieodwracalnego 
uszkodzenia i trwałego zaburzenia struktury 
wielu tkanek i narządów (serca, trzustki, 
mózgu, płuc, stawów). W rezultacie prowadzi 
to do znacznego pogorszenia funkcjonowa-
nia wielu narządów i w wielu przypadkach 
do znacznego pogorszenia jakości życia 
chorego i jego przedwczesnej śmierci.
Medycyna regeneracyjna zapewnia jedyną 
możliwość korzystnej ingerencji w patolo-
giczne procesy chorobowe uszkadzające 
narządy i tkanki. Tworzenie nowych form te-
rapii opartych na komórkach macierzystych 
daje szansę ciągłego rozwoju naukowego 
oraz opracowania innowacyjnych metod 
terapii o wysokim potencjale komercjalizacyj-
nym. Podobnie wysoki potencjał aplikacyjny 
i komercjalizacyjny przyniesie stworzenie 
nowych metod izolacji i namnażania komó-
rek macierzystych w celu przekształcenia 
ich w dojrzałe, w pełni sprawne narządy. 
Stworzenie pierwszego w województwie 
podlaskim, jak i w całym regionie północno-
-wschodniej Polski, Centrum Medycyny 
Regeneracyjnej pozwoli nie tylko na znaczący 
rozwój naukowy, ale i na znaczne podniesie-
nie poziomu innowacyjności współpracują-
cych z nauką przedsiębiorstw zajmujących 
się pozyskiwaniem komórek krwi lub produk-
cją wysoko specjalistycznych rusztowań dla 
nowo rozwijających się tkanek i narządów. 
Utworzone w ramach projektu Centrum 
Medycyny Regeneracyjnej, w połączeniu 
z Systemem biobankowania stanowić bę-
dzie kliniczne centrum badań i rozwoju, wy-
korzystujące możliwość rekonstrukcji tkanek 
z pluripotentnych komórek, z możliwością 
biobankowania tkanek i płynów ustrojowych 

w warunkach GMP (komórki macierzyste, 
krew pępowinowa) w celach badawczych, 
rozwojowych oraz leczniczych.

– Jakie problemy może rozwiązać zasto-
sowanie medycyny regeneracyjnej?

– Zastosowanie medycyny regeneracyjnej 
może potencjalnie rozwiązać problem niedo-
boru organów dostępnych do przeszczepu 
oraz problem odrzucenia przeszczepionego 
organu w przypadku, gdy jego komórki 
pochodzą od komórek lub tkanek własnych 
pacjenta.
Celem powstania CMR jest stworzenie 
pierwszego w tej części Polski ośrodka 
zajmującego się możliwościami wykorzysta-
nia komórek macierzystych w terapii chorób 
cywilizacyjnych (chorób układu sercowo-na-
czyniowego, nowotworów, chorób endokry-
nologicznych, neurologicznych i zapalnych).

– Które z zadań Centrum Medycy-
ny Regeneracyjnej UMB uważa Pan 
za najważniejsze?

– Niezwykle istotnym i wyjątkowym na te-
renie naszego regionu zadaniem Centrum 
Medycyny Regeneracyjnej będzie przepro-
wadzenie izolacji komórek macierzystych 
i progenitorowych oraz innych komórek 
o potencjale regeneracyjnym dokonane 
we współpracy z przedsiębiorstwami zaj-
mującymi się pobieraniem komórek krwi 
i tkanek. Następnie pobrane komórki ma-

cierzyste zostaną poddane innowacyjnym 
zabiegom zwiększającym ich zdolność 
do przekształcenia się w dojrzałe, w pełni 
sprawne narządy i tkanki. Po uzyskaniu 
ich odpowiednich właściwości, komórki 
macierzyste będą na terenie Centrum poda-
wane pacjentom z wymienionymi wcześniej 
jednostkami chorobowymi. 
Ponadto, na terenie Centrum Medycyny Re-
generacyjnej prowadzone będą pionierskie 
prace nad możliwością odtwarzania zdro-
wych tkanek i narządów z wykorzystaniem 
tak zwanych „scaffoldów” czyli naturalnych 
lub syntetycznych rusztowań, na podłożu 
których rozwijać się i dzielić będą komórki 
macierzyste. Opracowanie struktury ta-
kich systemów ma bardzo duży potencjał 
komercjalizacyjny.

– Czym ma się w takim razie zajmować 
Białostockie Centrum Obrazowania 
Molekularnego?

– W skład Białostockiego Centrum Obra-
zowania Molekularnego wchodzić będą: 
Pracownia Produkcyjna oraz Pracownia 
Kontroli Jakości. W ramach inwestycji planu-
je się budowę oraz wyposażenie Białostoc-
kiego Centrum Obrazowania Molekularnego. 
Pomieszczenia budynku będą przeznaczone 
do produkcji, syntezy i kontroli jakości ra-
diofarmaceutyków. Charakter linii zapewni 
radiofarmaceutyki na potrzeby realizacji prac 
naukowo-badawczych. 

Celem planowanej inwestycji w ramach UMB  pn. „Centrum Badań Innowacyj-
nych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidu-
alizowanej (CBI PLUS)”, finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 jest produkcja nowoczesnych 
radiofarmaceutyków. 

Zaplanowana inwestycja pozwoli na rozwinięcie współpracy z przedsiębiorcami 
i z zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi co przyczyni się do zwiększenia 
pozycji uczelni białostockich w rankingach europejskich i światowych. Zakres rze-
czowy inwestycji polegającej na utworzeniu Białostockiego Centrum Obrazowania 
Molekularnego obejmuje budowę obiektu przeznaczonego na pracownie produkcyj-
ne z instalacją cyklotronu, pracownię kontroli jakości radiofarmaceutyków oraz zakup 
wyposażenia, aparatury do badań naukowych i specjalistycznego wyposażenia 
laboratoryjnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 188 084 767,89 zł, z czego tzw. wydatki kwalifiku-
jące się do wsparcia (współfinansowania) wynoszą 170 363 744,69 zł, zaś dofinan-
sowanie określono na poziomie 131 639 999,98 zł. 
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Produkcja nie oznacza wytwarzania ko-
mercyjnego. Wyposażenie laboratorium 
do produkcji radiofarmaceutyków będzie 
tworzyło system urządzeń, których instalacja 
lub dostarczenie jest konieczne, aby urucho-
mić w pełni autonomiczną, wysoko wydajną 
linię produkcyjno-diagnostyczną znaczników 
pozytronowych do badań PET i niektórych 
badań SPECT.
Badanie przy zastosowaniu użytkowanej 
przez UMB hybrydy PET-MR jest najbar-
dziej innowacyjną metodą obrazowania, 
pozwalającą na jednoczesną ocenę funkcji 
i morfologii narządu. Informacje te pozwalają 
precyzyjnie opisać procesy metaboliczne 
i (lub) ich nieprawidłowości na poziomie 
molekularnym, poznać genezę i przebieg 
procesów patologicznych, a w następstwie 
przeprowadzić badania leków i substancji 
modulujących zachodzące procesy. Możli-
wość prowadzenia badań nad radiofarma-
ceutykami i ich produkcji, pozwoli na utwo-
rzenie kompleksowego systemu wczesnej 
diagnostyki chorób cywilizacyjnych. 
Stworzona w ramach projektu medyczna 
infrastruktura badawcza będzie posiadała 
Pracownie Produkcyjne oraz Pracownię 
Kontroli Jakości zgodne ze standardem 
GMP. Radiofarmaceutyki, które produko-
wane będą w Białostockim Centrum Obra-
zowania Molekularnego, dadzą możliwość 
pełnego wykorzystania możliwości diagno-
stycznych Pozytonowej Tomografii Emisyjnej 
(PET) i Tomografii Emisyjnej Pojedynczego 
Fotonu (SPECT) głównie do badań wcze-
snych stadiów chorób nowotworowych, 
neurodegeneracyjnych i metabolicznych.
Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwa-
gi na konieczność stosowania do badań 
naukowych znaczników o krótkim czasie 
rozpadu.

– Jakie cele chce uczelnia zrealizować 
poprzez ten projekt?

– Wszystkim naszym działaniom przyświeca 
troska o poprawę skuteczności diagnostyki 
i terapii pacjentów. Stanie się to jeszcze 
bardziej realne, gdy realizacja celów projektu 
umożliwi zwiększenie jakości i innowacyj-
ności badań oraz rozwój współpracy nauki 
z przemysłem poprzez koncentrację współ-

pracy jednostek UMB w ramach Centrum 
Badań Innowacyjnych PLUS. 
Przedsięwzięcie ma doprowadzić do wzro-
stu innowacyjności regionu w obszarze 
medycyny poprzez unowocześnienie 
infrastruktury B+R jednostek CBI PLUS 
oraz wzmocnić współpracę z gospodar-
ką i podnieść jakość badań naukowych 
na polu diagnostyki i profilaktyki chorób 
osób starszych. Utworzona zostanie swoista 
platforma współpracy nauki i gospodarki 
w zakresie diagnostyki i terapii chorób cywi-
lizacyjnych, wysoce wystandaryzowanego 
biobankowania, telemedycyny, medycyny 
regeneracyjnej. Dodatkowym efektem 
będzie zwiększenie konkurencyjności 
w obszarze nauki europejskiej, rozwinięcie 
doskonałości badań i ułatwienie współpracy 
z przedsiębiorcami.

– Rozumiem, że projekt przyczyni się 
do stworzenia nowych sposobów indy-
widualizacji postępowania, wcześniej-
szego wykrywania i leczenia chorób 
cywilizacyjnych?

– Dokładnie. Realizacja celów projektu 
pozwoli na skoordynowanie działań nauko-
wych, stworzenie tzw. „masy krytycznej” 
do rozwiązywania problemów naukowych, 
bardziej efektywne wykorzystanie zaanga-
żowanych środków finansowych oraz rozwój 
młodej kadry. 
CBI PLUS połączy kilka funkcji. Po pierw-
sze – prowadzić będzie badania kliniczne 
na najwyższym poziomie z udziałem indywi-
dualnych pacjentów, cały kohort pacjentów 
z różnymi jednostkami klinicznymi oraz 
grup ludności narażonych na wystąpienie 
określonych schorzeń. Po drugie –zajmo-
wać się edukacją, zarówno pracowników 
służby zdrowia, jak i społeczeństwa. 
Po trzecie – będzie to platforma współpracy 
z gospodarką. 
Połączenie tych zadań da również unikalną 
możliwość oceny jakości i wydajności pro-
gramów edukacji zdrowotnej, nowatorskich 
podejść i urządzeń, co może doprowadzić 
do stworzenia środowiska ścisłej współpra-
cy z przemysłem oraz stworzenia przełomo-
wych technologii. Podobne podmioty nauko-
we prowadzące badania kliniczne na naj-

wyższym poziomie zawsze przyciągają 
zarówno naukowców, jak i środki finansowe 
z innych krajów, tworząc „masę krytyczną” 
dla badań oraz innowacyjnych podejść.

– Na co konkretnie pójdą pieniądze?

– Planowane zadania inwestycyjne swoim 
zakresem rzeczowym obejmują zakup spe-
cjalistycznej aparatury badawczej, wytwo-
rzenie bazy danych oraz roboty adaptacyjne 
(budowlane) w istniejących budynkach. 
Aparatura badawcza jest nieodzownym 
elementem projektu, umożliwiającym prowa-
dzenie badań naukowych o wysokiej skali 
innowacyjności. Przygotowana zostanie 
kompleksowa, innowacyjna baza danych za-
wierająca miliardy rekordów łączących dane 
demograficzne, kliniczne oraz pochodzących 
z badań genomicznych, proteomicznych, 
metabolomicznych, radiomicznych i innych 
nowoczesnych metod diagnostycznych. 
Będzie stanowić ona funkcjonalny element 
infrastruktury prewencji chorób cywilizacyj-
nych i medycyny spersonalizowanej. Roboty 
adaptacyjne (budowlane) zaplanowane 
zostały w zakresie niezbędnym do utworze-
nia i zmodernizowania jednostek mających 
realizować program CBI PLUS. Są one 
konieczne ze względu na niedostateczne 
zasoby lokalowe.

– Ilu naukowców będzie pracować 
w tych obiektach?

– W ramach projektu, jako efekt jego reali-
zacji, przewidziano, że co najmniej 33 na-
ukowców będzie pracowało w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej. Oczy-
wiście jest to deklaracja na poziomie wyko-
nalności jednego ze wskaźników realizacji 
przedsięwzięcia, bowiem realnie ta liczba 
może być wyższa.

– A ile projektów badawczo-rozwojo-
wych będzie realizowanych w ramach 
projektu?

– Projekt przewiduje zakup, budowę lub 
wytworzenie elementów infrastruktury 
badawczej. Dopiero na jej dostępnych 
zasobach będą w przyszłości realizowane 
projekty badawczo-rozwojowe. Na potrzeby 
wymaganego wskaźnika realizacji projektu 
przewidziano, że co najmniej 35 projektów 
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badawczo-rozwojowych realizo-
wanych będzie przy wykorzysta-
niu infrastruktury dofinansowanej 
w ramach przedsięwzięcia.

– Jakimi badaniami zajmują 
się naukowcy w ośrodku ba-
dań genomowych?

– Naukowcy, dzięki posiadaniu 
bardzo nowoczesnej aparatury 
w ośrodku badań genomowych, 
zajmą się praktycznie wszystkimi 
badaniami, które można sobie 
wymarzyć, m.in. badaniem całe-
go genomu ludzkiego, transkryp-
tomiką, epigentyką i szeregiem 
innych.
Nasze laboratoria genomowe 
już teraz pracują pełną parą, pro-
wadząc, dzięki wsparciu NCBiR, 
unikalną w skali świata analizę 
całego genomu różnych frag-
mentów guzów nowotworowych 
płuca, która jest ściśle integro-
wana z niezwykle precyzyjnym 
opisem klinicznym pacjentów 
i ich bardzo szczegółowym obra-
zem radiologicznym. 
Podobną strategię zastosujemy 
w innych chorobach nowotwo-
rowych, a także chorobach 
układu sercowo-naczyniowego, 
metabolicznych, neurodegene-
racyjnych, zakaźnych, o podłożu 
immunologicznym.
W laboratorium nutraceutycznym 
chcemy skupić się na wytwa-
rzaniu i przygotowaniu do badań 
o jakości klasycznych prób 
klinicznych tych składników 
żywności, których skuteczność 
będzie nie tyle postulowana 
i hipotetyczna, ale rzeczywiście 
obiektywnie potwierdzona.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała  
Martyna Czarnecka

Zdj. archiwum 
Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku

Z myślą  
o „BETONIE PRZYSZŁOŚCI”

Małgorzata Krystek  
Katedra Inżynierii Budowlanej Politechnika Śląska

Beton jest obecnie najpopularniejszym spośród wszystkich 
materiałów budowlanych. Jego długa historia i fakt, 

że otacza nas ze wszystkich stron powodują, że najczęściej 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele uwagi 

powinniśmy mu jeszcze poświęcić. Zadajmy więc sobie 
pytanie – jaki powinien być beton przyszłości?

30 gigaton rocznie – właśnie tyle wynosi obecnie 
zużycie betonu na całym świecie, czyniąc go tym 
samym najczęściej stosowanym spośród wszystkich 
materiałów wytwarzanych przez człowieka i drugim, 
zaraz po wodzie, spośród wszystkich stosowanych 
materiałów. Niski koszt, wysoka wytrzymałość 
na ściskanie, odporność na działanie ognia i niemal-
że nieograniczona możliwość formowania elemen-
tów i konstrukcji – to tylko niektóre z licznych zalet 
betonu, którym zawdzięcza on swoją niesłabnącą 
popularność. Musimy jednak być świadomi tego, 

że ten otaczający nas ze wszystkich stron materiał 
nie jest niestety idealny. 

Obecnie, w erze tak intensywnie rozwijającej się 
świadomości ekologicznej, bardzo głośno mówi się 
o niekorzystnym wpływie, jaki produkcja betonu 
wywiera na nasze środowisko. Produkcja cemen-
tu – głównego składnika betonu – odpowiada 
za ok. 7% całkowitego zużycia energii w przemy-
śle, co stanowi 2–3% całkowitego zużycia energii 
na świecie. Dodatkowo temu samemu procesowi 
produkcyjnemu towarzyszy uwalnianie do atmosfery 

Finałowe 
wystąpienie 
M. Krystek 
podczas Śląskiej 
Edycji konkursu 
3 Minute Thesis 
organizowanej 
przez Centrum 
Popularyzacji Nauki 
Politechniki Śląskiej 
Zdj. Jarosław Mikuła
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8–9% całkowitej ilości dwutlenku węgla pro-
dukowanego przez człowieka. Alarmująca 
dla nas powinna być także ilość wody, która 
rok w rok zostaje nieodwracalnie „zamknięta” 
w betonie. Produkcja betonu pochłania 18% 
globalnego, przemysłowego zużycia wody. 

Przyszłość materiału wywierającego tak zna-
czący wpływ na nasze środowisko nie może 
być nam obojętna. Dlatego też naukowcy z ca-
łego świata cały czas poszukują sposobu, aby 
udoskonalić beton, zwiększyć jego trwałość 
i wytrzymałość, aby w końcowym rozrachunku 
ograniczyć zużycie cementu i wody.

Nano w służbie budownictwu

Odkąd w 1959 roku podczas spotkania 
American Physical Society Richard Feynmam 
wygłosił swój legendarny wykład pt. „There’s 
plenty of room at the bottom” i zapoczątkował 
tym samym erę „nano”, nanotechnologia 
szturmem wdarła się do wielu dziedzin nauki 
i techniki, takich jak elektronika, fizyka, chemia 
czy biologia. 

Od niedawna nanotechnologia budzi coraz 
większe zainteresowanie także w budownic-
twie. W odniesieniu do technologii betonu 
możemy wyróżnić dwa główne kierunki, któ-
rymi podąża nanotechnologia – „nano-naukę” 
i „nano-inżynierię”. „Nano-nauka” to przede 
wszystkim dogłębne poznawanie i charaktery-
zowanie struktury betonu w skali micro i nano, 
dzięki nowoczesnym i zaawansowanym 
technikom badawczym, których pojawienie się 
i rozwój zawdzięczamy właśnie nanotechnolo-
gii – wyróżniamy tutaj m.in. mikroskop sił ato-
mowych, rozpraszanie promieniowania rent-
genowskiego czy też rozpraszanie neutronów. 

„Nano-inżynieria” natomiast zajmuje się mody-
fikowaniem struktury betonu w celu stworzenia 
innowacyjnych kompozytów z udoskonalonymi 
właściwościami i zupełnie nowymi cechami, 
takimi jak zdolność do samonaprawiania, 
samooczyszczania, kontrolowania zarysowa-
nia czy też przewodność elektryczna. Modyfi-
kowanie nanostruktury betonu ukierunkowane 
jest obecnie głównie na wprowadzanie do ma-
trycy cementowej różnych nanomateriałów. 
Dodatki te mogą zmienić produkty hydratacji 
cementu, zmniejszyć porowatość mikrostruk-
tury, poprawić odporność korozyjną czy też 
zwiększyć wytrzymałość.

Spośród wszystkich znanych aktualnie 
nanomateriałów najwięcej emocji wśród 
naukowców wywołuje niezmiennie grafen. 
Grafen to pojedyncza, płaska, dwuwymiarowa 
warstwa atomów węgla ułożonych w strukturę 
kształtem przypominającą plaster miodu, 
która została po raz pierwszy zaobserwowana 
już w latach 60. ubiegłego wieku w wiązaniach 
interkalacyjnych grafitu. Naukowcy co prawda 
zdali sobie wtedy sprawę z istnienia grafenu, 
ale nie potrafili go niestety wyodrębnić. W roku 
2004 Geim i Novoselov wykonali bardzo pro-
sty eksperyment – przykleili kawałek taśmy 
klejącej na płatki grafitu, a następnie tę taśmę 
oderwali. Przykleili następny kawałek i znowu 
oderwali. Czynność tę powtarzali tak długo, 
aż okazało się, że to co zostało z grafitu na ta-
śmie klejącej, to pojedyncza warstwa atomów, 
czyli właśnie grafen. 

Ten ekscytujący nanomateriał w pełni zasłużył 
na swoją sławę – jego ponadprzeciętne wła-
ściwości mechaniczne, elektryczne, termiczne 
czy też optyczne sprawiają, że w świecie 
nanomateriałów grafen nie ma sobie równych. 

Właśnie te niezwykłe właściwości, w szczegól-
ności mechaniczne, i efektywność połączeń, 
jakie grafen tworzy z matrycą, w której się 
znajduje sprawiają, że wydaje się on być 
najbardziej obiecującym spośród wszystkich 
nanomateriałów mogących znaleźć zastoso-
wanie w konstrukcjach betonowych.

Obecnie największym wyzwaniem, przed 
jakim stają naukowcy zajmujący się nanotech-
nologią betonu jest znalezienie odpowiedniego 
sposobu na uzyskanie równomiernej dyspersji 
danego materiału w matrycy cementowej. 
Węglowe nanomateriały, w tym grafen, mają 
tendencję do tworzenia aglomeratów pod 
wpływem alkalicznego środowiska betonu, 
co powoduje ich nierównomierne rozprowa-
dzenie i zaburzenie struktury stwardniałego 
zaczynu cementowego. To zaś prowadzi 
do pogorszenia właściwości stworzonego 
kompozytu. Dlatego też większość nano-kom-
pozytów, o których informacje znaleźć można 
w literaturze, wymaga stosowania złożonych, 
z punktu widzenia późniejszego przemysłowe-
go zastosowania, sposobów łączenia nano-
cząsteczek z cementem. 

Już ponad rok temu rozpoczęliśmy na Wydzia-
le Budownictwa Politechniki Śląskiej współpra-
cę z naukowcami z dwóch jednostek zajmują-
cych się badaniami nad grafenem – Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz 
grupy Nanochemii z Institut de Science et 
d’Ingénierie Supramoléculaires Uniwersytetu 
w Strasburgu. Naukowcy z Grupy Nanochemii 
prowadzą swoje badania nad grafenem w ra-
mach projektu Graphene Flagship Core 1. Na-
sza współpraca rozpoczęła się tak naprawdę 
od mojego 3-miesięcznego stażu naukowego, 
który odbyłam właśnie w Strasburgu. 

Wręczenie nagród podczas Śląskiej Edycji konkursu 3 Minute Thesis organizowanej przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej 
Zdj. Jarosław Mikuła
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Podczas mojego stażu wspólnie stworzyliśmy 
innowacyjny kompozyt cementowo-grafenowy. 
Główną zaletą naszego kompozytu jest bar-
dzo prosty proces przygotowywania zaczynu 
cementowego z dodatkiem grafenu, niewyma-
gający stosowania domieszek i specjalnych 
zabiegów w celu uzyskania jednorodnego 
rozprowadzenia grafenu w kompozycie. Ten 
technologicznie nieskomplikowany proces daje 
nadzieję na zastosowanie naszego kompozytu 
na szeroką skalę. Badania ukazały nasz kom-
pozyt jako materiał o ulepszonej mikrostruktu-
rze i znacząco podwyższonej wytrzymałości 
na rozciąganie.

Aktualnie, pracując ponownie w Institut de 
Science et d’Ingénierie Supramoléculaires, 
prowadzę badania nad wpływem grafenu 
na przewodność elektryczną, która być może 
pozwoli nam na monitoring konstrukcji wyko-
nanych z tego materiału, a także nad kilkoma 
innymi aspektami, które, naszym zdaniem, 
mogą uczynić beton z grafenem jeszcze bar-
dziej wyjątkowym materiałem.

Postawmy na nowy ekologiczny, 
inżynierski materiał

Często spotykam się z opinią, że o zagadnie-
niach związanych z budownictwem i betonem 
nie da się opowiedzieć ciekawie w sposób, 
który mógłby zainteresować tą tematyką oso-
by, które nie są z nią związane na co dzień. 
A przecież jest to temat, o którym warto i trze-
ba rozmawiać. 

Beton postrzegany jest niestety przez więk-
szość z nas jako zwykły, szary budulec, który 

towarzyszy nam od dekad. Nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, jakim fascynującym i złożonym 
materiałem jest beton i jak wiele uwagi i pracy 
powinniśmy mu jeszcze poświęcić. 

Moją popularyzatorską przygodę z betonem 
przyszłości rozpoczęłam od śląskiej edycji 
konkursu 3 Minute Thesis organizowanej 
przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechni-
ki Śląskiej. Ta znana na całym świecie formuła 
konkursu dla doktorantów zakłada 3-minutowe 
wystąpienia, w czasie których młodzi naukow-
cy muszą zainteresować tematyką swojego 
doktoratu widzów potencjalnie nie związanych 
z dziedziną ich badań. W czasie mojego wy-
stąpienia starałam się w jak najbardziej eks-
cytujący sposób opowiedzieć o grafenie i jego 
potencjalnym zastosowaniu w betonie. 

Moja historia o betonie przyszłości pozwoliła 
mi na zdobycie I nagrody jury i nagrody pu-
bliczności. Konkurs 3MT był dla mnie wy-
raźnym sygnałem, że tematyka betonu i jego 
przyszłości naprawdę może przyciągnąć 
uwagę widzów. Postanowiłam iść za ciosem 
i spróbować swoich sił w konkursie FameLab 
Poland 2018! Konkurs Famelab to aktualnie 
jeden z najważniejszych konkursów popular-
nonaukowych na świecie. Zapoczątkowany 
w 2004 roku podczas Cheltenham Science 
Festival zawitał już do ponad 30 krajów. 
W Polsce konkurs ten organizowany jest 
przez Centrum Nauki Kopernik oraz British 
Council. Głównym celem Famelabu jest 
znalezienie wspólnego języka naukowców 
i społeczeństwa. Naukowcy wchodzący 
na scenę stają przed nie lada wyzwaniem 
– przez trzy minuty opowiadają o rzeczach 
trudnych i skomplikowanych w sposób 
zrozumiały dla wszystkich. W ciągu tych 
trzech minut mogą opowiedzieć o jednym, 
wybranym zagadnieniu spośród wszystkich, 
które na co dzień najbardziej fascynują 
ich w ich pracy naukowej. 

Małgorzata Krystek 

Studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Budownictwo, w specjalności 
Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ukończyła na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Śląskiej. Od roku 2015 jest także doktorantką tego Wydziału, 
doktorat realizuje w Katedrze Inżynierii Budowlanej. Obecnie przebywa 
w Strasburgu, gdzie, już po raz drugi, odbywa staż naukowy w grupie 
Nanochemii w Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires. 
W ramach pracy doktorskiej bada wpływ grafenu na właściwości kompozytów 
cementowych, a także możliwości jego zastosowania w konstrukcjach 
budowlanych.

„Szczęśliwa 19” podczas półfinału konkursu 
FameLab Poland 2018  
Zdj. Adam Kozak dla CNK

Pierwszym etapem konkursu było przyjmowa-
nie 3-minutowych filmików zgłoszeniowych, 
na podstawie których jury wybrało 25 półfina-
listów, którzy spotkali się 24 lutego w Centrum 
Nauki Kopernik, aby o swoich pasjach mówić 
już na scenie przed publicznością. Co prawda 
w trakcie półfinału nie opowiadałam o nano-
technologii i grafenie, a o samo-naprawiającym 
się betonie z drzemiącymi w nim bakteriami, 
ale myślę, że i ten temat można zakwalifiko-
wać do tematów związanych z betonem przy-
szłości. Beton przyszłości ponownie przyniósł 
mi szczęście i dziś mogę pochwalić się byciem 
finalistką FameLab Poland 2018. Wraz z po-
zostałymi dziewięcioma finalistami zmierzymy 
się ponownie już 19 maja br., aby powalczyć 
o nagrody a przede wszystkim, możliwość 
udziału w międzynarodowym finale konkursu 
w Cheltenham, w Wielkiej Brytanii.

Nawiązując do wstępu myślę, że nie ma jednej 
poprawnej odpowiedzi na pytanie: „Jaki po-
winien być beton przyszłości?”, bo możliwości 
i dróg rozwoju betonu jest naprawdę wiele. 
Najważniejsze, abyśmy nie przestawali szukać 
i aby beton w przyszłości przestał być dla nas 
tylko zwykłym, szarym, sztucznym kamieniem, 
a stał się nowoczesnym inżynierskim mate-
riałem nieustannie czerpiącym z najnowszych 
osiągnięć nauki.
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Wynalazki  
dla branży morskiej  

powstają w Szczecinie

Dorota Chybowska 
dyrektor Centrum Transferu Technologii Morskich 
Akademia Morska w Szczecinie

Navigare necesse est, vivere non est necesse1. Ta sentencja mówi wszystko 
o „ludziach morza”, o ich pokorze, szacunku dla potężnego żywiołu, 
sile charakteru oraz odpowiedzialności za życie drugiego człowieka 

i powierzony ładunek. Codziennie tysiące statków dalekomorskich przemierza 
trudne trasy, by dostarczyć różne towary z najdalszych zakątków świata. 
Za sterami i w maszynowniach wielu z nich można spotkać absolwentów 

Akademii Morskiej w Szczecinie, zaś jej pracownicy naukowo-dydaktyczni, 
w oparciu o własne, wieloletnie doświadczenie w pracy na morzu, tworzą 

wynalazki dedykowane branży morskiej.

Akademia Morska w Szczecinie, 
to uczelnia z dużym potencjałem 
intelektualnym oraz nowoczesnym 
zapleczem naukowo-badawczym, 
wspierającym działalność wyna-
lazczą jej pracowników. W swojej 
strukturze AM posiada Centrum 
Transferu Technologii Morskich, 
spółkę celową Centrum Innowacji 
Akademii Morskiej w Szczecinie 
Sp. z o.o. (CIAM Sp. z o.o.) oraz 
Dział Nauki, które uczestniczą 
w procesie transferu wiedzy 
do gospodarki.

Uczelnia zawsze była blisko regionu 
biorąc udział w kluczowych inwesty-
cjach na rzecz rozwoju branży morskiej 
przykładem czego może być udział 
jej pracowników w tworzeniu koncepcji 
dotyczącej ruchu statków w terminalu 

Targi Technicon Innowacje, Gdańsk 25–26.10.2012 r. Dr hab. inż. Artur Bejger, obecny 
prorektor ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie po wręczeniu wyróżnienia za swój 
wynalazek Źródło: archiwum Akademii Morskiej w Szczecinie
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LNG w Świnoujściu czy obsługi konte-
nerów w porcie Szczecin-Świnoujście. 

Większość dóbr intelektualnych po-
wstałych w AM w ostatnich dziesię-
ciu latach to wynalazki (90%), które 
zostały zakwalifikowane przez Urząd 
Patentowy RP w działach: G – Fizyka 
oraz B – Różne procesy przemysło-
we, Transport2. Przykłady ciekawych 
rozwiązań technicznych dla branży 
morskiej powstałych w AM można 
mnożyć, ale najlepiej scharakteryzują 
je przyznane nagrody oraz ich później-
sze losy. 

Wynalazki z AM

W 2011 roku złoty medal na targach 
Brussels Innova otrzymał PNDS – Pi-
lot Navigation and Docking System 
– stworzony przez prof. dr. hab. inż. 
Lucjana Gucmę i dr. hab. inż. Macieja 
Gucmę z Wydziału Nawigacyjnego AM. 

Na mocy umowy licencji niewyłącznej 
PNDS został przekazany w 2015 r. 
firmie ze Szczecina, która wdrożyła 
go w jednym ze słoweńskich portów. 

Innym przykładem jest wynalazek 
dokonany przez pracownika nauko-
wego Wydziału Mechanicznego AM, 
obecnego prorektora ds. nauki odpo-
wiedzialnego w AM za obszar transfe-
ru wiedzy, dr. hab. inż. Artura Bejgera, 
który w 2012 r. otrzymał wyróżnienie 
w konkursie Innowacje podczas tar-
gów Technicon Innowacje za urządze-
nie do bezinwazyjnego diagnozowania 
układów wtryskowych silników o za-
płonie samoczynnym. Rozwiązanie 
doprowadziło do powstania spółki 
spin-off w 2014 r. i posiada patent 
krajowy. 

Najbardziej rozpoznawalnym i „uty-
tułowanym” wynalazkiem Aka-
demii Morskiej w Szczecinie jest 
NAVDEC – system wspomagania 
decyzji nawigacyjnych autorstwa 
pracowników Wydziału Nawigacyj-
nego AM: dr. hab. inż. Zbigniewa 

NAVDEC na targach CeBIT 2012 w Hanowerze; od lewej: dr inż. Piotr Borkowski 
(współtwórca), mgr inż. Jarosław Chomski (współtwórca), dr hab. inż. Witold Kazimierski 
(współtwórca), mgr Dorota Chybowska (dyrektor CTT), dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski 
(współtwórca, kierownik zespołu), mgr Konrad Frontczak (prezes CIAM Sp. z.o.o.), 
mgr inż. Janusz Magaj (współtwórca) Źródło: archiwum Akademii Morskiej w Szczecinie

Pietrzykowskiego (kierownik zespo-
łu), dr. inż. kpt. ż.w. Piotra Wołejszy, 
dr. Piotra Borkowskiego, mgr. inż. 
Jarosława Chomskiego, mgr. inż. 
Janusza Magaja, dr. hab. inż. Janusza 
Uriasza, dr. inż. Marcina Mąki, dr. hab. 
inż. Witolda Kazimierskiego, dr. inż. kpt. 
ż.w. Mirosława Wielgosza, mgr. inż. kpt. 
ż.w. Tomasza Szewczuka oraz mgr. inż. 
kpt. ż.w. Tadeusza Dziedzica. 

NAVDEC to automatyczny nawigator 
wykorzystujący elementy sztucznej 
inteligencji. System obserwuje swój 
statek i otoczenie oraz rejestruje infor-
macje o aktualnej sytuacji nawigacyj-
nej, którą ocenia i na jej postawie oraz 
w oparciu o analizę przepisów o ruchu 
morskim opracowuje rozwiązania (za-
leca kurs, prędkość, sygnalizuje sytu-
acje niebezpieczne) zapewniając tym 
bezpieczną nawigację. Innymi słowy 
pomaga w uniknięciu kolizji mogącej 
doprowadzić do katastrofy lub poważ-
nego wypadku na morzu. 

NAVDEC został wyróżniony jako in-
nowacja roku w konkursie Nagroda 
Gospodarcza Prezydenta Miasta 
Szczecin „Busola Biznesu” w 2013 

r. W 2014 r. zdobył drugie miejsce 
w polskiej edycji prestiżowego konkur-
su Galileo Masters oraz drugie miej-
sce w ogólnoeuropejskiej kategorii 
University Challenge tego konkursu, 
a także znalazł się w finale ogólnopol-
skiego konkursu „Polski Wynalazek 
2014” organizowanego przez Telewi-
zję Polską oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Ponadto, w latach 2012–2013 system 
był prezentowany na największych 
w Europie i jednych z największych 
na świecie Międzynarodowych Targach 
CeBIT w Hanowerze. Do prezentacji 
NAVDEC na targach CeBIT w roku 
2013 Akademia Morska oraz współ-
twórcy systemu zostali zaproszeni 
przez ówczesnego ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego. Polska była 
wtedy współorganizatorem tych tar-
gów, a system NAVDEC był jednym 
z siedmiu polskich innowacji branży IT 
wybranych do prezentacji krajowej.

W 2013 roku część współtwórców 
NAVDEC utworzyła spółkę spin-out 
– Sup4Nav Sp. z o.o. – na bazie otrzy-
manej od Uczelni licencji wyłącznej. 
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Jak dotąd spółka wdrożyła NAVDEC 
na promach PŻB oraz testowo na kil-
kunastu statkach różnych typów 
u różnych armatorów, m.in. Unity Line, 
Polska Żegluga Morska, Euroafrica, 
Star Reefers, Unibaltic3. W 2018 roku 
NAVDEC uzyskał patent europejski.

Na pomoc środowisku

Obecnie jednym z kluczowych wyzwań 
dla branży morskiej na świecie jest 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu 
środowiska, powodowanemu m.in. 
przez statki morskie (emisja NOx, SOx, 
wycieki ropy, rozlewy olejowe, porzuco-
ne narzędzia połowu). 

Pracownicy naukowi Akademii Mor-
skiej w Szczecinie biorą czynny udział 
w opracowaniu rozwiązań technicz-
nych, które wpłyną na poprawę sytu-
acji środowiska naturalnego. Sprzyjają 
temu m.in. międzynarodowe projekty 
naukowe, w których Uczelnia jest part-
nerem, takie jak:

 z ENVISUM – Oddziaływanie na śro-
dowisko paliwa o niskiej zawartości 
siarki: pomiary i strategie modelo-
wania (program współfinansujący: 
Interreg Region Morza Bałtyckiego 
2014–2020);

 z SBOIL – Zwalczanie rozlewów 
olejowych poprzez zastosowanie bio-
degradowalnych absorbentów na Połu-
dniowym Bałtyku (Interreg Południowy 
Bałtyk 2014–2020);

 z MARELITT Baltic – Zmniejszenie 
wpływu śmieci morskich w postaci po-
rzuconych narzędzi połowu na środo-
wisko Morza Bałtyckiego (Interreg Re-
gion Morza Bałtyckiego 2014–2020).

Wykorzystując energię mórz 
i oceanów

Innym, równie ważnym aspektem jest 
wykorzystywanie energii mórz 
i oceanów, która jako jedyny rodzaj 
energii odnawialnej na świecie nie zo-
stała skutecznie okiełznana przez czło-
wieka, a posiada bardzo duży potencjał 
energetyczny oceniany na 2,5–3 TW 
mocy, jednakże tylko 0,5 TW może być 
pozyskana na dzisiejszym poziomie 
technologicznym4. Na świecie prowa-
dzone są pionierskie próby tworzenia 
rozwiązań technicznych prowadzących 
do uzysku energii elektrycznej z fal 
oceanicznych, w których prym wiodą 
Portugalia, Szkocja i USA. 

Pracownicy Akademii Morskiej 
w Szczecinie mają swój naukowy 
wkład w rozwój tego obszaru. Na Wy-
dziale Mechanicznym AM powstały 
wynalazki, takie jak: Sposób ochrony 
brzegu przed falami morskimi i zespół 
tłumiący energię fal morskich (patent 
krajowy), Podwodny zespół prądo-
twórczy (patent krajowy, wyróżnienie 
internautów w konkursie Gazety 
Prawnej w 2015 r. Eureka! Odkrywa-

Współtwórcy systemu NAVDEC; od lewej: mgr inż. Janusz Magaj, dr hab. inż. Janusz Uriasz, 
dr inż. Marcin Mąka, mgr inż. Jarosław Chomski, mgr inż. kpt. ż.w. Tomasz Szewczuk, 
dr Piotr Borkowski, dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, dr hab. inż. Witold Kazimierski, 
dr inż. kpt. ż.w. Mirosław Wielgosz, mgr inż. kpt. ż.w. Tadeusz Dziedzic,  
dr inż. kpt. ż.w. Piotr Wołejsza Źródło: archiwum Akademii Morskiej w Szczecinie

Opracowana w trakcie realizacji projektu ENVISUM badawcza, eksperymentalna instalacja 
oczyszczania spalin z silnika okrętowego zainstalowanego w Laboratorium Siłowni 
Okrętowych Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie 
Źródło: archiwum Akademii Morskiej w Szczecinie
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Prototyp tłumika fal według patentu PAT. 210447 
Źródło: archiwum Akademii Morskiej w Szczecinie

Rostock – montaż zapory projektu SBOIL 
Źródło: archiwum Uniwersytetu w Rostocku

my polskie wynalazki) oraz zespół maszynowy napędzany 
przepływem płynu oraz sposób jego mocowania (patent 
krajowy). 

Ponadto, w Uczelni powstaje wiele innych rozwiązań tech-
nicznych zgłaszanych do ochrony patentowej w UPRP, 
dotyczących m.in. efektywniejszej pracy silnika okrętowego 
i urządzeń siłowni okrętowej, oczyszczania wody balastowej, 
minimalizacji oporu kadłuba oraz wytwarzania i aplikacji 
nowych materiałów. Część wyników badań powstaje dzięki 
środkom finansowym MNiSW na utrzymanie potencjału. 

Uczelnia ponadto aplikuje do wielu krajowych i mię-
dzynarodowych źródeł finansowania badań. W latach 
2007–2017 AM realizowała 76 projektów naukowych 
współfinansowanych ze środków zewnętrznych na kwo-
tę blisko 67 mln, z których 21 było międzynarodowych. 
Wśród kluczowych sponsorów badań można wymienić 
MNiSW, NCBR, NCN oraz instytucje przyznające dofinanso-
wanie z programów: Region Morza Bałtyckiego, Południowy 
Bałtyk, 7. Program Ramowy Unii Europejskiej, Horyzont 
2020, ERA-NET, BONUS, Intelligent Energy Europe oraz 
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza5. 

Centrum Transferu Technologii Morskich 

Poza obowiązkami dotyczącymi transferu wiedzy dla 
tego typu jednostek, wynikającymi m.in. z ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, CTTM wspiera i promuje wyna-
lazczość oraz innowacyjność na uczelni poprzez orga-
nizację cyklicznych szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu 
zewnętrznych źródeł finansowania badań, wprowadzania 
wynalazków na rynek, zarządzania własnością intelektu-

alną i komercjalizacji wiedzy oraz metod tworzenia inno-
wacji takich jak design thinking. Od kilku lat wydaje też 
cotygodniowy biuletyn dla wszystkich pracowników AM 
zawierający niezbędne informacje na temat możliwości 
rozwoju zawodowego pracowników, kluczowych wydarzeń 
naukowych i biznesowych w Polsce i Europie oraz komer-
cjalizacji wyników badań. 

CTTM wraz ze spółką celową oraz uczelniami i urzędami 
w regionie, od 2014 r. współorganizuje liczne spotkania 
w województwie Zachodniopomorskiem dla pracowników 
naukowych i przedstawicieli firm branży morskiej, takie jak 
śniadania biznesowe czy giełdy kooperacyjne. Ponadto 
CTT czynnie uczestniczy w konkursach na innowacje oraz 
promuje wynalazki Akademii Morskiej w Szczecinie na kra-
jowych i międzynarodowych targach i wystawach, a także 
podczas uznanych imprez morskich.

Zainteresowanych technologiami morskimi zapraszamy 
do Szczecina, gdzie w dniach 13–15 czerwca br. odbędzie 
się finał Światowych Dni Morza. 

O wyborze gospodarza tego wydarzenia zadecydowała 
Międzynarodowa Organizacja Morska IMO. 

1 Żeglowanie jest ważniejsze od życia. Plutarch, Żywoty równoległe.
2 Prus B., O odkryciach i wynalazkach. Kurs na wynalazczość! Zainspiruj się i cała 

naprzód! Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin, 2017, str. 32. 
3 Żródło: www.navdec.com.pl, dostęp 4.04.2018 r.
4 Źródło: http://morzaioceany.pl/inne/archiwum/1311-energia-z-fal-morskich.html, 

dostęp 4.04.2018 r.
5 Szczegółowy wykaz projektów można znaleźć na stronie http://www.cttm.am.szcze-

cin.pl/projekty/projekty-ue oraz http://am.szczecin.pl/badania-naukowe 
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„Destrukcyjne rozwiązania  
gotowe zmienić świat”

Elżbieta Krupska  
ekspert UPRP

Jak zmieniłby się komfort naszego życia, gdyby lekarz miał do dyspozycji 
testy do wykrywania nowotworów, niewymagające pobierania tkanek? 
A gdyby jeszcze na wynik takiego badania nie trzeba było zbyt długo 

czekać? Jak inny byłby świat, gdyby wodę na pustyni dało się czerpać wprost 
z powietrza, nie zużywając ogromnych ilości energii elektrycznej?  

To wszystko niebawem może stać się codziennością.
Komitet doradczy Scientific American we współpracy z siecią ekspertów 

Światowego Forum Ekonomicznego opracował specjalny raport, w którym 
przedstawiono listę 10 przełomowych technologii w 2017 roku, które mogłyby 

istotnie zmienić naszą rzeczywistość.

Komitet opiniujący składał się z renomowa-
nych ekspertów w dziedzinie nauki i techniki 
oraz specjalistów ze środowiska akade-
mickiego, biznesu i administracji rządowej 
śledzących prace badawczo-rozwojowe. 
Oceniając propozycje koncentrował się 
na rozwiązaniach, które nie zostały jeszcze 
rozpowszechnione, ale przyciągają uwagę 
i fundusze inwestorów albo jeszcze inne 
czynniki świadczą o tym, że będą się in-
tensywnie rozwijać. Zgodnie z przyjętymi 
kryteriami, zwycięskie technologie musiały 
także oferować widoczne korzyści społecz-
nościom i gospodarkom oraz mieć potencjał 
zmiany utartych sposobów postępowania. 

 Cztery z topowych rozwiązań na różne 
sposoby wiążą się z energią i ekologią. 
Kompletna lista jest zresztą jasnym sygna-
łem, że uwagę skupiają na sobie innowacje 
w trzech dziedzinach życia: biotechnologii, 
badaniach nad sztuczną inteligencją i czystą 
energią. A bywa i tak, że w pracach nad 
tą energią wykorzystywana jest wiedza 
na temat biologii. 

Zwycięskie technologie w sporządzonym 
raporcie nazwano „destrukcyjnymi (bo bu-
rzącymi zastany świat) rozwiązaniami, które 
są gotowe zmienić świat”. 

1. ZDROWIE PUBLICZNE

Woda zrobiona dzięki słońcu. Technolo-
gia wydzielania wody z powietrza kosz-
tem energii słonecznej.

Nie przez przypadek na pierwszym miej-
scu umieszczono technologię, która ma 

pozwolić na uzyskiwanie wody z powietrza 
z pomocą energii pochodzącej ze słońca. 
Dostęp do czystej wody pitnej to jeden 
z największych problemów współczesnego 
świata. Miliardy ludzi na całym świecie 
stale lub w niektórych porach roku cierpią 
z powodu braku czystej wody i często 
muszą pokonywać duże odległości, aby 
ją zdobyć. I ma być coraz gorzej. UNICEF 
przewiduje, że w 2040 roku dostępu do czy-
stej wody nie będzie miało ponad 600 mln 
dzieci. Już dziś ich liczbę szacuje się 
na 160 milionów.

Opracowanie technologii, która mogłaby 
to zmienić, uważa się więc za jedno z naj-
ważniejszych wyzwań stojących przed 
naukowcami. Szansę dostrzega się w od-
zyskiwaniu wody z powietrza. Potrafimy 
już bez większego trudu robić to tam, gdzie 
wilgotność powietrza jest duża. Wciąż 
jednak są problemy w miejscach, gdzie jest 
jej niewiele, a to właśnie tam jest najbardziej 
potrzebna. A kiedy nawet udaje się to zro-
bić, proces wymaga dużej ilości energii. 
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To powoduje, że dziś jest stosowana bardzo 
rzadko. 

Jak rozwiązać ten problem, pytają naukow-
cy, żeby nie trzeba było zużywać dużych 
ilości prądu lub zapewnić go z odnawialnych 
źródeł? I próbują znaleźć odpowiedź. 

Jeden z wyróżnionych przez Scientific 
American projektów jest prowadzony przez 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) oraz kalifornijskie Berkeley. Próbuje 
się w nim wykorzystać szkielety metaloor-
ganiczne (MOF). I są już pierwsze sukcesy. 
Opracowano urządzenie, które korzystając 
jedynie z ciepła jest w stanie skroplić 
w ciągu doby 2,8 litra wody w przeliczeniu 
na kilogram absorbera MOF i robi to nawet 
przy bardzo niskiej wilgotności powietrza, 
około 20% typowej dla pustyni. Ale… wyko-
rzystane szkielety metaloorganiczne (MOFs) 
są drogie. 

MIT i Berkeley starają się to teraz zmienić. 
Dobierając odpowiednią kombinację me-
tali i grup organicznych, naukowcy mogą 
zmieniać właściwości chemiczne struktur, 
dopasowując je do konkretnego zastoso-
wania. Oprócz łatwości doboru parametrów 
olbrzymią zaletą struktur MOF jest ich nie-
zwykła porowatość – powierzchnia porów 
w krysztale MOF o masie jednego grama 
i rozmiarach kostki cukru jest porównywalna 
z powierzchnią boiska futbolowego.

Drugi z wyróżnionych projektów uzyskiwania 
wody z powietrza działa nawet w warun-
kach pustynnych i wykorzystuje energię 
słoneczną. Cody Friesen, założyciel Zero 
Mass Water i naukowiec z Arizona State 
University, opracował urządzenie, które z po-
mocą jednego panelu słonecznego może 
„wyprodukować” od dwóch do pięciu litrów 
wody dziennie. Problem jest jednak taki, 
jak w wypadku zastosowania MOFs – jak 
na razie jest to drogie. Jedno urządzenie 
kosztuje obecnie w Stanach Zjednoczonych 
około 3700 dolarów. W minionym 2017 roku 
systemy zostały zainstalowane na południo-
wym zachodzie Stanów Zjednoczonych 
i w kilku innych krajach, m.in. w Meksyku, 
Jordanii i Dubaju. Niedawno firma wysłała 
do Libanu urządzenia, które zostały ufun-
dowane przez U.S. Agency for International 
Development – mają one dostarczać wody 
syryjskim uchodźcom. „Kiedy większość 
ludzi mówi o energii słonecznej „ma na myśli 

prąd elektryczny. Ale w przyszłości równie 
mocno będzie się ona kojarzyć z zaopatrze-
niem w wodę” – podkreśla Friesen, twórca 
urządzenia.

2. ENERGIA

Paliwo ze sztucznych liści. Technologia, 
która imituje fotosyntezę umożliwia 
otrzymywanie paliwa z dwutlenku węgla 
kosztem energii słonecznej.

Z tym wiążą się szczególnie ciekawe bada-
nia, bo od pewnego czasu wiele mówi się 
o tym, że najskuteczniejszą formę słonecz-
nego panelu, stworzyła ewolucja roślin i jest 
nią liść. W związku z tym w wielu miejscach 
siły połączyli badacze zajmujący się energe-
tyką i biologią, którzy starają się skopiować 
wypracowany przez naturę mechanizm 
do stworzenia bardzo efektywnych elek-
trowni słonecznych oraz do opracowania 
metod pozwalających uzyskiwać w procesie 
sztucznej fotosyntezy paliwa, które można 
składować. 

Tak jak w wypadku prawdziwego liścia, taki 
system używałby tylko dwutlenku węgla, 
wody i światła słonecznego do produkcji 
paliw. Osiągnięcie tego celu mogłoby być 
rewolucyjne, pozwalałoby stworzyć za-
mknięte systemy, w których CO2 emitowane 
w czasie spalania byłoby przekształcane 
w paliwo zamiast dokładać się do gazów 
cieplarnianych w atmosferze. 

Kilka zespołów naukowców odniosło 
już sukcesy. Wśród nich pracownicy Uniwer-
sytetu Harvarda, którym udało się stworzyć 
system pozwalający na to, by 180 gramów 
CO2 zamienić w kilowatogodzinę energii 
elektrycznej. Obecnie pracują nad zwięk-
szeniem wydajności systemu i przekonują, 
że jest w zasadzie gotowy do zastosowania 

w większej skali. Zakładają też, że w przy-
szłości produkowanym paliwem będzie 
wodór, co doskonale uzupełnia się z siódmą 
pozycją na liście przełomowych technologii 
czyli z masowym dostępem do samocho-
dów o napędzie wodorowym.

3. NAUKI KOMPUTEROWE

Układy sztucznej inteligencji, które 
widzą jak ludzie. Użycie narzędzia głę-
bokiego uczenia do analizy obrazów 
odmieni m.in. medycynę i zwiększy 
bezpieczeństwo.

Firmy sprzedają już produkty wykorzystują-
ce tę technikę, która w wielu przypadkach 
zastąpi lub będzie wspierać ludzi wykonu-
jących tak odmienne czynności, jak kiero-
wanie ciężarówką, gdyż skuteczniej będzie 
można dostrzec pieszych albo też przeglą-
danie obrazów zarejestrowanych przez apa-
raturę medyczną w celu wykrywania zmian 
patologicznych. 

Potencjalne korzyści w diagnostyce me-
dycznej polegają na przyspieszeniu procesu 
interpretacji zdjęć przez specjalistów i za-
pewnieniu dostępu do badań wszędzie tam, 
gdzie brakuje lekarzy z odpowiednim prze-
szkoleniem, np. przy prowadzeniu badań 
przesiewowych i ocenie skutków terapii. 

Wymienione osiągnięcia w dziedzinie 
głębokiego uczenia się stały się możliwe, 
dzięki wprowadzeniu konwolucyjnych sieci 
neuronowych (CNN). Przewaga maszyny 
korzystającej z CNN nad człowiekiem jest 
wynikiem efektywniejszego uczenia się 
i wnioskowania na podstawie drobnych 
różnic występujących w obrazie. Konwo-
lucyjne sieci neuronowe nie wymagają 
zaprogramowania w celu rozpoznawania 
konkretnych szczegółów obrazu, np. kształtu 
i rozmiarów uszu zwierzęcia. Przeciwnie, 
są gotowe do samodzielnego wykrywania 
takich szczegółów. Aby nauczyć sieć, 



40    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2018

wystarczy udostępnić maszynie tysiące 
obrazów do porównania. Po zakończeniu 
treningu CNN potrafi z łatwością zdecydo-
wać czy nowy obraz przedstawia taki obraz, 
który był przedmiotem zainteresowania.

4. INŻYNIERIA

Rolnictwo na miarę. Czujniki, obrazo-
wanie i analiza danych w czasie rzeczy-
wistym zwiększą plony i równocześnie 
zmniejszą straty w rolnictwie.

Wielkie gospodarstwa coraz częściej zwra-
cają się w kierunku rolnictwa precyzyjnego, 
które może przyczynić się do podniesienia 
plonów i redukcji strat, ograniczając nie-
uniknione niepewności i zagrożenia towa-
rzyszące gospodarce rolnej. Zastosowanie 
czujników, dronów, techniki GPS, narzędzi 
do mapowania oraz programów do analizy 
danych ma zoptymalizować działania bez 
zwiększania nakładu pracy w tym rolnictwie. 

Możliwe jest wykorzystanie czujników stacjo-
narnych lub mobilnych instalowanych na ro-
botach oraz kamer na dronach, które drogą 
radiową przekazują dane o stanie pojedyn-
czych roślin wielkości ich pędów, kształcie 
liści i wilgotności gleby do komputera, który 
na tej podstawie ocenia ich stan. Wyniki 
analiz rolnicy otrzymują na bieżąco i na tej 
podstawie mogą dozować wodę, pestycydy 
i nawozy tylko tam, gdzie są one potrzebne. 
Technika pomaga również w podejmowaniu 
decyzji co do terminu siewu albo rozpoczę-
cia zbiorów. 

W ten sposób precyzyjne rolnictwo umożli-
wia lepsze wykorzystanie czasu, zmniejsze-
nie zużycia wody i środków chemicznych, 
pozwalając uzyskać większe dochody, przy 
mniejszych nakładach i mniejszej chemizacji. 

Wiele startupów oraz potentaci tacy, jak 
Monsanto, John Deere, Dow i DuPont, do-
skonalą oprogramowanie, czujniki, lotnicze 
techniki zbierania danych oraz inne narzę-
dzia dla potrzeb rolnictwa precyzyjnego. Po-
dobnie wielu producentów nasion wykorzy-
stuje takie techniki w celu poprawy jakości 
roślin przez tzw. fenotypowanie. Obserwując 
rozwój pojedynczych roślin i porównując, np. 
dane na temat kwitnienia w różnych warun-
kach zewnętrznych, firmy mogą korelować 
je z cechami genetycznymi. A to z kolei 
pozwala produkować nasiona dopasowane 
do konkretnego typu gleby i klimatu. 

5. MEDYCYNA I BIOTECHNOLOGIA

Mapowanie wszystkich komórek czło-
wieka. Celem ogólnoświatowego projek-
tu ma być doprowadzenie do poznania 
działania wszystkich komórek organizmu 
ludzkiego. 

Zgromadzenie tak bogatej i złożonej wiedzy 
może wydawać się zadaniem niewykonal-
nym. Nie zważając na to, potężne międzyna-
rodowe konsorcjum badawcze rozpoczęło 
już działania nad wyznaczonym celem. 

Projekt nazywa się Human Cell Atlas i jest 
finansowany przez rządy oraz organizacje 
filantropijne. Prace nad atlasem stały się 
możliwe dzięki wielu osiągnięciom tech-
nicznym, jak zaawansowane narzędzia 
do separacji indywidualnych komórek, 
profilowania w dowolnym momencie białek 
w pojedynczych komórkach oraz szybkiego 
i taniego sekwencjonowania DNA i RNA. 
W wyniku integracji uzyskanych wniosków 
powinno powstać narzędzie, które umożliwi 
symulowanie różnych typów i stanów komó-
rek naszego organizmu, pozwalając na zro-

zumienie istoty procesów chorobowych 
i sugerując metody terapii. 

Jednym z zaawansowanych fundamentów 
atlasu komórek jest stale aktualizowany 
Human Protein Atlas. Daje on wyobrażenie 
na temat złożoności pracy, którą trzeba 
wykonać w nowym projekcie a także poten-
cjalnych korzyści, które zostaną osiągnięte.

Stworzenie Human Cell Atlas nie będzie 
łatwe, ale bez wątpienia będzie to nieocenio-
ne narzędzie do udoskonalania i personali-
zowania opieki zdrowotnej.

6. BIOTECHNOLOGIA

Płynne biopsje. Ultraczułe testy krwi 
dają nadzieję na lepsze diagnozowanie 
i terapię nowotworów.

Płynna biopsja umożliwia wykrycie śladów 
nowotworu w próbkach krwi, daje nadzieję 
na rozwiązanie problemów w przypadkach, 
gdy nie można wykonać typowej biopsji 
np. wtedy, gdy guz znajduje się w miejscu 
niedostępnym. 

Kilkadziesiąt firm pracuje nad własnymi wer-
sjami tej techniki. Technika polega na wy-
szukiwaniu DNA nowotworu, który przenika 
z komórek rakowych do krwiobiegu. Płynna 
biopsja pozwala zbadać pełne spektrum 
mutacji, umożliwiając stwierdzenie, kiedy 
należy zastosować agresywniejszą terapię. 
Co więcej płynna biopsja w ciągu jednego 
dnia pozwala wykonać test przesiewowy 
u osoby, która wydaje się całkowicie zdrowa 
i ewentualnie rozpoznać rodzaj nowotworu.

7. MOTORYZACJA

Dostępne dla mas samochody o napę-
dzie wodorowym. Rezygnacja z metali 
szlachetnych w katalizatorach ogniw 



Nr 1/2018 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    41

paliwowych sprawi, że samochody 
na wodór stanieją.

Bezemisyjne samochody już niedługo 
mają zdominować nasze drogi. Udowad-
nia się, że choć dziś stanowią zaledwie 
około 1 proc. wszystkich aut na drogach, 
już wkrótce to się zmieni. Powodem ma 
być poprawa technologii, która przekłada 
się na większą trwałość oraz niższą cenę 
baterii. Zwraca się uwagę między innymi 
na to, że na Teslę 3, która jest zapowiadana 
na połowę 2018 roku i będzie kosztować 
35 000 dolarów, czeka już ponad 400 tys. 
osób. Jednak chodzi nie tylko o klasyczne 
„elektryki” na baterie. Także o samochody 
z napędem wodorowym. Te są dziś bardzo 
drogie, ale jak przekonują badacze ma się 
to bardzo szybko zmienić. Cena wynika 
bowiem w dużej mierze z konieczności 
stosowania platyny jako katalizatora reakcji 
chemicznych. Ta jest niezwykle droga i zbyt 
rzadka, by można ją ze względów ekono-
micznych zastosować w masowej produkcji. 

Dlatego naukowcy skupiają się przede 
wszystkim na tym, jak ją zastąpić. Myślą 
o połączeniu niewielkich ilości platyny lub 
palladu z tańszymi metalami, jak żelazo, 
nikiel i miedź, tworząc różne odmiany sto-
pów, które wykazują większą aktywność 
niż komercyjne katalizatory. Ideałem byłyby 
katalizatory, które nie zawierają platyny. 
Badania nad takimi katalizatorami toczą się 
z wielką intensywnością. 

W 2016 roku opublikowano raport, z którego 
wynika, że katalizator zawierający żelazo 
i uzupełnione azotem nanorurki węglowe 
wykazuje aktywność zbliżoną do katalizato-
rów komercyjnych. Pojawił się także pomysł 
katalizatora, który w ogóle nie zawiera me-
talu: wzbogacona azotem i fosforem pianka 
węglowa wykazywała taką aktywność, jak 
standardowe katalizatory. Przy temacie 
nowych katalizatorów istnieje także problem 
z przeniesieniem technologii ze skali labo-

ratoryjnej do przemysłowej, z zachowaniem 
przy tym aktywności i trwałości najlepszych 
pomysłów na katalizatory.

8. MEDYCYNA I BIOTECHNOLOGIA

Szczepionki genowe. Szczepionki zawie-
rające DNA lub RNA pozwoliłyby szyb-
ciej reagować na choroby zakaźne.

Idea szczepionek genowych polega 
na wprowadzeniu do organizmu pacjenta 
cząsteczek DNA lub RNA, które kodują 
potrzebne białka. Kiedy materiał genetyczny 
trafia do komórek, te zaczynają na skalę 
masową produkować wybrane białka. 
W porównaniu z tradycyjnym procesem 
wytwarzania białek metodą kultur komór-
kowych, otrzymywanie materiału genetycz-
nego jest prostsze i tańsze. Poza tym jedna 
szczepionka może zawierać sekwencje 
kodujące wiele białek, które mogą być łatwo 
zamieniane, jeżeli patogen ulegnie mutacji 
lub trzeba będzie zmienić właściwości samej 
szczepionki. 

Szczepionki genowe mają wiele potencjal-
nych zalet, np. krótszy czas przygotowania, 
co jest niezwykle istotne, kiedy nagle wirus 
jak Zika czy Ebola staje się bardziej agre-
sywny lub zaczyna się rozpowszechniać. 

W przyszłości badacze będą mogli szybko 
przeprowadzić sekwencjonowanie genomu 
wirusów i wyprodukować lepiej dopasowaną 
szczepionkę zaledwie w kilka tygodni. Bada-
cze pracują też nad udoskonaleniem meto-
dy, szukając np. skuteczniejszych sposobów 
dostarczania genów do komórek oraz 
zwiększenia odporności szczepionek na cie-
pło. Jako rozwiązanie alternatywne rozważa 
się też podawanie preparatów przez nos, 
zwłaszcza tam, gdzie istnieje niedosta-
tek personelu medycznego. Środowisko 
badaczy spodziewa się, że wszystkie prace 
przebiegać będą pomyślnie.

9. ENERGETYKA

Zrównoważone wspólnoty mieszkanio-
we. Zamiast koncentrować się na ekolo-
gicznych domach, trzeba zadbać o sa-
mowystarczalność całych osiedli.

Ta związana z czystą energią technologia, 
nie dotyczy opracowania nowego rozwią-
zania ale odnosi się do nowego sposobu 
wykorzystania rozwiązań już dostępnych. 
Chodzi o to, by połączyć różne zielone 
technologie i wykorzystać je w ramach nie-
wielkiej wspólnoty. To ma obniżyć ich koszty, 
zwiększyć dostępność oraz korzyści. 

Ideą tej nowej technologii jest wykorzystanie 
technik minimalizujących zużycie energii 
elektrycznej i wody. Ten nowy sposób 
podejścia do funkcjonowania całych osie-
dli został już zaprojektowany i policzony 
w najmniejszych detalach przez naukowców 
z Berkeley. Zamysł jest taki, by z sąsiadują-
cych ze sobą 30–40 domów stworzyć strefę 
gospodarki współdzielonej, która będzie 
korzystać z jednej elektrowni słonecznej. 
Wyprodukowana w niej energia ma być 
„rozprowadzana” za pomocą inteligentnej 
mikrosieci, która pozwala np. skoordynować 
pranie w różnych domach tak, by do mak-
simum wykorzystać to, że świeci słońce. 
Sąsiedzi mają też wspólnie korzystać 
z kupionych przez wspólnotę samochodów 
elektrycznych ładowanych za pomocą 
co najmniej 25 lokalnych stacji. 

Ma to ograniczyć zużycie energii o po-
łowę i emisję CO2 do zera. W projekcie 
przewidziano także poprawę efektywności 
wykorzystania wody i wiele innych korzyści. 
Oczekuje się, że zainwestowane w infra-
strukturę pieniądze zostaną szybko odzy-
skane dzięki oszczędnościom na kosztach 
eksploatacji i zapewnieniu mieszkańcom 
trwałego komfortu i bezpieczeństwa.
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10. NAUKI KOMPUTEROWE

Udoskonalone komputery kwantowe, 
które uosabiają nadzieję na rozwiązywa-
nie zadań wykraczających poza możli-
wości komputerów klasycznych. Nowe 
algorytmy i techniki otwierają drogę 
do innowacyjnych zastosowań.

Potencjalne zastosowania, to np. symulowa-
nie reakcji chemicznych, które otworzyłyby 
drogę do nowych cząsteczek i materiałów 
a także rozwiązanie skomplikowanych za-
gadnień optymalizacji, polegających na wy-
borze najlepszego sposobu postępowania 
z licznego zbioru. 

W każdej dziedzinie wskazana jest optyma-
lizacja i m.in. dlatego użycie komputerów 
kwantowych oznaczałoby wielki postęp. 
Dziedzina ta rozwija się obecnie niezwykle 
szybko. 

Zespoły uniwersyteckie, przeszło 50 startu-
pów na całym świecie i laboratoria wielkich 
koncernów pracują intensywnie, aby obli-
czenia kwantowe stały się rzeczywistością. 
Oczywiście, nadal jest wiele przeszkód 
do pokonania. Badacze muszą ciągle szu-
kać innowacji w zakresie tak sprzętu, jak 
i oprogramowania. 

Oczekiwanym korzyściom z komputerów 
kwantowych towarzyszą równie wielkie 
trudności w ich budowie. Jedno z naj-
częstszych wybieranych rozwiązań polega 
na wykorzystaniu nadprzewodników, które 
muszą być utrzymywane w temperaturze 
100 razy niższej niż temperatura przestrzeni 
kosmicznej, precyzyjnego sterowania stana-
mi kwantowymi i osłon, które zagwarantują, 
że do procesora nie dotrze chociażby jeden 
foton rozproszonego światła.

EMBRAER 
czyli narodziny giganta 

lotniczego Brazylii

Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica 
– brazylijski Embraer – to światowa czołówka 

technologii lotniczej w produkcji odrzutowców 
pasażerskich i biznesowych.

Produkuje samoloty pasażerskie, wojskowe, rolnicze. 
Obecnie rywalizuje z kanadyjskim Bombardierem 

o tytuł trzeciego największego, po Boeingu i Airbusie, 
producenta samolotów na świecie. Siedziba firmy 

mieści się w São José dos Campos, w Brazylii.

Przedsiębiorstwo wyrosło z narodowych 
dążeń do stworzenia własnego przemysłu 
lotniczego w Brazylii. Zostało założone 
w 1969 roku przez Ozires Silva, byłego 
majora lotnictwa brazylijskiego. 

W lotnictwie komercyjnym Embraer posiada 
w swoim portfolio ponad 100 linii lotni-
czych w 60 krajach świata z flotą liczącą 
1 700 maszyn. W ciągu blisko 50 lat swego 

istnienia Embraer wyprodukował ponad 
80 000 maszyn, w tym ponad 1000 samolo-
tów biznesowych dla odbiorców z 70 krajów. 
Ponadto, przeszło 50 sił zbrojnych na świe-
cie wykorzystuje samoloty wojskowe i syste-
my obrony dostarczane przez Embraera. 

Obecnie Embraer koncentruje się 
na konstrukcjach, które są wyposażone 
w 200 miejsc pasażerskich. Do najbardziej 

Embraer 195 SP-LNB Polskich Linii Lotniczych LOT w okolicznościowym malowaniu 
w 2011 r. promującym Polskę. Embraer 195 to największy z samolotów należących 
do rodziny Embraera E-Jets (Embraer 170, Embraer 175, Embraer 190, Embraer 195). 
Maszyna zabiera na pokład od 108 do 124 pasażerów (Foto: wikipedia)

(Oprac. na podstawie Raportu 
Scientific American i ekspertów 

Światowego Forum Ekonomicznego) 

Zdj. i ilustr. Internet
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znanych konstrukcji firmy należą; AMX 
(włosko-brazylijski samolot bojowy), EMB 
312 Tucano (szkolno-treningowy), EMB 202 
Ipanema (rolniczy napędzany etanolem), 
ERJ 145, ERJ 170, ERJ 190, a także dwie 
grupy komercyjne jednej rodziny: mniejsze 
E-170/175 i większe E-190/195.

Embraer: „WE LIVE TO INNOVATE”

W kulturze przedsiębiorstwa głęboko 
zakorzenione jest podejście innowacyjne 
i to nie tylko w odniesieniu do produkcji 
samolotów, ale na każdym etapie poczyna-
jąc od pracy nad nowymi czy ulepszonymi 
produktami i procesami, a skończywszy 
na poszukaniu i znajdowaniu optymalnych 
sposobów pozycjonowania firmy na global-
nym rynku. 

Poprzez inicjatywy takie, jak Innova Pro-
gram, promujące innowacyjność wśród 
swoich wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników, Embraer docenia nowe pomysły 
i osiągnięcia. Firma doskonale zdaje sobie 
sprawę z tego, że zarówno jej przetrwanie, 
jak i dalszy rozwój zależy od umiejętności 
kreowania i wprowadzania w życie nowych, 
przełomowych pomysłów. Dlatego każdego 
roku przeznacza blisko 10% swoich docho-
dów na badania i rozwój oraz unowocze-
śnianie infrastruktury. 

Obecnie prawie połowa dochodów fir-
my ma źródło w innowacjach lub po-
ważnych udoskonaleniach wdrażanych 
w ostatnich kilku latach. 

Dla firmy niezwykle ważne jest partnerstwo 
ze szkołami wyższymi, gdyż daje to jej do-

stęp do najnowszej wiedzy naukowej, najlep-
szej infrastruktury B&R i wsparcie w rozwoju 
wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. 
Dzięki temu przedsiębiorstwo ma możliwość 
ciągłego „odkrywania się na nowo”, by kre-
ować nowatorskie produkty i rozwiązania.

IP w Embraerze

Polityka dotycząca własności intelektualnej 
firmy jest ściśle związana z jej polityką 
biznesową. Embraer dąży do stworzenia 
i posiadania najbardziej optymalnego port-
fela wartości niematerialnych, by zapewnić 
sobie konkurencyjność i wykorzystać szan-
se wynikające z partnerstw biznesowych 
i naukowych. 

Strategia IP Embraera rozwijała się stopnio-
wo. Przed rokiem 2007 była skupiona głów-
nie na tajemnicach handlowych i know-how. 
Później, w obliczu gwałtownej ekspansji 
firmy, rozwijającego się portfela produktów 
i usług i potrzeby ochrony swojej innowacyj-
nej technologii na globalnych rynkach firma 
stała się aktywnym użytkownikiem systemu 
patentowego. 

Obecnie, Embraer posiada ok. 800 paten-
tów w wielu krajach świata, a sporo z nich 
to zgłoszenia międzynarodowe dokonane 
w systemie PCT. Procedura PCT jest dla 
firmy szczególnie pożyteczna w dążeniu 
do poszerzania jej globalnego oddziaływa-
nia. W efekcie wniesienia zgłoszenia mię-
dzynarodowego zostaje sporządzona opinia 
wstępna dotycząca możliwości uzyskania 
ochrony patentowej na daną technologię 
w różnych krajach, a zgłaszający zyskuje 
dodatkowy czas na podjęcie strategicznych 
decyzji biznesowych odnośnie technolo-
gii, którą zamierza chronić. Jest przy tym 
opłacalna (w porównaniu ze zgłaszaniem 
wynalazku indywidulanie do każdego urzędu 
krajowego), a także zaoszczędza ogromu 
pracy z dokumentami zgłoszeniowymi wno-
szonymi dla pojedynczych zgłoszeń. 

W firmie funkcjonuje specjalny komitet 
kierowniczy wysokiego szczebla, który po-
dejmuje decyzje dotyczące tego czy i w jaki 
sposób chronić wynalazki. Z kolei decyzja 
dotycząca trybu ochrony – czy będzie 
to tryb PCT, czy zgłoszenie krajowe uza-
leżniona jest zarówno od istoty wynalazku, 
produktów, procesów czy usług do jakich 
ma zastosowanie, jak i rynków na jakie 
oddziałuje. 

Embraer a gospodarka Brazylii

Firma jest największym brazylijskim ekspor-
terem produktów o wysokiej wartości doda-
nej i wnosi ogromny wkład w krajowy bilans 
handlowy. Generuje znaczną liczbę miejsc 
pracy wymagających wysokich kwalifikacji 
i wywiera znaczny wpływ, zarówno bez-
pośrednio jak i pośrednio na zatrudnienie 
i możliwości generowania dochodów. Dzia-
łania firmy kształtują cały brazylijski sektor 

Embraer Phenom 300 – lekki samolot biznesowy (maksymalna ilość osób na pokładzie: 9). 
Pierwszy lot w 2008 r. (Foto: Bidgee)

American Airlines Embraer ERJ-190 kołuje do startu. Embraer 190 może zabrać na pokład 
od 98 do 106 pasażerów (Foto: Adam Moreira) 
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lotniczy, składający się z ponad 60 przedsię-
biorstw, wliczając na przykład dostawców 
części i komponentów samolotowych.

Centrum Innowacyjnego Biznesu działające 
w Embraerze ustanowiło niedawno partner-
stwo z firmą Uber w celu stworzenia eco-
systemu, nazwanego Uber Elevate Network, 
który ma umożliwić zastosowanie niewielkich 
statków powietrznych zasilanych prądem 
elektrycznym zdolnych do pionowego startu 
i lądowania (ang. VTOLs) do przewożenia 
osób dojeżdżających do pracy w strefie 
miejskiej i okołomiejskiej. 

Pierwszy prototyp planowany jest 
na 2020 r., a rozpoczęcie regularnych 
lotów na 2025 r. Przewiduje się, że rozwój 
i wykorzystywanie samolotów typu VTOL 
będzie sposobem zarówno na poprawie-
nie miejskiej mobilności, jak i rozwijanie 
nowych technologii, które ulepszą wyniki 
i efektywność wielu maszyn lotniczych. 
Embraer wierzy w eksplorację nowych 
pomysłów biznesowych, które mają po-
tencjał, by kształtować transport lotniczy 
przyszłości. W partnerstwie z Uberem widzi 
możliwość wzbogacenia wiedzy na temat 
transportu lotniczego o wiedzę wizjonerskiej 
i rewolucyjnej firmy transportu naziemnego. 
Takie partnerstwo pozwoli na wykreowanie 
nowych technologii, produktów, czy mo-
deli biznesowych, które przyniosą nowe 
możliwości dla Embraera w przyszłości. 

Embraer i biopaliwa

Warto wspomnieć, że firma jest produ-
centem pierwszego na świecie samolotu 

napędzanego w 100% etanolem (Embraer 
EMB 202 Ipanema). Jest to samolot rolniczy 
wykorzystywany do oprysków. 

Jak wiadomo, przemysł lotniczy zobowią-
zany jest do zmniejszania emisji gazów 
cieplarnianych czy to poprzez udoskonalanie 
technologii wykorzystywanych w lotnictwie, 
czy stosowanie biopaliw. Jednak paliwo 
lotnicze musi być zarówno zrównoważone 
pod względem ekologicznym, konkurencyjne 
cenowo i możliwe do produkowania na wiel-
ką skalę. 

Embraer jest przekonany, że biopaliwo lotni-
cze odegra ważną rolę w redukowaniu emisji 
gazów cieplarnianych w przyszłości. Przyjęty 
niedawno światowy program kompensacji 
i redukcji emisji CO2 dla lotnictwa między-

Embraer Ipanema 203 stosowany szeroko w rolnictwie, napędzany w 100% etanolem, przez 
co przyjazny dla środowiska (Foto: www.embraer.com)

Samoloty Embraer na paryskim Pokazie Lotniczym – Paris Air Show 2017  
(Foto: www.youtube.com)

narodowego zaaprobowany przez Między-
narodową Organizację Lotnictwa Cywilnego 
ma na celu wspieranie wykorzystywania 
biopaliwa lotniczego na świecie i pomoc 
w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych.

Embraer i otwarte innowacje

Cechą szczególną przemysłu lotniczego 
jest konieczność pozostawania w czołówce 
rozwoju najbardziej innowacyjnych wysokich 
technologii. 

Jedną z nich jest chociażby drukowanie 
w 3D, które w przemyśle lotniczym ma 
potencjał generowania znacznych oszczęd-
ności w procesie produkcyjnym, jak też 
poprawy jakości, odporności i wytrzymałości 
produktów. Embraer posiada już w swoich 
samolotach znaczącą ilość nienależących 
do konstrukcji elementów wytworzonych 
w technice 3D, a jego inżynierowie badają 
wciąż nowe zastosowania.

W firmie panuje przekonanie, że myślenie 
o rozwoju technologicznym w perspektywie 
długofalowej jest kluczem do utrzymania 
konkurencyjności i zrównoważonego, trwa-
łego rozwoju. A właśnie otwarte innowacje 
coraz częściej poprzedzają przedkonkuren-
cyjne technologie. 

Embraer posiada strategię otwartych inno-
wacji, która obejmuje zarówno partnerów  
mogących współuczestniczyć w ryzyku, 
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Z notatnika rzecznika prasowego
dostawców, startupy i innych uczestników. 
Obecnie firma może poszczycić się pla-
cówkami w kilku najbardziej innowacyjnych 
miejscach na świecie, na przykład w Dolinie 
Krzemowej czy w Bostonie. Firma chce po-
szukiwać nowych technologii i modeli bizne-
sowych w partnerstwie ze startupami i ak-
celeratorami. Jest przekonana, że tą drogą 
może pozyskać najnowsze technologie, 
wzmocnić rozpoczęte procesy innowacyjne 
i zwiększyć konkurencyjność. 

W samej Brazylii Embraer uczestniczy 
w funduszu inwestycyjnym, który ma na celu 
wzmocnienie krajowego przemysłu lotnicze-
go, obronnego i bezpieczeństwa poprzez 
inwestycje w niewielkie firmy działające 
w tych obszarach.

Embraer nie obawia się nowych wyzwań. 
Jest świadomy, że musi pracować nad 
udoskonaleniem wydajności paliwowej, 
obniżeniem poziomu hałasu, emisji gazów 
cieplarnianych, kosztów operacyjnych. 
Oczywiście pragnie jednocześnie skupiać 
się na podwyższeniu komfortu pasażerów 
i zaoferowaniu im szybszej, bezpieczniejszej, 
spokojnej i możliwie najbardziej atrakcyjnej 
ze względu na koszty podróży lotniczej. 

Embraer w Polsce

Jednym z użytkowników samolotów 
Embraer są Polskie Linie Lotnicze LOT, które 
posiadają wiele maszyn tej firmy w swojej 
flocie powietrznej.

PLL LOT, oprócz sześciu Embraerów 195, 
posiada dwanaście sztuk Embraerów 175 
(w wersji 175LR), mogących zabrać na po-
kład 82 pasażerów i sześć Embraerów 170, 
które mają 70 foteli na pokładzie. 

Warto przypomnieć, że PLL LOT był 
pierwszym przewoźnikiem w Europie, 
używającym modelu Embraer 170. Do Polski 
pierwszy Embraer 170 w konfiguracji ST trafił 
na Okęcie w 2004 r. Dwa samoloty Embraer 
175 leasinguje rząd na potrzeby transportu 
VIP-ów. W 2018 roku PLL LOT ma otrzymać 
sześć nowych Embraerów 195.

Żarówka kontra LED-y?

Gdyby ogłosić konkurs na najpopularniejszy 
wynalazek i symbol ery przemysłowej z pewnością 

ogromne szanse na wygraną miałaby żarówka. 
Chyba prawie wszyscy wiedzą, że twórcą świecącej 

bańki był Thomas Edison, a żarówka stała się 
symbolem genialnego rozwiązania technicznego 

zmieniającego bieg historii ludzkości. 

N ie ma się przy tym co rozwodzić 
nad tym, w jaki sposób światło 

elektryczne wpłynęło na nasze życie, bo da-
lekosiężne skutki tej innowacji są oczywiste. 
Edison dzięki opatentowaniu żarówki zyskał 
olbrzymi majątek i nieśmiertelną sławę 
współczesnego Prometeusza. Czy aby jed-
nak na pewno palma pierwszeństwa należy 
do amerykańskiego wynalazcy? 

Badania historyczne wykazały, że wynale-
zienie żarówki ma długą i skomplikowaną 
historię. W 1838 roku Marcelin Jobard wy-
konał pierwsze próby z włóknem węglowym 
żarzącym się w próżni, dwa lata później 
Robert Grove wykorzystał w tym celu drut 
platynowy, w 1854 roku Heinrich Gobel 
po raz pierwszy praktycznie wykorzystał 
żarówkę do oświetlenia reklamy, sześć lat 
później w Wielkiej Brytanii Joseph Swan 
otrzymał brytyjski patent na żarówkę z włók-
nem węglowym, w 1878 roku Hiram Maxim 
rozpoczął masową produkcję żarówek 
w USA. 

T homas Edison uzyskał amerykański 
patent na żarówkę w 1879 roku. 

W 1887 roku powstało wspólne przedsię-
biorstwo Thomasa Edisona i Josepha Swa-
na „Ediswan” produkujące żarówki na rynek 
brytyjski i amerykański. Przełomowym 
osiągnięciem było zastosowanie w żarówce 
drucika wolframowego, który opracował 
w 1890 roku Aleksander Łodygin – rosyjski 
wynalazca mieszkający w USA. 

Jak dowodzi tych kilka faktów, wyna-
lazek żarówki ma bardzo wielu ojców. 

Powszechna pamięć zachowała jednak 
tylko Thomasa Edisona jako tego, któremu 
udało się wykorzystać prąd elektryczny 
do oświetlania. Można by stwierdzić, 
że to niesprawiedliwe, ale podobna nie-
sprawiedliwość spotkała także twórców 
np. koła, łuku, koła garncarskiego i bardzo 
wielu innych genialnych wynalazków, bez 
których niemożliwy byłby rozwój cywilizacji. 
No cóż, wynalazców żarówki jak widać było 
wielu, ale skądinąd wiadomo, że to właśnie 
Thomas Edison najlepiej.... reklamował swój 
produkt i w ten sposób utrwalił się w świa-
domości historycznej. 

I  choć wydaje się, że oszałamiająca ka-
riera żarówki zaczyna ostatnio przygasać 

ze względu na wynalezienie nowych źródeł 
światła czyli świecących układów diodo-
wych typu LED, lamp fluorescencyjnych 
czy lamp wyładowczych, to szybko okazało 
się, że zalety tradycyjnych żarówek bardzo 
trudno skopiować. Taką niezastąpioną ce-
chą poczciwej żarówki jest to, że jej światło 
jest bardzo zbliżone do światła słonecznego, 
co sprzyja dobremu odwzorowaniu natural-
nych barw, a dzięki temu nie męczy wzroku. 

Pamiętam, jak kilka lat temu postanowiłem 
iść z postępem oraz ekologią i zakupiłem 
sobie do oprawy biurkowej nową (i drogą) 
lampę LED. Ta inwestycja okazała się jednak 
wielkim rozczarowaniem, bo okazało się 
że emitowane światło jest bardzo zimne, 
wręcz „trupie” i bardzo nieprzyjemne. Czy-
tanie książki przy takim świetle kończyło się 
nierzadko bólem głowy. Ponieważ w tym 

Na podstawie WIPO MAGAZINE  
opracowała Ewa Lisowska-Bilińska

Zdj. WIPO MAGAZINE
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Żyjemy w świecie patentów
samym czasie wchodziły w życie przepisy 
UE o zakazie stosowania tradycyjnych 
energochłonnych żarówek, wizja spędzenia 
reszty życia w takim „wspaniałym” oświe-
tleniu była dla mnie mocno niepokojąca. 
W efekcie popędziłem do sklepu i zakupiłem 
kilka kartonów „normalnych” żarówek, żeby 
zapas tego towaru wystarczył mi na długie 
lata. Okazało się to w efekcie niepotrzebne, 
bo tradycyjne żarówki nie zniknęły ostatecz-
nie i wciąż można je kupić – tylko są specjal-
nie oznakowane jako energochłonne. 

K onstruktorzy zaczynają też rozwiązy-
wać problem barwy nowych źródeł 

światła i najnowsze LED-y reklamowane 
są jako „ciepłe i naturalne”. Ponieważ posia-
dam w domu olbrzymi zapas tradycyjnych 
żarówek do swojej lampki biurkowej, jakości 
nowych produktów jeszcze nie wypróbowa-
łem. Za to po wprowadzeniu się niedawno 
do nowego mieszkania zetknąłem się z in-
nym „żarówkowym” problemem.

Okazało się, że projektant mojego lokum 
zastosował bardzo ciekawy i złożony system 
oświetlenia, który bardzo mi się podoba. 
Niestety, moją radość z tego powodu szyb-
ko przyćmił niezauważony początkowo fakt, 
że aby wszystko funkcjonowało, jak należy 
potrzeba jest aż 7 różnych rodzajów żaró-
wek, lampek halogenowych i świetlówek. 
Sprawia to, że w przypadku przepalenia 
jakiejś lampki należy wyruszyć do sklepu 
na prawdziwe polowanie, aby wyłuskać 
wśród setek rodzajów źródeł światła właści-
wy model. 

Moje dziwne podejrzenia wzbudza fakt, 
że lampki te przepalają się dość często, 
bo średnio raz na dwa miesiące muszę 
wybrać się do działu elektrycznego w po-
szukiwaniu odpowiednika przepalonej sztuki. 

C hyba producenci tych akcesoriów 
z wiadomych względów dbają o to, 

aby paradoksalnie nie działały one zbyt 
długo – choć dowodów na taki stan rzeczy 
oczywiście nie ma. Nie bardzo wierzę jednak, 
że w dzisiejszych czasach nie można wy-
produkować bardziej trwałych lampek, skoro 
od ponad 100 lat w remizie strażackiej w kali-
fornijskim Livermoore świeci się ręcznie wy-
konana stara żarówka węglowa, co oznacza, 
że funkcjonuje od ponad miliona godzin… 

Adam Taukert

Z tajników pracy  
eksperta UPRP

Rozmowa z Elżbietą Krupską, ekspertem w UPRP

Aktualne zgłoszenia wynalazków w dziedzinie 
chemii charakteryzuje interdyscyplinarność i zwrot 
ku ekologii. Mówimy już nie tylko o inteligentnych 

polimerach, z cechami biodegradowalności 
i możliwością ich recyklingu ale o całej inteligentnej 
chemicznej instalacji z zaawansowaną komunikacją 
pomiędzy maszynami i polimerowymi produktami. 

Sztuczna inteligencja już dawno temu dotarła 
do branży chemicznej.

– Wiem, że jest Pani absolwentką che-
mii, ukończyła Pani Wydział Chemiczny 
na Politechnice Rzeszowskiej. Jak 
kształtowały się zainteresowania właśnie 
chemią, co spowodowało, że wybrała 
Pani taki właśnie kierunek? Od dzie-
ciństwa chciała być Pani chemikiem 
czy może w liceum została zainspirowa-
na tą dziedziną?

– Tak, jestem absolwentką chemii, dokład-
niej trzeba powiedzieć, że ukończyłam 
Wydział Chemiczny – kierunek Techno-
logia Chemiczna w zakresie Technologia 
Organiczna ze specjalizacją Technologia 
Tworzyw Sztucznych. Równolegle ze stu-
diami na politechnice ukończyłam też Studia 
Przygotowania Pedagogicznego, na których 
zapoznałam się z psychologią i metodyką 
chemii oraz z praktyką w szkołach. 

– Ależ to brzmi… Skąd u młodej dziew-
czyny takie zainteresowania, przecież 
jeszcze wtedy nie było akcji „Dziewczyny 
na politechniki”? 

– Jeżeli chodzi o moje zainteresowania, 
nie wiem, skąd ale zawsze interesowałam 
się naukami ścisłymi: matematyką, chemią 

i fizyką – w takiej właśnie kolejności. Naj-
pierw było większe zainteresowanie mate-
matyką: konkursy, olimpiady przedmiotowe 
– te sprawy.
Ale w liceum bardziej skupiłam swoją uwagę 
na chemii. Zapewne głównie za sprawą 
świetnego nauczyciela, który oprócz lekcji 
chemii na moim profilu ogólnym, zapraszał 
mnie na zajęcia na profilu biologiczno-che-
micznym. Były tak ciekawe, że na koniec 
liceum miałam dylemat, jakie studia wybrać. 
Jak często bywa, zdecydował przypadek. 
Otóż podczas ferii zimowych, pod ciężarem 
śniegu runął sufit w pracowni chemicznej. 
Uznałam, że to znak… (śmiech), by rozwijać 
zainteresowania naukami chemicznymi. 

– Na jaki temat pisała Pani pracę 
magisterską? 

– Tematem mojej pracy była „Komputerowa 
ocena stanu instalacji technologicznej dla 
przemysłu chemicznego”. Najogólniej rzecz 
ujmując dotyczyła ona sztucznej inteligencji 
w przemyśle chemicznym. A bardziej szcze-
gółowo – celem obszernej pracy było zbu-
dowanie systemu ekspertowego do kompu-
terowo-wspomaganej oceny stanu instalacji 
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technologicznej, pracującej w przemyśle 
chemicznym.
W pracy wykorzystywałam jeden z sys-
temów informatycznych, który posłużył 
mi do generowania systemu doradczo-
-decyzyjnego dla nauk chemicznych 
i pokrewnych. 
Do realizacji założonego projektu wybrałam 
instalacje służące do produkcji różnych 
wyrobów użytkowych (głównie z poliolefin), 
działające w konkretnym zakładzie tworzyw 
sztucznych na terenie Polski. Informacje 
o stosowanych technologiach otrzymywania 
wyrobów metodą wytłaczania i wtryskiwa-
nia, uzyskałam podczas stażu od technolo-
gów na wydziałach produkcyjnych. 
Zebrana wiedza pozwoliła mi narysować 
schematy technologiczne instalacji, opisać 
proces produkcji oraz zdefiniować metody 
postępowania nadzoru technologicznego 
w przypadku awarii. Wykonanie pracy prze-
biegało w czterech etapach. Na ostatnim 
przeprowadziłam kompilację przygotowanej 
bazy oraz testowanie przy użyciu Modułu 
Treningu Operatora, który pełnił w systemie 
rolę maszyny wnioskującej. Oczywiście ten 
ostatni etap pracy był najciekawszy. 

– I jakie były początki Pani pracy 
zawodowej?

– Bezpośrednio po studiach pracowałam 
w centralnej instytucji zajmując się orga-
nizacją i koordynowaniem ogólnopolskich 
i międzynarodowych programów eduka-

cyjnych. Prowadziłam też wiele warsztatów 
szkoleniowych m.in. na temat: zarządzania 
zmianą, metod szkolenia, ewaluacji procesu 
kształcenia, jakości, mnemotechnik i innych 
– według własnych scenariuszy. Odbyłam 
też wiele kursów i wizyt studyjnych na wyż-
szych uczelniach w krajach Europy (Anglia, 
Holandia, Hiszpania). Praca była niezwykle 
rozwijająca ale przyszedł czas, kiedy kilkulet-
nie programy dobiegły końca. 

– To wtedy pojawiła się decyzja o pracy 
w Urzędzie Patentowym? 

– Wtedy postanowiłam wrócić do mojego 
głównego zawodu związanego z polimerami.
Z możliwości, które się pojawiły, wybrałam 
pracę w Urzędzie Patentowym. A może – tak 
czasami myślę – na moją ówczesną decyzję 
o pracy w Urzędzie miała też lektura? 

– Ciekawe, jaka?

– Nie każdy wie, że Albert Einstein pracował 
jako urzędnik w szwajcarskim Urzędzie 
ds. Własności Intelektualnej w Bernie. Wcale 
nie tak krótko, bo aż 7 lat, przez sześć dni 
w tygodniu zjawiał się w biurze o ósmej 
rano, by rozpatrywać wnioski patentowe. Po-
nieważ czytałam wiele na jego temat, to też 
chyba mnie jakoś zainspirowało, zaciekawiło. 
Dlatego nie będzie chyba przesady, jeśli 
powiem, że Einstein to mój (śmiech) „kolega 
po fachu”…?

– W Urzędzie Patentowym pracuje 
już Pani dość długo…

– …kilkanaście lat. Przez te lata nazbierało 
się „trochę” decyzji na moim koncie. To 
„trochę” jest nieco przytłaczające, bo wynik 
liczony jest już w tysiącach, a jeśli wezmę 
pod uwagę sygnowanie decyzji wydawa-
nych przez aplikantów, przygotowywanych 
do pracy pod moim kierunkiem, ta liczba 
będzie jeszcze większa. 

– Kiedy otrzymała Pani uprawnienia 
eksperckie? 

– Proszę mi pozwolić przypomnieć sobie, 
kiedy to było? Uprawnienia eksperckie 
uzyskałam w 2006 roku. Przy powołaniu 
ekspert składa ślubowanie wobec Prezesa 
Urzędu Patentowego RP według następują-
cej roty: „Ślubuję uroczyście na powierzonym 
mi stanowisku eksperta sumiennie wykony-
wać zadania, orzekać bezstronnie i zgodnie 
z przepisami prawa, dochować tajemnicy 

prawnie chronionej, a w postępowaniu kiero-
wać się zasadami godności i uczciwości.” 
Podstawowym zadaniem Urzędu Pa-
tentowego jest orzekanie w sprawach 
dotyczących udzielania praw wyłącznych 
na przedmioty własności przemysłowej, 
w tym na wynalazki oraz wzory użytko-
we. Zadania te realizowane są przez tzw. 
korpus ekspercki, grupę osób z wyższym 
wykształceniem w danej dziedzinie techniki.

– Jakie zadania jako ekspert wykonuje 
Pani obecnie?

– „Moją” dziedziną techniki jest ogólnie mó-
wiąc – chemia związków wielkocząsteczko-
wych i w tym zakresie orzekam w sprawach 
udzielania patentów na wynalazki i praw 
ochronnych na wzory użytkowe. 
Zajmuję się też rozstrzyganiem spraw w kon-
tradyktoryjnym postępowaniu spornym. 
W ramach swoich obowiązków repre-
zentuję Urząd przed Sądem Administra-
cyjnym. I choć to zdarza się nieczęsto, 
wymaga znajomości postępowania 
sądowo-administracyjnego.

Od 1 lipca 2016 roku zgłaszający z państw 
członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (V4) 
mogą korzystać z usług Wyszehradzkiego 
Instytutu Patentowego (WIP), który, tak jak 
EPO, działa jako Międzynarodowy Organ 
Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowy 
Organ Badań Wstępnych (IPEA). Zadania 
związane z przeprowadzaniem międzynaro-
dowego poszukiwania oraz międzynarodo-
wego badania wstępnego wykonują krajowe 
urzędy własności przemysłowej państw 
członkowskich WIP, przy czym każdy dla 
podmiotów z własnego kraju, umożliwiając 
tym samym prowadzenie procedury w języ-
ku krajowym państwa członkowskiego. 
Wybierając WIP polscy zgłaszający uzyskują 
możliwość wniesienia zgłoszenia między-
narodowego do Urzędu Patentowego RP 
w języku polskim, przy czym zgłaszający jest 
zobowiązany do dostarczenia (dla celów pu-
blikacji) tłumaczenia na jeden z 10 języków 
wskazanych w Regulaminie PCT w ciągu 
14 miesięcy od daty pierwszeństwa. 
W ramach tej procedury eksperci Departa-
mentu Badań Patentowych, w tym ja, prze-
prowadzają międzynarodowe poszukiwania 
w stanie techniki i przygotowują sprawoz-
danie z tych badań, a także opinię wstępną 
w języku angielskim.
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Oprócz wspomnianych głównych zadań 
od czasu do czasu prowadzę szkolenia dla 
rzeczników patentowych oraz warsztaty 
dla aplikantów rzecznikowskich w ramach 
współpracy z PIRP. Zajmowałam się również 
oceną merytoryczną wniosków w innowa-
cyjnych projektach dla PARP. Przeprowa-
dzałam także praktyki dla studentów z war-
szawskich uczelni. Ponadto niejednokrotnie 
prowadziłam szkolenia wewnętrzne w moim 
departamencie.

– Z tego, co wiem, cały czas posze-
rza Pani też swoją wiedzę i wzmacnia 
kompetencje…

– Pracując w Urzędzie ukończyłam m.in. 
podyplomowe Studium Integracji Europej-
skiej, prowadzone przez Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej w Warszawie 
(KSAP) i francuską l’Ecole Nationale d’Admi-
nistration (ENA) dla urzędników administracji 
centralnej. Dzięki tym studiom termin acquis 
communautaire nie brzmi mi obco. Jako cie-
kawostkę mogę podać, że francuska uczelnia 
ENA wśród swoich absolwentów może wy-
mienić np. prezydentów: Valéry’ego Giscard 
d’Estaing, Jacques’a Chirac, François’a Hol-
lande czy Emmanuela Macron.
– Chemia jest szeroką dziedziną. Wspo-
mniała Pani, że zajmuje się tylko jej frag-
mentem, tj. organicznymi związkami 
wielkocząsteczkowymi…

– …tak, ich wytwarzaniem lub obróbką 
chemiczną oraz mieszaninami na podsta-
wie tychże związków, a także ich prze-
twórstwem. Problemy techniczne, które 
są przedstawiane w zgłoszeniach wyna-
lazków z mojej dziedziny techniki, charak-
teryzują się złożonością i dużym stopniem 
skomplikowania. Są to najczęściej wynalazki 
interdyscyplinarne ze względu na różne 
właściwości polimerów i co się z tym wiąże 
bardzo szerokim obszarem ich aplikacji. 
Inaczej wygląda opis wynalazku, który 
dotyczy polimeru i jego zastosowania 
w medycynie, a zupełnie odmiennie przed-
stawiany jest problem techniczny w zgło-
szeniu odnoszącym się do sposobu użycia 
polimeru z uwzględnieniem jego właściwości 
reologicznych.
– Czy może Pani pamięta swoje pierw-
sze decyzje, co do tego czy zgłoszony 
wynalazek z zakresu chemii polimerów 
kwalifikuje się do przyznania mu paten-

tu? Ile rocznie decyzji, średnio licząc, 
ma Pani na swoim koncie w ostatnich 
latach?

– Hm, rocznie tych decyzji na moim koncie 
jest niemało – średnio ok. 100. Jest to róż-
nie, raz więcej, raz mniej, co w głównej 
mierze zależy od stopnia skomplikowania 
przedmiotu danego zgłoszenia, no i liczby 
korespondencji ze zgłaszającym. W mojej 
urzędowej pracy były też lata, w których 
rocznie wydawałam ok. 200 decyzji. Ale był 
to ogromny wysiłek, zdarzało się, że dodat-
kowo pracowałam w soboty. 
Trzeba zaznaczyć, że decyzje dotyczą 
nie tylko udzielenia patentu, ale również 
odmowy jego udzielenia i wtedy czas na na-
pisanie wielostronicowego uzasadnienia 
znacznie się wydłuża. Wyjątkowo postę-
powanie w sprawie zgłoszenia wynalazku 
kończy się umorzeniem. 
W każdym bądź razie na początku po-
stępowania zgłoszeniowego nie można 
przewidzieć, jaką decyzją się zakończy. Jest 
to proces żmudny i czasem kilkuletni. 
Dbając o jakość mojej pracy, tak na własny 
użytek, ustaliłam sobie dodatkowe kryteria, 
aby wydawać jak najwięcej „trafnych decyzji” 
czyli nie tylko poprawnych, finalnych decyzji 
ale przede wszystkim skutecznych.

– Co to znaczy?

– Tzn. takich, w których w przypadku 
negatywnych decyzji nie wpłynie wniosek 
o ponowne rozpatrzenie, a z kolei w przy-
padku wydania decyzji o udzieleniu patentu 
nie będzie on unieważniony w postępowaniu 
spornym. 
Przypomniałam sobie teraz, że jedna 
z pierwszych moich decyzji o udzieleniu pa-
tentu dotyczyła sposobu utrwalania wytwo-
rów nawojowych z polimerowych materiałów 
przewodzących elektrycznie.

– Czy w ostatnich latach wzrosła – Pani 
zdaniem – liczba zgłoszeń wynalazków 
w Polsce – z tej sfery nauki? Jest ich te-
raz więcej na Pani „biurku” do rozważe-
nia i zbadania niż wówczas, gdy rozpo-
czynała Pani pracę w Urzędzie?

– Z moich doświadczeń wynika, że stop-
niowo rośnie liczba zgłoszeń polskich 
wynalazków w dziedzinie chemii na prze-
strzeni ostatnich kilku lat. Nie jest to może 
lawinowy wzrost ale zauważalny. Zwiększe-

nie liczby zgłoszeń często jest powiązane 
z pojawieniem się na rynku projektów, które 
dofinansowują innowacyjne rozwiązania. 
Niekiedy jest też tak, że jednym z kryteriów 
jest posiadanie patentu na dane rozwiązanie 
albo przynajmniej pozytywnego sprawoz-
dania o stanie techniki, które jest sporzą-
dzane przez eksperta Urzędu Patentowego. 
Obserwujemy wówczas zwiększenie liczby 
wniosków o przyspieszenie wykonania spra-
wozdania o stanie techniki. Telefony też stają 
się wtedy bardziej aktywne.

– Proszę w skrócie scharakteryzować – 
od momentu otrzymania wniosku – jakie 
czynności i działania musi Pani podjąć, 
by sprawdzić czy zgłoszony wynalazek 
ma cechy nowości i poziomu wynalaz-
czego, które gwarantują przyznanie 
patentu? 
W sferze chemii musi to chyba być 
szczególnie trudna i złożona praca?

– Do głównych obowiązków każdego eks-
perta w Departamencie Badań Patentowych 
UP należy klasyfikacja wstępna zgłoszeń 
wynalazków i wzorów użytkowych wg MKP 
(Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa 
– w aktualnej wersji klasyfikacji 2018.01 
w ośmiu działach jest 73915 miejsc klasy-
fikacyjnych i trzeba odszukać to właściwe 
dla danego przedmiotu zgłoszenia), badanie 
ustawowych warunków ochrony prawnej 
wynalazków i wzorów użytkowych na pod-
stawie dokumentacji patentowej i literatury 
fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym 
sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki 
wraz z ewentualną wstępną oceną doty-
czącą nowości, poziomu wynalazczego lub 
niejednolitości, prowadzenie korespondencji 
ze zgłaszającymi w ramach czynności zwią-
zanych z przygotowaniem końcowej decyzji 
w sprawie. 
Przy rozpatrywaniu każdej sprawy istnieje 
bardzo dużo czynności, które wymagają 
znajomości zagadnień dotyczących proble-
matyki ochrony własności przemysłowej, 
znajomości kodeksu postępowania admini-
stracyjnego, umiejętności posługiwania się 
komputerem nie tylko w zakresie edytorów 
tekstu ale i obsługi wielu systemów infor-
matycznych i baz danych, dokonywania 
analizy porównawczej tekstów technicznych 
i jasnego formułowania wniosków, łatwości 
podejmowania decyzji. 



Nr 1/2018 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    49

Opanowanie tych wszystkich działań wyma-
ga czasu i dlatego aplikacja ekspercka trwa 
aż trzy lata i tylko w uzasadnionych przypad-
kach może być skrócona. 
Każda dziedzina techniki ma swoją specy-
fikę i specjalistyczne pojęcia i dlatego ko-
nieczne jest wyższe wykształcenie technicz-
ne, aby móc się porozumieć ze zgłaszają-
cym w sprawie jego wynalazku. Niezależnie 
od stażu pracy w Urzędzie trafiają się takie 
sprawy, które wymagają pogłębienia wiedzy 
ze studiów i przeznaczenia więcej czasu 
na badanie. 
Niedawno rozpatrywałam sprawę dotyczącą 
zastosowania silseskwioksanów jako mody-
fikatorów w kompozytach polietylenowych. 

– Co to za oryginalne „twory”?

– Silseskwioksany, to nie tyle „łamaniec 
językowy”, co związki chemiczne o skompli-
kowanej strukturze. Już samo wyrysowanie 
ich struktury przy badaniu stanu techniki 
zabiera sporo czasu, a co dopiero przy 
etapie porównywania zgłoszonej struktu-
ry z setkami struktur, które pojawiają się 
w wyszukanych dokumentach, no i trzeba 
jeszcze wziąć pod uwagę różne kombinacje 
dużej grupy podstawników. Jest to niepo-
równywalnie bardziej czasochłonne niż np. 
zapoznanie się ze schematem blokowym 
zgłoszonej instalacji do przetwarzania od-
padowych tworzyw – takie zgłoszenia też 
rozpatruję w swojej dziedzinie techniki. 
W naszej pracy ważna jest także zdolność 
do wizualizacji zgłaszanych rozwiązań, 
tzn. trzeba widzieć np. nie tylko schemat 
blokowy, ale też „zobaczyć” całą instalację 
i jej działanie.

– Jak długo trwa taka praca nad zakwa-
lifikowaniem zgłoszonego wynalazku 
do dalszych badań? Czy przepisy doty-
czące tej kwestii – chemii – są podobne, 
jak w innych dziedzinach?

– Jeśli mówimy o wstępnym badaniu 
zgłoszonego wynalazku, tj. w pierwszej 
kolejności o ocenie czy zgłoszenie w ogóle 
dotyczy wynalazku, następnie czy jest 
jednolite, czy wynalazek jest odpowiednio 
ujawniony, czy nadaje się do przemysłowego 
stosowania a następnie określeniu strategii 
poszukiwań i zbadaniu stanu techniki, nada-
niu odpowiedniej klasyfikacji i sporządzeniu 
sprawozdania o stanie techniki oraz wstęp-
nej oceny nowości i poziomu wynalazczego, 

a także obróbce elektronicznej przygotowa-
nych dokumentów i ich wysłaniu do zgła-
szającego – to w moim przypadku można 
przyjąć, że średnio zajmuje to dla polskich 
zgłoszeń dwa dni. 
Procedura jest taka sama dla wszystkich 
dziedzin techniki i wynika z ustawy Prawo 
własności przemysłowej oraz jej przepisów 
wykonawczych. W tym miejscu trzeba zwró-
cić uwagę na fakt, iż ustawa Pwp nie jest 
na tyle kazuistyczna, aby można było 
odpowiedzieć na wszystkie szczegółowe 
pytania, dlatego często trzeba wspomagać 
się dodatkowymi opracowaniami i zapoznać 
z orzeczeniami sądów administracyjnych. 
Postępowanie zgłoszeniowe podzielone jest 
na dwa zasadnicze etapy, tj. wspomniane 
badanie wstępne, po którym dokonywane 
jest ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 
w Biuletynie Urzędu Patentowego RP, 
co zgodnie z przepisami, ma miejsce nie-
zwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty 
pierwszeństwa. Zgłaszający może jednak 
w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeń-
stwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia 
w terminie wcześniejszym. Po publikacji 
w Biuletynie UPRP, w odpowiedniej kolejno-
ści sprawa jest dalej rozpatrywana 
i „załatwiana” merytorycznie, do czasu 
wydania finalnej decyzji, przykładowo kilka 

miesięcy po publikacji. W przypadku wyna-
lazków o szczególnym znaczeniu zgłasza-
jący może także skrócić czas oczekiwania 
na decyzję, składając w tej sprawie odpo-
wiedni wniosek do Urzędu Patentowego.

– Czy jest Pani usatysfakcjonowana, gdy 
„Pani wynalazek” zyskuje patent i może 
być wdrażany? 

– Jak najbardziej, każda decyzja o udzieleniu 
patentu i złożenie elektronicznego podpisu 
pod taką decyzją łączy się z zadowoleniem 
i poczuciem, że wkład pracy zarówno 
ze strony zgłaszającego i jego pełnomocni-
ka, a także mojej przyniósł pozytywny efekt. 
Ale jak wiadomo, udzielenie patentu to tylko 
część sukcesu. O prawdziwym sukcesie – 
jak słusznie pani redaktor zauważyła – moż-
na powiedzieć dopiero wtedy, gdy następuje 
komercjalizacja przedmiotu wynalazku chro-
nionego patentem. 

– Czy eksperci posiadają taką wiedzę?

– Ekspert nie dysponuje wiedzą o liczbie 
wdrażanych wynalazków, jednak w nie-
których sprawach w trakcie postępowania 
zgłaszający informuje o podpisaniu sto-
sownych umów, gwarantujących realizację 
przedmiotu jego patentu. Innym sposobem 
na zdobycie informacji, że wynalazek znaj-
duje się w obrocie, jest fakt, że uprawniony 
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z patentu zamieszcza stosowne oznaczenie 
na towarach, w którym informuje, że jego 
wynalazek korzysta z ochrony. Wielokrotnie 
widziałam takie oznaczenia na różnych 
wyrobach z tworzyw sztucznych. 
Wystarczy rozejrzeć się, aby dostrzec, 
że żyjemy w świecie patentów. Często 
korzystamy z pracy polskich wynalazców 
nawet o tym nie wiedząc. Wyobraźmy sobie, 
że pada deszcz, wsiadamy do samochodu, 
a przed naszymi oczami pracuje wycieracz-
ka – to wynalazek Polaka Józefa Hofmanna, 
którego pomysł wdrożony został do seryjnej 
produkcji w fabryce Forda. Co prawda 
to nie ja udzielałam patentu na ten wynala-
zek, ale już o gumowym dywaniku samo-
chodowym z pewną przesadą mogę powie-
dzieć, że to „mój wynalazek” i na dodatek 
jeszcze ekologiczny. 

– Co – Pani zdaniem – charakteryzuje 
szczególnie obecne zgłoszenia o prawa 
patentowe? Czy widać, jak następuje 
rozwój i znaczenie branży chemicznej, 
wynalazczości w tej dziedzinie i potrzeba 
patentowania?

– Polimery ze względu na swoje właściwości 
znajdują zastosowanie w wielu dziedzi-
nach techniki. Niektórzy twierdzą nawet, 
że we wszystkich obszarach życia. Z po-
równania początków mojej pracy w Urzędzie 
z ostatnimi latami wyraźnie widać, że inno-
wacyjność w dziedzinie polimerów przesuwa 
się na rozwiązania dotyczące modyfikacji 
tworzyw, np. w celu nadania im cechy bio-
degradowalności oraz ich recyklingu. Coraz 
częściej przedmiotem zgłoszeń są wynalazki 
w kategorii „zastosowanie”, jak np. zasto-
sowanie tworzyw sztucznych w technologii 
druku 3D. 
Aktualne zgłoszenia wynalazków w dziedzi-
nie chemii charakteryzuje interdyscyplinar-
ność i zwrot ku ekologii. Mówimy już nie tyl-
ko o inteligentnych polimerach, ale o całej 
inteligentnej chemicznej instalacji z zaawan-
sowaną komunikacją pomiędzy maszynami 
i polimerowymi produktami. I sztuczna inte-
ligencja już dawno temu dotarła do branży 
chemicznej. 
Biorąc pod uwagę korzyści wynikające 
z posiadania patentu (tj. monopolizowanie 
wynalazku w sposób zarobkowy lub zawo-
dowy na obszarze całego kraju, możliwość 
ubiegania się o dotacje na wdrożenie wyna-

lazku, łatwiejsze pozyskiwanie inwestorów, 
przewaga konkurencyjna, możliwość licen-
cjonowania wynalazku), a także obserwując 
liczbę zgłoszeń w dziedzinie chemii, z całą 
pewnością mogę stwierdzić, że ciągle rośnie 
świadomość znaczenia praw własności 
przemysłowej i jest widoczna potrzeba 
patentowania. 
Rozpatrując zgłoszenia wynalazków czasem 
mam nawet wrażenie, że postęp technolo-
giczny jest tak szybki, że przepisy prawa, 
które co do zasady mają zabezpieczyć 
twórców i gwarantować im wyłączność, 
nie zawsze takie dynamiczne tempo rozwoju 
technologii przewidziały.

– Z całą pewnością, jak każdy ekspert, 
musi Pani szczególnie interesować się 
„swoją dziedziną”, wiedzieć, co w tzw. 
trawie piszczy, bo to może przydać się 
w pracy…

– To konieczne. Wiedza zdobyta na studiach 
po pewnym czasie staje się tylko bazą przy 
rozpatrywaniu zgłoszeń wynalazków. Praca 
na stanowisku eksperta wymaga ciągłego 
(samo)doskonalenia, aby być „na bieżąco”. 
Przy rozpatrywaniu wynalazków korzystam 
cały czas z wiedzy, informacji zawartych 
w naukowych czasopismach, jestem zare-
jestrowana na wielu branżowych portalach 
internetowych (polskich i zagranicznych), no 
i przede wszystkim – z wielu baz literatury 
patentowej i niepatentowej. Istotną metodą 
zdobywania informacji są warsztaty szkole-
niowe i konferencje, zwłaszcza te między-
narodowe dla pracowników urzędów pa-
tentowych, podczas których jest możliwość 
wymiany doświadczeń, które się zdobywa 
przy rozpatrywaniu zgłoszeń wynalazków. 
Ale najcenniejszym sposobem zdobywania 
niezbędnych merytorycznych informacji 
są specjalistyczne konferencje dla pra-
cowników naukowych wyższych uczelni 
technicznych. 
Z mojej perspektywy są to często spotkania 
z wynalazcami, twórcami innowacyjnych 
rozwiązań, co jest bardzo cenne, ponie-
waż po takiej konferencji znam obszary 
polimerowe, nad którymi aktualnie pracują 
polskie uczelnie techniczne. Nie wspomnę 
już o przydatności w mojej pracy aktual-
nych konferencyjnych opracowań książko-
wych na temat materiałów polimerowych. 
Za umożliwienie udziału w takich konferen-

cjach kierownictwu Urzędu jestem szczegól-
nie wdzięczna. Bo przecież Urząd Patentowy 
RP czyli my – eksperci, pracownicy, jesteśmy 
partnerem dla twórców wynalazków w kre-
owaniu wyższego poziomu technologicznego 
naszej gospodarki, jej konkurencyjności 
i lepszej jakości naszego życia.

– Czy starcza czasu na inną lekturę?

– Bez dłuższego namysłu mogę stwierdzić, 
że jedyne, co ogranicza, to czas. Prywat-
nie tego czasu jest naprawdę niewiele, 
ale dla chcącego nic trudnego. Z książką 
nie rozstaję się. W autobusie, w tramwaju, 
w metrze, do poduszki… wszędzie tam, 
gdzie się da. 
Fascynuje mnie nauka, więc jeszcze dłu-
uugo nie zabraknie mi tematów do prze-
robienia. Uwielbiam czytać biografie 
ludzi związanych z szeroko pojętą nauką 
i poznawać fakty z ich życia, zwłaszcza te 
mniej znane. Zdarza się, że na jeden temat 
przeczytam kilkanaście lub więcej publikacji. 
W dobie smartfonów, audiobooków i syn-
chrobooków można bez otwierania oczu 
wysłuchać książkę, ale ja preferuję i częściej 
wybieram typowy sposób czytania – wła-
snym tempem i z szelestem przerzucanych 
kartek. Mam też ulubione książki, do których 
wracam co jakiś czas. 

– A może ma Pani jeszcze inne hobby 
podczas tzw. czasu wolnego?

– Podróże, to mój sposób na odpoczynek 
– te dalekie oraz te bliższe. A podróżowa-
nie – moim zdaniem – bardzo łatwo można 
połączyć z… czytaniem książek. Wiele 
można przeczytać np. podczas 10-go-
dzinnego lotu czy też wielogodzinnej jazdy 
autokarem czy samochodem (oczywiście, 
kiedy się nie prowadzi). Warto czytać, 
bo przecież zupełnie inaczej wygląda 
choćby spacer nad Jeziorem Genewskim 
ze świadomością, że podążamy śladami 
uczonych: Alberta Einsteina czy Marii 
Skłodowskiej-Curie…

– Dziękuję bardzo za interesującą rozmo-
wę o tajnikach pracy eksperta, życząc 
wielu interesujących lektur podczas cie-
kawych podróży.

Rozmawiała Anna Szymańska

Zdj. Adam Taukert  
oraz archiwum rozmówczyni
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„CHEMIA” w statystykach UPRP  
w latach 2012–2017

Poniższe zestawienia uwzględniają następujące działy techniki (wg. WIPO i EPO): inżynieria chemiczna, technolo-
gie ochrony środowiska, chemia wysokogatunkowych związków organicznych, chemia związków wielkocząstecz-
kowych, polimery, chemia materiałów podstawowych. 

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa 

Zgłoszenia krajowe 5359 5222 4853 5673 5345 4877 31329

W tym chemiczne
(%)

888
(16,6%)

911
(17,4%)

830
(17,1%)

943
(16,6%)

848
(15,9%)

418
(8,6%)

4838
(15,4%)

* według stanu bazy na 1.02.2018 r.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa

Zgłoszenia zagraniczne 300 246 209 202 202 172 1331

W tym chemiczne 
(%)

92 
(30,1%)

34 
(13,8%)

27 
(12,9%)

30 
(14,9%)

22 
(10,9%)

13 
(7,6%)

218
(16,4%)

* według stanu bazy na 1.02.2018 r.

Liczba zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych według rodzaju podmiotu*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa

WYNALAZKI 847 857 797 891 803 398 4593

instytuty badawcze 147 133 121 124 91 40 656

jednostki naukowe PAN 37 35 37 27 21 7 164

osoby fizyczne 50 35 41 57 40 31 254

podmioty sektora gospodarki 248 254 194 264 284 124 1368

szkoły wyższe 365 400 404 419 367 196 2151

WZORY UŻYTKOWE 41 54 33 52 45 20 245

instytuty badawcze 4 1 2 1 4 2 14

jednostki naukowe PAN 1 1

osoby fizyczne 2 6 2 4 4 18

podmioty sektora gospodarki 28 39 21 40 34 14 176

szkoły wyższe 7 8 7 7 3 4 36

SUMA KOŃCOWA 888 911 830 943 848 418 4838

* według stanu bazy na 1.02.2018 r.
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W ujęciu % wynalazki i wzory użytkowe razem*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa

instytuty badawcze 17,00% 14,71% 14,82% 13,26% 11,20% 10,05% 13,85%

jednostki naukowe PAN 4,17% 3,84% 4,58% 2,86% 2,48% 1,67% 3,41%

osoby fizyczne 5,86% 4,50% 5,18% 6,47% 5,19% 7,42% 5,62%

podmioty sektora gospodarki 31,08% 32,16% 25,90% 32,24% 37,50% 33,01% 31,91%

szkoły wyższe 41,89% 44,79% 49,52% 45,17% 43,63% 47,85% 45,20%

SUMA KOŃCOWA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

* według stanu bazy na 1.02.2018 r.

Najbardziej aktywne podmioty zgłaszające wynalazki 
i wzory użytkowe w latach 2012–2017 w wyżej 
wymienionym obszarze

LP NAZWA PODMIOTU
LICZBA 

ZGŁOSZEŃ*

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 313

2
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

281

3
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
WE WROCŁAWIU

185

4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA 139

5 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 115

6
INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY 
ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA”

103

7 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 84

8
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI

82

9 POLITECHNIKA ŚLĄSKA 77

10
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN 
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY      

70

11
INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY

68

12
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

65

13
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU

63

14 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 61

15
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-
PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

55

* TOP 15

Najaktywniejsze podmioty z grupy podmiotów sektora 
gospodarki (w tym osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą) 

LP NAZWA PODMIOTU Liczba zgłoszeń*

1
FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA 
MICKIEWICZA W POZNANIU

19

2
BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

16

3
WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ 
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

15

4 „CELON PHARMA” SPÓŁKA AKCYJNA 10

5
VORTEX ENERGY POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

10

6

„WAWRZASZEK ISS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA

10

7 AGROCHEM SERWIS DANIEL MIKŁA 9

8

SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO 
– OCHRONNYCH SUPO – CERBER 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9

9 APEIRON SYNTHESIS SPÓŁKA AKCYJNA 8

10
PRZEDSIĘBIORSTWO OPTYMALIZ.PROC.
ENERGET. „ENERGOOP” J. WOWK, 
LESZNO

7

11
POLSKA AGENCJA TRANSFERU 
TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA

7

12 RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA 7

13 LUVENA SPÓŁKA AKCYJNA 7

14
BIURO PROJEKTÓW „KOKSOPROJEKT” 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7

15 GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA 7

* Powyżej 6
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Najaktywniejsze podmioty zagraniczne zgłaszające wynalazki i wzory użytkowe w latach 2012–2017 w obszarze chemii

LP NAZWA PODMIOTU Liczba zgłoszeń*

1 Bayer CropScience AG 42

2 GENERAL ELECTRIC COMPANY 9

3 BASF AKTIENGESELLSCHAFT 7

4 Cabot Corporation 5

5 SASOL TECHNOLOGY (PROPRIETARY) LIMITED 4

6 ARRAY BIOPHARMA INC. 4

7 OSAKA GAS CO., LTD. 3

8 GASCONTROL společnost s.r.o. 3

9 Rotam Agrochem International Company Limited 3

10 BAYER S.A.S. 3

11 NOVARTIS AG 3

12 INDENA S.P.A. 3

* Powyżej 2

UDZIELONE PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa

Udzielone prawa –  krajowe 2365 2960 3083 2966 4008 3571 18953

W tym chemiczne
(%)

642
(27,1%)

691
(23,3%)

583
(18,9%)

489
(16,5%)

611
(15,2%)

568
(15,9%)

3584
(18,9%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa

Udzielone prawa – zagraniczne 671 499 389 212 214 143 2128

W tym chemiczne
(%)

212
(31,6%)

185
(37,1%)

154
(39,6%) (28,8%)

61
(28,8%)

42
(19,6%)

31
(21,7%)

685
(32,2%)

* według stanu bazy na 1.02.2018 r.

Liczba udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe według rodzaju podmiotu*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa

WYNALAZKI 609 652 547 462 569 534 3373

instytuty badawcze 116 113 101 69 114 106 619

jednostki naukowe PAN 10 15 27 24 27 31 134

osoby fizyczne 27 37 19 16 23 19 141

podmioty sektora gospodarki 105 97 97 100 92 115 606

szkoły wyższe 351 390 303 253 313 263 1873

WZORY UŻYTKOWE 33 39 36 27 42 34 211

instytuty badawcze 1 3 1 4 2 2 13

jednostki naukowe PAN 1 1

osoby fizyczne 3 4 1 2 3 13

podmioty sektora gospodarki 23 28 29 19 29 25 153

szkoły wyższe 6 4 5 4 8 4 31

SUMA KOŃCOWA 642 691 583 489 611 568 3584

* według stanu bazy na 1.02.2018 r.
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Najaktywniejsze podmioty zagraniczne, którym udzielono 
patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe w latach 
2012–2017 w obszarze chemii

LP. Nazwa podmiotu
Liczba 

udzielonych 
praw*

1 Bayer CropScience AG 109

2 BASF AKTIENGESELLSCHAFT 25

3 GENERAL ELECTRIC COMPANY 17

4 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 15

5 ASTRAZENECA AB 12

6 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 12

7 NOVARTIS AG 11

8 GRÜNENTHAL GMBH 9

9 LES LABORATOIRES SERVIER 9

10
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA 
GmbH & Co.KG

8

11 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 8

12 ELI LILLY AND COMPANY 8

13 DEGUSSA AG 7

14 AVON PRODUCTS, INC. 6

15 SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION 6

16 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 6

17 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 6

* Powyżej 5

W ujęciu % wynalazki i wzory użytkowe razem*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Suma końcowa

instytuty badawcze 18,22% 16,79% 17,50% 14,93% 18,99% 19,01% 17,63%

jednostki naukowe PAN 1,56% 2,17% 4,63% 4,91% 4,58% 5,46% 3,77%

osoby fizyczne 4,67% 5,93% 3,43% 3,27% 4,09% 3,87% 4,30%

podmioty sektora gospodarki 19,94% 18,09% 21,61% 24,34% 19,80% 24,65% 21,18%

szkoły wyższe 55,61% 57,02% 52,83% 52,56% 52,54% 47,01% 53,13%

Suma końcowa 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

* według stanu bazy na 1.02.2018 r.

Podmioty, którym udzielono najwięcej patentów i praw 
ochronnych na wzory użytkowe w latach 2012–2017 
w wyżej wymienionym obszarze

L.P. Nazwa podmiotu
Liczba 

udzielonych 
praw*

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 297

2
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

253

3
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
WE WROCŁAWIU

193

4 POLITECHNIKA POZNAŃSKA 176

5
INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
„BLACHOWNIA”

135

6 POLITECHNIKA ŁÓDZKA 125

7 Bayer CropScience AG 109

8 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 99

9
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

92

10
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU

68

11 POLITECHNIKA ŚLĄSKA 56

12 UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 54

13
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-
PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

46

14
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI

45

15
INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY

41

* TOP 15
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Najaktywniejsze podmioty z grupy podmiotów sektora gospodarki (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą) 

LP. Nazwa podmiotu
Liczba udzielonych 

praw*

1 JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA „INWEX” SZCZEPANIAK STANISŁAW 20

2 BIURO PROJEKTÓW „KOKSOPROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16

3 GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI 12

4 „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 12

5
INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
W KATOWICACH

10

6 LINTER SPÓŁKA AKCYJNA 8

7
SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO-OCHRONNYCH SUPO – CERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

8

8 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 7

9 „TELESTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6

10 GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA 6

11 „GRUPA INCO” SPÓŁKA AKCYJNA 6

12 SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6

13 INFRASTRUKTURA KAPUŚCISKA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ 6

14 CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA 5

15 NANOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5

16 FPM SPÓŁKA AKCYJNA 5

17 BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5

18 INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5

* Powyżej 4



56    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2018

RAPORT ROCZNY UPRP 2017

|33

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

RAPORT ROCZNY 2017

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

RAPORT ROCZNY 2017

Patent Office of the Republic of Poland

ANNUAL REPORT 2017

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY KRAJOWE WG WOJEWÓDZTW*

PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2017 BY DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP*

* według siedziby pierwszego zgłaszającego

* by the seat of the fi rst applicant

Zachodniopomorskie

Lubuskie
Lubelskie

Kujawsko-Pomorskie

Dolnośląskie

Łódzkie

Mazowieckie

Opolskie
Podkarpackie

Podlaskie
Pomorskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

14049 14014049 140

Małopolskie

Śląskie

wzory użytkowe

utility models

wynalazki

inventions

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY KRAJOWE 

WG WOJEWÓDZTW W PRZELICZENIU NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW*

PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2017 WITH THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 

BY DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP PER EACH 100 THOUSAND INHABITANTS*

Zachodniopomorskie

Lubuskie Lubelskie

Kujawsko-Pomorskie

Dolnośląskie 13,5

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie16,7

Opolskie Podkarpackie

Podlaskie
Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

9,1

13,97,2 13,5

14,6

9,5 11,1

10,9
10,3

14,0

8,9

6,5

11,8

14,3 16,7–14,0

13,9–11,8

11,1–9,5 

9,1–6,5

* W oparciu o dane opubli-

kowane przez Główny Urząd 

Statystyczny w „Stan i struktura 

ludności oraz ruch naturalny 

w przekroju terytorialnym. 

Stan w dniu 30.06.2017 roku”.

* Based on the data published 

by the Central Statistical 

Offi  ce of Poland in “Size 

and Structure of Population 

and Vital Statistics in Poland 

by Territorial Division, 

as of 30 June 2017”.

Urząd Patentowy RP opublikował Raport Roczny za rok 2017. 

Raport zawiera szereg danych dotyczących działalności 
UPRP, kompleksowo omawia wyniki pracy Urzędu oraz podaje 
m.in. szczegółowe dane statystyczne dotyczące ochrony własności 
przemysłowej w Polsce. 

Raport Roczny Urzędu Patentowego RP zawiera także obszerne 
informacje o podejmowanych inicjatywach oraz przedstawia działa-
nia Urzędu na rzecz wspierania innowacyjności i upowszechniania 
wiedzy w zakresie własności przemysłowej. 

Omówione w Raporcie seminaria, konferencje, sympozja oraz inne 
wydarzenia organizowane przez Urząd Patentowy RP, ukierunkowa-
ne są głównie na zwiększenie społecznej świadomości w zakresie 
funkcjonowania systemu ochrony własności przemysłowej. 

Raport Roczny Urzędu Patentowego pełni także funkcję edukacyjną 
jako kompendium podstawowych informacji o ochronie własności 
przemysłowej w Polsce.

Raport Roczny zawiera również Kalendarium najważniejszych wy-
darzeń z dziejów ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz 
działalności Urzędu Patentowego RP w latach 1918–2018.

Przywołując symboliczną datę swojego powstania, Urząd Patentowy 
pragnie, odwołując się do historycznych doświadczeń minionego 
100-lecia, wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie 
ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelek-
tualnego i ekonomicznego Polski.

40|

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

RAPORT ROCZNY 2017

Patent Office of the Republic of Poland

ANNUAL REPORT 2017

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
RAPORT ROCZNY 2017

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2017 ROKU  

WG KRAJOWYCH PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH*

PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE  OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2017 

TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY THE TYPE OF APPLICANT*

13,86%
instytuty badawczeresearch centers

2,63%
jednostki naukowe PAN

Polish Academy of Sciences scientific units

6,22%
osoby fizycznenatural persons

44,25%
podmioty sektora gospodarkibusiness entities

33,04%szkoły wyższeuniversities

* według siedziby pierwszego zgłaszającego 

* by the seat first applicant
PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2017 ROKU PODMIOTOM KRAJOWYM  

WG DZIAŁÓW TECHNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ* 

PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2017 

TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY THE FIELDS OF TECHNOLOGY UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

* według klasy głównej
* by the main class

17,17%
Dział A – podstawowe potrzeby ludzkieHuman necessities

20,41%

Dział B – różne procesy przemysłowe; transport

Performing operations; transporting

15,26%
Dział C – chemia; metalurgia

Chemistry; metallurgy

1,06%
Dział D – włókiennictwo; papiernictwo

Textiles; paper

11,48%
Dział E – budownictwo; górnictwo

Fixed constructions

12,69%
Dział G – fizykaPhysics

8,26%
Dział H – elektrotechnika

Electricity

13,67%

Dział F – budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; 
uzbrojenie; technika minerska

Mechanical engineering; lighting; heating; weapons; blasting
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15-16 MARCA 2018 r.
WARSZAWA, GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

XI Międzynarodowa Konferencja Innowacyjność i Kreatywność w Gospodarce

Recykluj PrzetwarzajUżywaj

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
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PANEL 1 CZY EKOPROJEKTOWANIE ODPOWIADA NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO BIZNESU

 z „Manifest dla Europy Efektywnej Energetycznie”, dokument Komisji Europejskiej ws. gospodarki obiegu 
zamkniętego.

 z Standardy gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach. Relacja pomiędzy designem 
a standardami środowiskowymi.

 z Czy moda na Eko to tylko chwyt reklamowy czy można na niej zarobić?

PANEL 2 PROJEKTOWANIE EKOLOGICZNYCH INNOWACJI

 z Środki ochrony prawnej Innowacji: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, know-how przedsiębiorstwa.
 z Projektowanie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska
 z Jak wprowadzić innowacje na rynek?
 z Wpływ ekologii na najnowsze trendy w innowacyjnym biznesie.

PANEL 3 ŚRODKI PUBLICZNE DLA EKOPROJEKTOWANIA

 z Dojrzałość i struktura organizacyjna beneficjenta środków publicznych w aspekcie potencjału do ich absorpcji.
 z Wspierane kierunki finansowania z instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych ze środków publicznych, 

przedstawienie programów „Inteligentny Rozwój”, „Sokół”, „Sieć Otwartych Innowacji”.

PANEL 4 ROLA PROJEKTANTA W TWORZENIU ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH

 z W jaki sposób projektant może odnaleźć równowagę pomiędzy presją ekonomiczną, interesem przedsiębiorcy 
a potrzebami społeczeństwa, aby działać w sposób ekologicznie odpowiedzialny?

 z Stare materiały – nowatorskie projekty – Akademickie Centrum Designu. 
 z Kreatywne wykorzystanie odpadów – Międzynarodowa Wystawa „Pure Gold. Upcycled! Upgraded!” 

w Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg.
 z Kreowanie mody na konsumpcję produktów ekodesignu.
 z Ekologiczna i etyczna odpowiedzialność projektantów.
 z Upcykling – designerski recykling. 

PANEL 5 EKODESIGN JAKO JEDEN Z OBSZARÓW PODEJMOWANYCH W RAMACH SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU (CSR)

 z Ekodesign jako narzędzie kreowania wizerunku firmy.
 z Odpowiedzialność społeczna jako standard prowadzenia biznesu.
 z Budowanie strategii uwzględniających interesy społeczne i ochronę środowiska w dobie gospodarki 

cyrkularnej.
 z Komunikowanie idei biznesu odpowiedzialnego ekologicznie.
 z Norma a idea – obostrzenia prawne a dobrowolność praktyk CSR.

PANEL 6 PROJEKTOWANIE EKOLOGICZNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – LUKSUSOWY TREND 
CZY ŚWIADOMA KONIECZNOŚĆ? 

 z Projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej.
 z Domy inteligentne.
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Zrównoważone 
projektowanie 

w innowacyjnym biznesie

W dniach 15–16 marca br., na zaproszenie 
dr Alicji Adamczak, prezes UPRP do Warszawy 

przyjechało blisko 40 wykładowców z kraju 
i zagranicy, którzy wzięli udział w XI już edycji 

dwudniowej, międzynarodowej konferencji z cyklu: 
„Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” 

T egoroczne spotkanie 
odbyło się pod hasłem: 

„Zrównoważone Projektowanie 
w Innowacyjnym Biznesie”. Wyda-
rzenie, którego współorganizato-
rami była Światowa Organizacja 
Własności Intelektualnej 
z siedzibą w Genewie oraz Urząd 
Unii Europejskiej ds. Własności 
Przemysłowej z siedzibą 
w Alicante, jest kontynuacją wie-
loletniego cyklu inicjatyw UPRP 
podkreślających znaczenie wzor-
nictwa przemysłowego w obsza-
rze działalności innowacyjnej. 

P owodów do podjęcia tematyki 
zrównoważonego projekto-

wania było co najmniej kilka. Modele 
działalności gospodarczej w wielu 
krajach na świecie, w tym w Pol-
sce, oparte na taniej energii i łatwo 
dostępnych zasobach, doprowa-
dziły współczesne społeczeństwa 
do wielu niechcianych konsekwencji 
i bezdyskusyjnych wniosków: bez 
zmniejszenia zużycia surowców 
i ilości generowanych odpadów oraz 
promowania rozwiązań opartych 
na recyklingu nie będziemy w stanie 
przezwyciężyć bardzo poważnych 

wyzwań stojących przed naszym 
i przyszłymi pokoleniami, w tym 
zachowaniu kurczących się w za-
trważającym tempie zasobów bioróż-
norodności naturalnej, zmian klimatu 
oraz znacznego pogorszenia jakości 
środowiska, co za tym idzie naszego 
egzystowania na planecie, której 
przyszłość budzi wiele niepokoju 
i znaków zapytania. W niektórych 
miejscach na świecie ilość zasobów 
ryb skurczyła się już o 70%, a bio-
różnorodności o 80%. Szacuje się, 
że w 2025 r. ok. 3 mld ludzi będzie 
cierpiało na niedobory wody. 

O twierając obrady konferencji, 
prezes Urzędu Patentowe-

go RP dr Alicja Adamczak, w na-
wiązaniu do wyzwań współczesnego 
świata i potrzeby silnego wsparcia dla 
procesów innowacyjnych w polskiej 
gospodarce, podkreśliła znaczenie 
tworzenia nowych produktów w opar-
ciu o zasadę ekoprojektowania, recy-
klingu i upcyklingu, budowania prze-
wagi konkurencyjnej w firmach wyko-
rzystujących ekodesign, także w ob-
szarze prowadzonej przez nie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, 
wreszcie – projektowania ekologicznej 

Dr Alicja Adamczak otwiera 
XI Międzynarodową Konferencję UPRP

Wang Binying, Zastępca Dyrektora 
Generalnego WIPO

Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador 
Królestwa Danii w Polsce

Robert Nowicki, Dyrektor Departamentu 
Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii
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przestrzeni miejskiej. Praktyki takie 
są dziś nie tyle modnym trendem, 
wpływającym na nowe zdefiniowanie 
„dobrze zaprojektowanej gospodarki”, 
ale i koniecznością, by sprostać jak 
najlepiej wyznaczonym przez KE 
zadaniom dot. tworzenia gospodarek 
o tzw. obiegu zamkniętym. 

Podczas konferencji odbyło się 
sześć interdyscyplinarnych paneli, 
do moderowania których zapro-
szenie przyjęli: Bożena Gargas, 
Prezes Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego, prof. Marek 
Adamczewski, kierownik Katedry 
Projektowania Produktu na ASP 
w Gdańsku oraz założyciel i pro-
jektant w pracowni Marad Design, 
prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, 
Rektor ASP w Łodzi, redaktor 
Zofia Leśniewska z Tygodnika 
„Polityka”. Moderatorem jednego 
z paneli był przedstawiciel UPRP, 
naczelnik z Departamentu Promo-
cji i Wspierania Innowacyjności 
UPRP, Adam Zozula.

P odczas konferencji wystąpie-
nia indywidualne wygłosili: 

Wang Binying, Zastępca Dyrektora 
Generalnego WIPO, Ole Egberg 
Mikkelsen, Ambasador Królestwa 
Danii w Polsce, Luis Berenguer 
Giménez, członek Gabinetu Preze-
sa, Dyrektor ds. komunikacji w EU-
IPO, Robert Nowicki, Dyrektor De-
partamentu Innowacji w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości. 

Projektant i właściciel blisko 70 mię-
dzynarodowych nagród za wzor-
nictwo przemysłowe, Przemysław 
Mac Stopa, w uznaniu za swe osią-
gnięcia miał wystąpienie specjalne. 

W ang Binying z WIPO, 
otwierając konferencję wraz 

z prezes UPRP, podkreśliła, że musi-
my znaleźć nowe podejście do wy-
twarzania i korzystania z produktów, 
jednocześnie poddając je następnie 
recyklingowi. „Zrównoważony roz-
wój” oznacza, że towary powinny 

być produkowane w taki sposób, 
by zasoby nie zostały wyczerpane 
albo trwale zniszczone. Wyraziła 
przekonanie, że dzięki takim wy-
darzeniom, jak konferencja UPRP 
na GPW, możliwe będzie pogłębianie 
wiedzy na temat stopniowego wpro-
wadzania koncepcji zrównoważone-
go rozwoju do procesu projektowa-
nia. (więcej w jej wystąpieniu na str. 
64–65). Podczas konferencji Wang 
Binying wielokrotnie, dyskutując 
z uczestnikami wskazywała na zna-
czenie zrównoważonego projektowa-
nia i roli projektantów i designerów 
w zrównoważonym rozwoju.

A mbasador Dani Ole Egberg 
Mikkelsen m.in. nie tylko 

podkreślił olbrzymie znaczenie 
wzornictwa dla gospodarki duńskiej 
i pozycji duńskich produktów w świe-
cie, ale podzielił się spostrzeżeniem, 
że doceniane na świecie duńskie 
wzornictwo, to także zasługa współ-
pracy z polskimi inżynierami i specjali-
stami w obszarze projektowania. Tyl-
ko w samej firmie Velux Polska pracu-
je ponad 3500 polskich specjalistów 
o wysoko cenionych kwalifikacjach. 
Dzięki temu firma posiada 4 zakłady 
produkcyjne w naszym kraju. Jako 
przykład ekologicznego myślenia po-
dał fakt, że jedna z czołowych marek 
duńskich znana pod marką LEGO, 
pochwalić może się już bardziej 
ekologicznymi klockami wyproduko-
wanymi z… trzciny cukrowej. (więcej 
w jego wystąpieniu na str. 65)

D yrektor Wojciech Nowicki 
z MPiT podczas przemó-

wienia otwierającego, podkreślił, 
że w ekodesignie upatruje kluczowy 
element innowacyjnej gospodarki 
z wykorzystaniem przemyślanych 
procesów technologicznych, w której 
o odpadach produkcyjnych trzeba 
będzie myśleć już w momencie 
tworzenia projektów czy produk-
tów, w oparciu o wydajne materiały. 
Oznacza to konieczność empatii dla 

Luis Berenguer Giménez, członek Gabinetu 
Prezesa, Dyrektor ds. komunikacji w EUIPO

Bożena Gargas, Prezes Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego

Jolanta Rudzka-Habisiak, Rektor ASP 
w Łodzi

Prof. Marek Adamczewski, kierownik Katedry 
Projektowania Produktu  w ASP w Gdańsku 
oraz założyciel i projektant w pracowni 
Marad Design
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środowiska. Nawiązał też do prób 
i prac polskich naukowców nad 
wydobyciem surowców naturalnych, 
pochodzących z kosmosu. Przedsta-
wiciel Ministerstwa Innowacyjności 
i Technologii przedstawił też działania 
legislacyjne zawarte w krajowym 
programie, implementującym w ślad 
za zaleceniami Komisji Europejskiej 
koncepcję gospodarki o obiegu 
zamkniętym tzw. „Mapie drogowej 
gospodarki o obiegu zamkniętym”. 
Zakładają one, w narzuconym przez 
KE podejściu do projektowania 
produktów, że ich poszczególne 
etapy cyklu życia nie mają początku 
ani końca. Polscy przedsiębiorcy 
nadążając za światowymi trendami, 
w myśl nowego modelu bizneso-
wego tzw. sharing economy będą 
musieli wziąć pod uwagę, że wartość 
produktu przejawiać się będzie w jego 
jak najdłuższej funkcjonalności, 
co za tym idzie jak najlepszej jakości 
oraz przydatności dla środowiska. 

J ego zdaniem obecnie naj-
ważniejsze dla administracji 

w Polsce, to wdrożenie zasady, 
by to na producencie wprowadza-
jącym towary na rynek skupiona 
była rozszerzona odpowiedzialność 
(ROP). Producent odpowiedzialny 
będzie nie tylko za zrównoważoną 
produkcję, konsumcję czy biogospo-
darkę związaną z produkcją towarów, 
ale za pełen cykl życia produktu 
zwany potocznie cradle to crave czyli 
„od kołyski do grobu”. 

D o ideału niestety wciąż nam 
daleko: z danych GUS wyni-

ka, że poziom recyklingu w Polsce 
oscyluje w okolicy 27%. W 2016 r. 
Polacy wyprodukowali 11,4 mln ton 
śmieci a zaledwie 3,2 mln ton trafiło 
do recyklingu. To średnio 303 kg 
na osobę na rok. Tymczasem UE 
oczekuje, że do 2020 r. Polska 
będzie musiała przerobić połowę 
wszystkich odpadów komunalnych 
a do 2035 r. 60%. 

W planach rządu, jak zapowiedział 
dyrektor Nowicki, znajduje się pro-
mowanie przedsiębiorstw wykorzy-
stujących surowce wtórne i przyjazne 
środowisku, z jak najlepszej jakości 
recyklingu pochodzącego z gospo-
darstw domowych i przemysłowych. 

I nteresujące opinie, poglądy 
i wnioski przedstawili na konfe-

rencji wykładowcy, uczestnicy paneli, 
m.in.: Marina Foschi, radca ds. 
prawnych i kreowania narzędzi poli-
tyki w sektorze znaków towarowych 
i wzorów przemysłowych, WIPO, 
Rayan Frank, pochodzący z RPA, 
uznawany w Europie za jednego 
z najbardziej cenionych projektan-
tów w obszarze zrównoważonego 
projektowania, prof. Volker Albus, 
profesor projektowania produktów 
na Uniwersytecie Sztuki i Projek-
towania w Karlsruhe, kurator mię-
dzynarodowej wystawy pt. „Pure 
Gold”, będącej z założenia przez 
najbliższe 10 lat „mobilną platformą” 
ukazującą niezwykłe projekty po-
wstałe ze śmieci, prof. Anna Orska, 
ceniona prekursorka biżuterii z recy-
klingu w Polsce, właścicielka marki 
biżuterii artystycznej ORSKA., Paweł 
Grobelny, wielokrotnie doceniany 
projektant zwłaszcza zagranicą, 
za swoje realizacje w przestrzeni 
publicznej z poszanowaniem otacza-
jącego kontekstu, Anna Siwik, ar-
chitekt i projektant ze studia dRMM 
w Londynie, słynącego z ekologicz-
nych obiektów z wykorzystaniem 
drewna liściastego klejonego krzyżo-
wo, tzw. CLT, Karol Gniazdowski, 
architekt i projektant w polsko-
-duńskiej pracowni Bjerg Arkitektur 
Polska, Ewa Gołębiowska dyrektor 
Zamku Cieszyn, przedstawiciele 
innowacyjnego biznesu firmy La-
minam, producenta ekologicznych 
płyt ze spieków kwarcowych, 
polskiego startupu SEEDiA S.A. 
pomysłodawcy i producenta szero-
kiej oferty ławek i przystanków so-
larnych, Grupy Żywiec S.A., firmy 

Redaktor Zofia Leśniewska z Tygodnika 
„Polityka” prowadząca jeden z paneli

Moderatorem panelu o środkach publicznych 
dla ekoprojektowania był przedstawiciel 
UPRP, naczelnik z Departamentu Promocji 
i Wspierania Innowacyjności UPRP, Adam 
Zozula (pierwszy z prawej)

Marina Foschi radca ds. prawnych 
i kreowania narzędzi polityki w sektorze 
znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, WIPO
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Amica Wronki S.A., producenta 
sprzętu AGD, posiadającej uzna-
ny certyfikat „Green Way”, marki 
DekoEko, firmy Velux Polska, pro-
ducenta ekologicznych okien. 

O  tym, że tematyka konferencji 
spotkała się ze szczególnym 

zainteresowaniem, świadczy fakt 
obecności ponad 250 osób na GPW 
w sali New Conect, wśród których 
byli także przedsiębiorcy, wysoce 
cenieni projektanci biur projektowych, 
ekonomiści, liderzy opinii, przedsta-
wiciele administracji, nauki, startupów 
i korporacji, urzędów patentowych 
w Europie i mediów. Warto dodać 
że dzięki transmisji on-line za pośred-
nictwem stron UPRP oraz Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego śle-
dzono nasze obrady w kraju a nawet 
np. w San Francisco, gdzie w tym 
czasie przebywał przedstawiciel star-
tupu SEEDiA S.A., uczestniczącego 
w konferencji.

W  kontekście poruszanej 
od kilku edycji konferencji 

UPRP, problematyki wzornictwa prze-
mysłowego, jako interdyscyplinarnej 
działalności twórczej podnoszącej 
konkurencyjność i wartość produktu 
na rynku ważny głos zabrał Luis 
Berenguer Giménez z EUIPO. Za-
znaczył ogromne znaczenie ochrony 
wzorów przemysłowych w Europie 
i na świecie jako czynnika napę-
dzającego innowacyjność i wzrost. 
Przedstawił wyniki raportu przygoto-
wanego wspólnie przez EUIPO i EPO 
z roku 2016, z którego wynikało, 
że branże korzystające z praw wła-
sności intelektualnej tworzą już 12 
proc. wszystkich miejsc pracy w UE 
i prawie 13 proc. jej PKB. 

Z wrócił również uwagę na ro-
snącą ilość zgłoszeń wzorów 

przemysłowych oraz znaków towa-
rowych spoza Europy, zwłaszcza 
na rynkach krajów azjatyckich. 
Po analizie tych danych podjęto de-
cyzję o wyróżnieniu i uhonorowaniu 

tych, którzy są twórczy i aktywni 
na tym polu, inaugurując w listopa-
dzie 2016 r. pierwszą edycję konkur-
su Design Europa Awards. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że Pol-
ska będzie gospodarzem drugiej 
edycji tego prestiżowego konkursu. 
Odbędzie się ona 27 listopada br. 
w warszawskim Muzeum POLIN, 
równolegle do najważniejszych uro-
czystości organizowanych w ramach 
Jubileuszu obchodów 100-lecia 
ustanowienia na ziemiach polskich 
systemu ochrony własności prze-
mysłowej, w tym powołania Urzędu 
Patentowego RP. 

H onorowy patronat nad obcho-
dami jubileuszowymi objął 

Prezydent RP Andrzej Duda. Więcej 
szczegółowych informacji nt. Design 
Europa Awards w oddzielnym arty-
kule w dalszej części Kwartalnika, 
do przeczytania których zachęcam, 
a także na stronie EUIPO w języku 
polskim z możliwością rejestracji. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/
pl/dea-home 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich 
osób, podmiotów lub instytucji, które 
posiadają ważny, zarejestrowany 
wzór wspólnotowy (ZWW). Zgło-
szenia można składać do 15 maja 
2018 r. 

P odsumowując obrady kon-
ferencji w kilku zdaniach 

– nasuwa się i taki wniosek, że od-
powiedzialność za zrównoważone 
projektowanie przedmiotów co-
dziennego użytku, otaczającego nas 
środowiska, architektury, musimy 
ponosić sami, poprzez nasze bar-
dziej świadome, codzienne wybory 
co do właściwej segregacji odpadów, 
mądrych zakupów, rozumianych cza-
sami jako rezygnacja z wielu niepo-
trzebnych nam rzeczy. Prof. Marek 
Adamczewski podczas konferencji 
przywołał bardzo znamienny przykład 
z Eindhoven na południu Holandii, 

Rayan Frank, pochodzący z RPA, uznawany 
w Europie za jednego z najbardziej 
cenionych projektantów w obszarze 
zrównoważonego projektowania

prof. Volker Albus, profesor projektowania 
produktów na Uniwersytecie Sztuki 
i Projektowania w Karlsruhe, kurator 
międzynarodowej wystawy pt. „Pure Gold”, 
będącej z założenia przez najbliższe 10 lat 
„mobilną platformą” ukazującą niezwykłe  
projekty powstałe ze śmieci

prof. Anna Orska, ceniona prekursorka 
biżuterii z recyklingu w Polsce, właścicielka 
marki biżuterii artystycznej ORSKA (druga 
z prawej)

Paweł Grobelny, wielokrotnie doceniany  
projektant zwłaszcza  zagranicą, za swoje 
realizacje w przestrzeni publicznej 
z poszanowaniem otaczającego kontekstu
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gdzie wycofano ze sklepów jajka 
z chowu klatkowego. Powodem stała 
się… znikoma ilość chętnych na ten 
towar. U nas wciąż jeszcze decyduje 
cena.

I  choć jest ogrom pracy do zro-
bienia, byśmy stawali się szybciej 

tzw. zrównoważoną gospodarką, 
w której dbałość o środowisko, 
jakość życia idzie w parze z tro-
ską o wyniki ekonomiczne, zyski, 
podczas konferencji nie brakowało 
budujących przykładów, że ten 
proces już się rozpoczął. Coraz 
częściej mamy z kogo brać i dawać 
za przykład. 

C hoćby spółka Amica – pro-
blem swego zrównoważone-

go rozwoju rozumie bardzo szeroko, 
ściśle łącząc jego „ekologiczny 
wymiar” technologiczny ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu (więcej 
w wypowiedzi przedstawiciela Amiki 
na str. 91). 

Z kolei Grupa Żywiec S.A. 
zaczęła produkować puszki 

z mniejszą zawartością aluminium, 
zmniejszając butelki o 39 g każdą 
i wykazując 750 ton oszczędności 
na szkle do wyprodukowania tych 
produktów, co obrazowo porównane 
zostało do 3 dreamlinerów. Mądrym 
posunięciem firmy jest też zwięk-
szenie kaucji za zwrot wszystkich 
butelek z 35 na 50 gr. za sztukę. 
Wprowadzona przez firmę Laminam 
innowacja, tj. płyty z systemem 
HYDROTECT pokrywając budynek 
o powierzchni 150 mkw., oczyszczają 
taką samą ilość powietrza, jak zale-
siona działka o wielkości 4 kortów 
tenisowych, czyli 1000 m2. 

A  projektanci? Anna Orska 
do powstania swoich autor-

skich kolekcji w myśl idei recyklingu 
używała lin pochodzących z morza 
czy przetwarza rzeczy, które mają 
trafić na śmietnik. SEEDiA producent 
inteligentnych ekologicznych ławek, 
przystanków i infokiosków zasilanych 

energią solarną, wyposażonych w pa-
nele fotowoltaiczne, ładowarki USB, 
ładowarkę indukcyjną oraz Internet 
WiFi, jest w wstanie znacznie reduko-
wać poziom emisji CO2. 

Studio projektowe dRMM z Londynu 
do projektowania swoich budynków 
i konstrukcji mieszkalnych stosuje 
drewno klejone krzyżowo, CLT 
okrzyknięte już betonem XXI w. (wię-
cej na str. 89) 

R yan Frank do wytworzenia 
swoich produktów wciąż 

poszukuje materiałów z odzysku, 
odnawialnych, m.in. z kory drzew 
tropikalnych rosnących w lasach 
Hiszpani i Portugalii, regenerującej 
się w co kilka lat. 

Cieszy, że może już niebawem 
nie będą to „jaskółki”. Cieszy nas też 
to, że konferencje UPRP stały się 
forum wymiany ciekawych poglądów, 
doświadczeń z różnych stron świata 
i tym samym inspiracji dla środowisk 
projektantów i biznesu. A skutki zmia-
ny myślenia o tym, czym jest, powi-
nien być zrównoważony rozwój, upo-
wszechnią się w różnych obszarach 
gospodarki w całym świecie i przez 
to w naszym życiu codziennym, 
które stanie się zdrowsze i bardziej 
komfortowe. 

B o przecież innej drogi 
świat nie ma. Im wcześniej 

więc zdobędziemy świadomość, 
że najważniejsze by „zacząć 
od siebie”, jak mówiono na konferen-
cji UPRP, tym lepiej. Nie mniej jednak, 
jako społeczeństwo nieustannie 
potrzebujemy „przykładu z góry”, 
odpowiedniej polityki przemyślanych 
wskazówek i zasad, ba – prawnych 
regulacji, które pomogą wyznaczyć 
i realizować właściwy kierunek odpo-
wiedzialności za społeczny i ekolo-
giczny kształt tworzonego przez nas 
świata. 

Anna Siwik, architekt i projektant ze studia 
dRMM w Londynie, słynącego z ekologicznych 
obiektów z wykorzystaniem drewna 
liściastego klejonego krzyżowo, tzw. CLT

Karol Gniazdowski, architekt i projektant 
w polsko-duńskiej pracowni Bjerg Arkitektur 
Polska

Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn 
(pierwsza z prawej)

Wojciech Sordyl, zastępca dyrektora, 
Laminam, producenta ekologicznych płyt 
ze spieków kwarcowych (pośrodku)

Opr. Agnieszka Marczak

Zdj. Robert Graff
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Z wystąpienia Wang Binying, 
Zastępcy Dyrektora Generalnego Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej podczas 

XI Międzynarodowej Konferencji UPRP 
„Innowacyjność i Kreatywność w Gospodarce 

– „Zrównoważone projektowanie  
w innowacyjnym biznesie”

(…) Jest to już XI doroczna konferencja na temat innowacyjności i kreatywności 
odbywająca się w Polsce. Począwszy od pierwszej edycji w 2008 roku, WIPO 
miało zaszczyt być partnerem tego wydarzenia i po raz kolejny uczestniczy 

we współorganizacji tej konferencji, która w bieżącym roku dotyczy 
zrównoważonego projektowania i innowacyjnego biznesu.

K orzystając z okazji, chcia-
łabym wyrazić szczere 

uznanie dla wieloletniej, twórczej 
i wyjątkowo aktywnej współpracy 
z Urzędem Patentowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz podziękować 
wszystkim prelegentom.

Nawiązując do tematu konferencji, 
chciałabym zauważyć, że jesteśmy 
wszyscy świadomi, iż świat się 
zmienia i staje w obliczu nowych 
wyzwań, takich jak zmiany klima-
tyczne i inne kwestie związane 
ze środowiskiem, które mogą mieć 
wpływ na czyste powietrze, zdro-
wie, wodę pitną czy bezpieczne 
schronienie.

M usimy zatem znaleźć nowe 
podejście do wytwarzania 

produktów i korzystania z nich. 
„Zrównoważony rozwój” – czyli 
założenie, że towary powinny 
być produkowane w taki sposób, 
by zasoby nie zostały wyczerpane 

albo trwale zniszczone – można 
traktować jako jeden z możliwych 
sposobów sprostania tym nowym 
wyzwaniom.

Ponieważ obecnie konsumenci 
coraz większą uwagę poświęcają 
kwestiom środowiskowym, pro-
jektanci czują potrzebę tworzenia 
produktów, które nie tylko ładnie 
wyglądają, ale sięgają w przyszłość 
i odpowiadają nowemu podejściu 
do życia skupiającemu się na 
„zrównoważonym rozwoju”.

Konferencja jest poświęcona rela-
cjom zachodzącym między zrów-
noważonym rozwojem a wzorami. 
W szczególności, prelegenci przed-
stawią na podstawie swojej wiedzy 
i doświadczenia, w jaki sposób 
projektanci mogą i powinni tworzyć 
projekty ekologiczne; jaka jest rola 
projektanta w tworzeniu rozwiązań 
ekologicznych oraz w jaki sposób 
ekoprojektowanie odpowiada 

na wyzwania współczesnego 
biznesu.

C hciałabym zwrócić uwa-
gę na fakt, że znaczenie 

wzorów w dzisiejszym świecie jest 
niezaprzeczalne. Zaznacza się ono 
również wyraźnie na działalności 
WIPO. 

Każdego roku WIPO publikuje 
raport zatytułowany World Intellec-
tual Property Indicators (Światowe 
wskaźniki własności intelektualnej). 

Jak wynika z edycji raportu z 2017 
roku, w roku 2016 dokonano ponad 
dziewięciuset sześćdziesięciu ty-
sięcy zgłoszeń wzorów (963 100), 
co stanowi dziesięcioprocentowy 
wzrost w skali roku (10,4%). 

K olejnym dowodem na istot-
ność wzorów jest rozszerze-

nie systemu haskiego międzynaro-
dowej rejestracji wzorów przemy-
słowych, zarządzanego przez Biuro 
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Międzynarodowe WIPO. System haski to opłacalny 
i wydajny sposób rejestracji wzorów przemysłowych 
na kilku terytoriach za pomocą zgłoszenia międzynaro-
dowego dokonywanego w Biurze Międzynarodowym 
WIPO.

W  ciągu ostatnich czterech lat do systemu 
haskiego przystąpiło sześć nowych państw, 

Kambodża1, Japonia2, Republika Korei3, Turkmeni-
stan4, Stany Zjednoczone Ameryki5, a ostatnio Federa-
cja Rosyjska6. 

W roku 2016 w ramach systemu haskiego dokonano 
ponad pięciu tysięcy pięciuset zgłoszeń międzynarodo-
wych wzorów (5 562), co stanowi roczny wzrost o 35% 
(35,3%).

Z naczenie wzorów w dzisiejszym świecie znaj-
duje swoje odzwierciedlenie również w pracach 

jednego z komitetów WIPO, tj. Stałego Komitetu Prawa 
Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Ozna-
czeń Geograficznych (znanego pod nazwą SCT). Ko-
mitet SCT stanowi forum dyskusyjne członków i obser-
watorów WIPO. Już od kilku lat odbywają się w SCT 
dyskusje na temat projektu traktatu dotyczącego ujed-
nolicenia wymogów formalnych i procedur dla rejestra-
cji wzorów przemysłowych w krajowych i regionalnych 
urzędach własności przemysłowej w celu ograniczenia 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami.

K omitet SCT prowadzi obecnie dyskusje na te-
mat tzw. „nowych wzorów technologicznych”, 

w szczególności graficznych interfejsów użytkownika 
i ikon. Zdaniem Komitetu jest to obszar własności prze-
mysłowej, w którym pojawiły się nowe wyzwania. Pod-
czas ostatniej sesji SCT, która odbyła się w listopadzie 
2017 roku, zorganizowano Sesję informacyjną na temat 
wzorów dotyczących graficznych interfejsów użytkow-
nika, ikon i rodzajów/krojów czcionki. Urzędy własności 
przemysłowej oraz użytkownicy mieli wówczas szansę 

wymiany poglądów na ten temat. Zachęcam do śle-
dzenia dyskusji na temat wzorów podczas kolejnej 
sesji SCT, która odbędzie się w kwietniu w Genewie.

W szczególnym dla Rzeczypospolitej Polskiej roku 
2018, chciałabym podkreślić znaczenie dwóch zdarzeń 
istotnych w jej historii, których osiągnięcie jest w tym 
roku świętowane: ogłoszenia w Polsce prawa dotyczą-
cego ochrony wynalazków, znaków towarowych i wzo-
rów, które stworzyło podwaliny systemu własności 
przemysłowej wraz z początkiem utworzenia państwa 
polskiego w 1918 roku oraz setnej rocznicy istnienia 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

P ragnę złożyć serdeczne gratulacje Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Urzędowi Patentowemu RP 

z okazji tej ważnej rocznicy oraz życzę wielu sukcesów 
w przyszłości. 

Jestem przekonana, że owocna współpraca z WIPO 
będzie kontynuowana i umacniana, co już znajduje 
odzwierciedlenie we wspólnym programie studiów 
magisterskich z zakresu własności intelektualnej, który 
zostanie zainaugurowany na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie w październiku br.

Ten szczególny rok dla Rzeczypospolitej Polskiej 
i Urzędu Patentowego RP, to dla mnie również okazja, 
by wyrazić uznanie dla dotychczasowych osiągnięć 
Urzędu Patentowego, który pod kierownictwem prezes 
Alicji Adamczak, wykazywał szczególną aktywność 
w dziedzinie podnoszenia świadomości własności 
przemysłowej oraz promowania równości płci, co sta-
nowi centralny element działań i programów WIPO.

Z  satysfakcją więc informuję, że Światowy Dzień 
Własności Intelektualnej, który odbędzie się 

26 kwietnia, poświęcony będzie właśnie kobietom. 
Punktem centralnym tego wydarzenia będzie zaanga-
żowanie kobiet w kwestie własności intelektualnej.

W imieniu WIPO życzę owocnego przebiegu tegorocz-
nej konferencji, będąc pewna, że to międzynarodowe 
wydarzenie umożliwi pogłębienie wiedzy na temat 
znaczenia stopniowego wprowadzania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju do procesu projektowa-
nia, co we współczesnym świecie staje się coraz 
ważniejsze.

1 Kambodża: 25 listopada 2016 r.
2 Japonia: 13 lutego 2015 r.
3 Republika Korei: 1 kwietnia 2014 r.
4 Turkmenistan: 5 stycznia 2016 r.
5 USA: 13 lutego 2015 r.
6 Federacja Rosyjska: 30 listopada 2017 r.



66    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2018

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

Zrównoważony rozwój i wzornictwo

Innowacje w Danii  
są ściśle związane z projektowaniem

Wystąpienie wygłoszone przez Jego Ekscelencję Ambasadora Królestwa Danii w Polsce, 

Olega Egberga Mikkelsena, 
podczas otwarcia konferencji UPRP 

Przede wszystkim chciałbym wyrazić wdzięczność Urzędowi Patentowemu 
Rzeczypospolitej Polskiej za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w otwarciu tej 
ważnej konferencji. Cieszę się również, że Ambasada Danii została zaproszona 

do objęcia konferencji patronatem honorowym. To wielki zaszczyt. 

T raktuję to jako wyraz silne-
go partnerstwa pomiędzy 

Polską a Danią w dziedzinie 
innowacji i kreatywności. Zapew-
niam, że jesteśmy gotowi współ-
pracować z Wami nad dalszym 
pogłębianiem i poszerzaniem tego 
partnerstwa. 

Co Dania może zaoferować 
w takim partnerstwie? Przede 
wszystkim możemy zaoferować 
dzielenie się naszym doświad-
czeniem w zakresie innowacji, 
kreatywności i zrównoważonego 
projektowania.

D ania znajduje się na czele 
światowego rankingu inno-

wacyjnych krajów i jest postrze-
gana na arenie międzynarodowej 
jako prekursor w wielu dziedzi-
nach techniki i badań o zasięgu 
światowym. 

Wymienię tylko dwie z nich. 

Czysta energia: Trzydzieści lat 
ukierunkowanej polityki energe-

tycznej wysunęło Danię na czoło 
w dziedzinie wytwarzania i korzy-
stania z energii odnawialnej, takiej 
jak energia wiatrowa. Dania pla-
nuje też do 2050 roku całkowicie 
zrezygnować z paliw kopalnych. 

Duński klaster biotechnolo-
giczny jest ważnym światowym 
graczem, zwłaszcza w takich 
dziedzinach, jak badania z zakre-
su bioinżynierii i enzymów, prowa-
dzone przez uniwersytety, szpitale 
i firmy, w ścisłej współpracy z bar-
dzo konkurencyjnym przemysłem 
farmaceutycznym.

I nnowacje w Danii są ściśle 
związane z projektowaniem. 

Perfekcja w tworzeniu pięknych 
i intuicyjnych produktów zawsze 
była priorytetem dla duńskiego 
wzornictwa przemysłowego. 
Przedsiębiorstwa z tej branży 
od dziesięcioleci stosowały wzor-
nictwo przemysłowe, aby podkre-
ślić ich przeznaczenie i zwiększyć 
wygodę ich użytkowania. Jed-

nocześnie Duńczycy cenią sobie 
prostotę i funkcjonalność. LEGO 
jest bodaj najbardziej znanym 
tego przykładem. 

K locek LEGO w obecnym 
kształcie został wprowa-

dzony na rynek w 1958 roku. 
Jest on zarazem prosty i skom-
plikowany. O jego wyjątkowości 
stanowi sposób łączenia, zapew-
niający nieograniczone możliwo-
ści budowania. Jednocześnie 
środowisko pozostaje w centrum 
zainteresowania LEGO. Niedawno 
ogłoszono, że zostaną wprowa-
dzone na rynek klocki wykonane 
z plastiku na bazie trzciny cukro-
wej. Jest to dobry przykład połą-
czenia zrównoważonego rozwoju 
i wzornictwa.

Dlaczego to właśnie w Danii in-
nowacje, zrównoważony rozwój 
i wzornictwo są ze sobą tak moc-
no powiązane? 

D zieje się tak głównie dla-
tego, że jesteśmy małą, 
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otwartą gospodarką. Liczba ludności Danii jest 
prawie taka sama jak liczba ludności wojewódz-
twa mazowieckiego, więc nasz rynek wewnętrzny 
jest bardzo mały. Duńskie przedsiębiorstwa, aby 
przetrwać, muszą konkurować na globalnym rynku. 
W przeciwnym razie przestaną istnieć. Aby być firma-
mi konkurencyjnymi, muszą być innowacyjne i przy-
kładać dużą wagę do wzornictwa.

J ak Dania może dzielić się swoją kreatywnością 
i innowacyjnością z Polską? Dobrą wiadomo-

ścią jest to, że to już ma miejsce. W Polsce jest około 
500 duńskich przedsiębiorstw, które zatrudniają oko-
ło 50 000 pracowników. Większość z nich to globalni 
innowacyjni liderzy w swoich branżach. Firmy te za-
domowiły się już w Polsce i są dobrze zintegrowane 
z lokalnymi społecznościami. Mają lokalny łańcuch 
dostaw oraz wykorzystują dużą przewagę konkuren-
cyjną, którą ma Polska dzięki wysoko wykwalifikowa-
nej sile roboczej, kreatywności i dobrym tradycjom 
w dziedzinie inżynierii i nauk ścisłych, jakie macie 
tu w Polsce.

P osłużę się tu przykładem: Velux, duński 
producent okien, zatrudnia ponad 3500 pra-

cowników w czterech zaawansowanych technicznie 
fabrykach w Polsce. Ich wyroby są nie tylko inno-
wacyjne, lecz również zaprojektowane tak, by były 
ekologiczne, energooszczędne i przyjazne dla 
środowiska. Do ich produkcji używane jest drewno 
z polskich lasów, a główna fabryka w Gnieźnie jest 
ogrzewana zrębkami drzewnymi. Jest to dobry przy-

kład proekologicznego projektowania i innowacyjnej 
działalności gospodarczej. Cieszy mnie, że Velux 
został zaproszony do wzięcia udziału w dzisiejszym 
panelu „Projektowanie ekologicznych innowacji”.

I nnym przykładem jest architektura. W pią-
tek (16 marca br. podczas konferencji UPRP 

– od red.) przedstawiciel duńsko-polskiego pioniera 
w projektowaniu ekologicznych miejskich przestrze-
ni i budynków publicznych Bjerg Arkitektur Polska 
weźmie udział w panelu „Projektowanie ekologicznej 
przestrzeni miejskiej”. Choć firma powstała w Danii, 
obecnie jest silnie zakorzeniona w Polsce. Jej archi-
tekci i projektanci przestrzeni miejskiej są Polakami. 
Posiadają rozległe doświadczenie w realizacji projek-
tów w całej Polsce. Wszystkie one są zrównoważo-
ne, zaawansowane technicznie, uwzględniają historię 
i spuściznę otoczenia.

Daje to doskonałą podstawę do ścisłego partnerstwa 
między Polską a Danią w zakresie innowacji i kre-
atywności, choćby ze względu na obecność zdrowe-
go i silnego ducha przedsiębiorczości w Polsce, który 
sprzyja innowacji i kreatywności.

P otencjał polskiego partnerstwa z sąsiadami 
z Północy został już dostrzeżony. Skandynaw-

sko-Polska Izba Gospodarcza opublikowała w ubie-
głym roku raport dotyczący innowacyjnych rozwiązań 
skandynawskich firm w Polsce, zawierający wiele 
konkretnych przykładów, że skandynawskie firmy 
już są partnerami Polski w zakresie realizacji strategii 
odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego, choćby 
w obszarze propagowania innowacyjnych rozwiązań. 

Pani Jadwiga Emilewicz, była podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju, obecna minister przed-
siębiorczości i technologii, we wstępie do publikacji 
napisała: „Skandynawia jest cennym źródłem inspira-
cji i wiedzy w temacie rozwijania innowacyjnych roz-
wiązań w różnych obszarach. Warto zatem korzystać 
z tych doświadczeń i rozwijać polsko-skandynawską 
współpracę w tym zakresie.” Nie mógłbym wyrazić 
tego lepiej. 

C zas jest odpowiedni, więc pozwolę sobie 
na zapewnienie: jesteśmy gotowi. Mam na-

dzieję, że odbywająca się właśnie konferencja będzie 
krokiem w tym kierunku. Na zakończenie chciałbym 
złożyć Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej 
Polskiej serdeczne gratulacje z okazji stulecia syste-
mu ochrony własności przemysłowej.

(Tytuł wystąpienia – red.)
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Odpowiedzialność, 
oszczędność 

i współdziałanie  
– nowe oblicza postępu

Agnieszka Sobol 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Tematyka zorganizowanej przez Urząd Patentowy w marcu br. międzynarodowej 
konferencji „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie” stawia 

przed ekonomistami wiele pytań. Czy zmierzamy w kierunku przemodelowania 
istniejącego systemu społeczno-gospodarczego w stronę systemu 

zrównoważonego? Jakie powinny być główne założenia modelu, w który 
wpisany jest zrównoważony rozwój?

N a początku należałoby zadać 
pytanie – dlaczego mówimy o po-

trzebie transformacji, redefinicji rozwoju 
czy przemodelowaniu procesów spo-
łeczno-gospodarczych? Czy coś poszło 
nie tak? Wszyscy zauważamy, że tworzo-
ny jest nowy język debaty, i to nie tylko 
w Polsce, lecz na poziomie globalnym. 
Znamienne jest to, że spora część waż-
nych wydarzeń gospodarczych, w tym 
ostatniego szczytu ekonomicznego 
w Davos poświęcona została kwestiom 
zrównoważonego rozwoju1.

W ostatnim czasie ważny jest głos popar-
cia tysięcy naukowców podpisanych pod 
artykułem opublikowanym w BioScience 
jako przestroga dla ludzkości. Zilustro-
wane w nim zostały różne negatywne, 

wręcz katastrofalne w skutkach zjawiska. 
Alarmująco brzmi stwierdzenie, że „ludz-
kość jest na kursie kolizyjnym ze światem 
przyrody”.2

P ojęcie zrównoważonego rozwoju 
pojawiło się już kilkadziesiąt lat 

temu. Jednak relatywnie od niedawna 
przykłada się do niego większą wagę. 
Można w tym przypadku uznać, że o nie-
których trendach dużo się mówi, gorzej 
jest z ich aplikacją w praktyce. Wszak 
słynny raport Klubu Rzymskiego „Granice 
wzrostu”3 czy pionierskie dla ecode-
signu dzieło Victora Papanka „Design 
for the Real World”, to pozycje z lat 70. 
ubiegłego stulecia. Dzisiaj modne poję-
cia: jak zielona gospodarka, ekonomia 
obiegu zamkniętego, czy ‘cradle to cradle’ 

to pojęcia, które w literaturze naukowej 
funkcjonują od kilkudziesięciu lat.

W  pewnym sensie musieliśmy 
stanąć przed bardzo poważnym 

ryzykiem związanym z zagrożeniem 
zmianami klimatycznymi, utratą bioróż-
norodności, wyczerpywaniem się zaso-
bów. W 2025 roku na niedobory wody 
będzie cierpiało pond 3 mld ludzi świata, 
już dziś utraciliśmy 70% zasobów ryb, 
w niektórych częściach świata utraciliśmy 
ponad 80% ogólnej bioróżnorodności.4 
Słynny amerykański Profesor Herman 
Daly powiedział: „Jest coś z gruntu złego, 
że traktujemy ziemię jakby to było przed-
siębiorstwo w stanie likwidacji”.5

Ale oczywiście zrównoważony rozwój 
to nie tylko środowisko, choć jego stan 
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w bezpośredni sposób przekłada się 
na jakość życia ludzi – zdrowie i bezpie-
czeństwo. Coraz częściej mówi się o wa-
runkach naturalnych i wyczerpywaniu 
się zasobów w kontekście potencjalnych 
ogniw zapalnych zagrażających wojną. 
Kapitał naturalny to podstawa gospodarki 
i bezpośrednich zasobów dla większości 
branż. Straty ekonomiczne powodowane 
tylko globalnym ociepleniem na świecie 
szacowane są na poziomie 44 bilionów $ 
do 2060 roku.6

T en konglomerat zjawisk i składo-
wych o charakterze środowisko-

wym, społecznym i ekonomicznym musi 
być zatem rozpatrywany w sposób nie-
rozerwalny, w sposób interdyscyplinarny. 
I na tym właśnie polega zrównoważony 
rozwój.

W  debacie publicznej coraz 
wyraźniejsze są głosy o ułom-

nościach dotychczasowej drogi rozwoju 
współczesnego świata. Mówimy o tym, 
że współczesny kapitalizm jest zdege-
nerowany, że prowadzi do chorobliwej 
apoteozy pieniądza i kultu niepohamowa-
nej konsumpcji. Coraz częściej mówi się 
o fikcji rynku jako doskonałego regulatora. 
Rynek jest niedoskonały, bo tacy są jego 
aktorzy. Ponadto z definicji ekonomii mó-
wimy o gospodarowaniu ograniczonymi 
zasobami i niedoskonałości rynkowe 
są tego odbiciem. PKB nie jest uniwersal-
ną miarą sukcesu gospodarczego i spo-
łecznego. Nie uwzględnia tak ważnych 
kwestii, jak jakość życia, użyteczność 
społeczna, ochrona środowiska itp. 

P otrzeba przemodelowania go-
spodarki wynika więc z niezgody 

na bezwzględny kapitalizm i zapa-
trzenie na słupki wskaźników wzrostu 
gospodarczego.

W mądrej transformacji nie chodzi 
o wzrost, a o rozwój. Składowymi podej-
ścia zrównoważonego są: myślenie sys-
temowe, oszczędność i współdziałanie.

W  odpowiedzialnej gospodarce 
musimy myśleć systemowo, 

łącząc kwestie lokalne i globalne, aspek-

ty z zakresu poszanowania energii, 
oszczędności wody i surowców, różne 
pozornie niepowiązane branże. Tworzenie 
obiegów zamkniętych i wprowadzenie 
formuły ‘cradle to cradle’ wymaga otwar-
tości na spectrum szerokich zastosowań 
i transformacji. Powinniśmy czerpać 
z przyrody i podglądać jej złożone me-
chanizmy. Powszechne jest myślenie 
linearne, podczas gdy w przyrodzie ukła-
dy w większości są zakrzywione. Usługi 
ekosystemowe pokazują nam szereg 
możliwości, które do tej pory nie były wy-
korzystywane. Najprostsze modele w go-
spodarce komunalnej, łącząc gospodarkę 
odpadami, wodno-ściekową i energetykę, 
pozwalają zaoszczędzić ogromne ilości 
energii i jednocześnie uniknąć emisji 
groźnych gazów do atmosfery.

K olejna rzecz to potrzeba skończe-
nia z mitem myślenia o nowocze-

sności i postępie przez pryzmat wielkości 
i szybkości. Motorem rozwoju nie może 
być niepohamowana i bezmyślna kon-
sumpcja. Oszczędność – oznacza koniec 
myślenia kategoriami, że maksymalizacja 
jest dobra za wszelką cenę. Współcze-
sna kultura nie lubi słowa umiar. Może 
jednak w kontekście ograniczonych za-
sobów, czy już właściwie ich niedoborów 
warto się nad nim pochylić.

Tempo rozwoju gospodarczego, wzrost 
poziomu zamożności oraz liczby ludności 
wymaga racjonalizacji procesów spo-
łeczno-gospodarczych. Konieczne jest 
oszczędne wykorzystywanie zasobów 
naturalnych ze względu na ograniczo-
ność potencjału środowiska, jak i nega-
tywnych efektów zewnętrznych procesów 
gospodarowania, w tym zwłaszcza kosz-
tów środowiskowych. W ciągu ostatnich 
czterech dekad zaobserwowano na świe-
cie trzykrotny wzrost zużycia zasobów 
naturalnych z 22 miliardów ton rocznie 
do ponad 70 miliardów. 

J ednocześnie badania wskazują, iż 
konsumpcyjny styl życia ma więk-

szy wpływ na przyspieszenie tempa zu-
żywania zasobów niż rosnąca liczba po-
pulacji świata. Silny rozwój kapitałochłon-

nych gospodarek, zwłaszcza azjatyckich, 
spowodował spotęgowany negatywny 
wpływ na środowisko. Jednocześnie 
poziom konsumpcji społeczeństw krajów 
rozwijających się i rozwiniętych ukazuje 
daleko idące rozbieżności. Gdyby kraje 
Południa podążały drogą rozwoju bogatej 
Północy, to do 2050 roku zużylibyśmy 
180 miliardów ton zasobów (3 razy wię-
cej niż obecnie)7.

Z równoważony rozwój wymaga po-
nadto współdziałania, które ozna-

cza przybranie szerszej perspektywy ko-
operacji, dostrzeganie korzyści płynących 
ze współpracy, a nie konkurowania. Waż-
nym kierunkiem rozwoju jest gospodarka 
współdzielenia (sharing economy), która 
wzmacnia wartości społeczne, a jedno-
cześnie pozwala na zmniejszenie presji 
na środowisko i zużywania zasobów.

Kto powinien zostać zaangażowa-
ny w budowanie nowego modelu 
ukierunkowanego na zrównoważony 
rozwój?

Odpowiedzialny lub nieodpowiedzialny 
świat tworzymy wszyscy: rządzący, 
przedsiębiorcy, konsumenci, projektanci, 
innowatorzy, inwestorzy. Każdy dokłada 
swoją cegiełkę. Dlatego tak ważne jest 
budowanie świadomości obywatelskiej 
i ekologicznej.

D okonujące się zmiany w prze-
strzeni społeczno-gospodarczej 

są efektem złożonych zachowań wielu 
podmiotów. W efekcie działania edukacyj-
ne podnoszą świadomość obywatelską 
i ekologiczną, działania administracyjne 
kreują nowe podstawy funkcjonowania 
rynków, w odpowiedzi powstają nowe 
modele biznesowe. Kierunek zrównowa-
żonego rozwoju wymaga odpowiedzial-
nego zaangażowania wielu różnych pod-
miotów. Każdy odgrywa inną rolę. Zmie-
niają się poglądy na temat roli państwa 
jako siły niezbędnej, aby społeczeństwa 
mogły sprostać globalnym wyzwaniom. 

J ak pokazały wieloletnie doświad-
czenia, niewidzialna ręka rynku 

nie jest w stanie ochronić wartości 
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społecznych i środowiskowych. Sa-
moistny mechanizm jest w odniesieniu 
do kapitału społecznego, a zwłaszcza 
środowiskowego, mocno ułomny. W re-
zultacie zyski są prywatyzowane, a kosz-
ty mają charakter ogólnospołeczny. 
Niezbędne jest wprowadzenie narzędzi 
odpowiedzialnego interwencjonizmu, 
które zapewniałyby internalizację nega-
tywnych efektów zewnętrznych w kosz-
tach prowadzonej działalności tak, aby 
nie przerzucać ich na ogół społeczeń-
stwa. Środowiskowe koszty zewnętrzne 
generowane przez najważniejsze sektory 
gospodarki wynoszą ok. 850 miliardów $, 
a koszt ten podwaja się co 14 lat8.

Internalizacja ujawniłaby rzeczywiste 
koszty ochrony środowiska i ceny 
produktów. Istotne są tutaj też kwestie 
polityki handlowej i zasady polityki 
międzynarodowej. Warunki konkurencji 
powinny promować podmioty realizują-
ce zrównoważony rozwój. Ważna jest 
zatem internalizacja kosztów zewnętrz-
nych w prowadzonej działalności przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów 
pracy. Urealnienie cen wpłynęłoby tak-
że na wyhamowanie nieograniczonej 
konsumpcji.

P odmioty publiczne są ważnym gra-
czem rynkowym. W krajach OECD 

wydatki rządowe kształtują się średnio 
na poziomie 46% PKB. Realizowana 
przez nie polityka zamówień publicznych 
czy inwestycje w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego mogą wspierać 
rozwój zrównoważonej gospodarki i jed-
noznacznie wskazywać na istotną wagę 
wartości środowiskowych i społecznych. 
Działania sektora publicznego powodują 
tzw. efekt ciągniony.

Przyspieszenie przejścia z gospodarki 
linearnej do gospodarki zamkniętego 
obiegu powinno być promowane przez 
państwo. Skoro rolą państwa i podmio-
tów publicznych jest ochrona interesu 
ogólnospołecznego, to niezbędne jest 
ustalenie takich kryteriów ich działania, 
które rzeczywiście ten interes chronią. 
Niech w przywołanych zamówieniach 

publicznych nie będzie to przede wszyst-
kim kryterium ceny.

P aństwo nie powinno zastępować 
rynku, lecz powinno niwelować 

jego niedoskonałości, zwłaszcza tam, 
gdzie mamy ograniczać koszty społecz-
ne, środowiskowe i transakcyjne oraz 
internalizować koszty zewnętrzne.

W relacji konsument-biznes pojawia 
się kwestia zrównoważonej bądź 
niezrównoważonej konsumpcji i produkcji. 
Ważny jest tu poziom świadomości jednej 
i drugiej strony. Ważną rolę odgrywają 
też innowatorzy, projektanci, artyści. Jak 
mawiał etyk designu Tristan Harris „Jeśli 
kontrolujesz menu, kontrolujesz wybory”. 
Konsumenci poprzez swoje codzienne 
zakupy głosują portfelem za określonym 
modelem produkcji.

Czy uzasadniona jest ekonomicznie 
transformacja w kierunku odpowie-
dzialnej, zrównoważonej gospodarki? 
Czy możliwy jest model biznesowy 
łączący racje ekonomiczne, społecz-
ne i środowiskowe?

P o latach doświadczeń z wadliwie 
wykorzystywanymi zdobyczami 

kapitalizmu widzimy, jak ten mechanizm 
jest ułomny. W przypadku Polski mówi 
się wręcz o dzikim kapitalizmie. Koncen-
tracja na priorytetach gospodarczych 
prowadzi do zaniedbań w kapitale spo-
łecznym i środowiskowym i w rezultacie 
do strat w samej gospodarce. Nader 
często zyski są prywatyzowane, a kosz-
ty mają charakter ogólnospołeczny. 
Dotyczy to zwłaszcza aspektów środo-
wiskowych, a także tych społecznych. 
Zysk jest ważny, ale nie kosztem ludzi 
(pracowników i społeczeństwa) oraz 
nie może odbywać się kosztem degrada-
cji środowiska. Zamiast Friedmanowskie-
go podejścia “The business of business 
is business”9 bardziej trafne jest głoszo-
ne przez Portera i Kramera „What’s good 
for society is good for business”10.

57% badanych mieszkańców UE wska-
zuje duże podmioty gospodarcze jako 
głównych odpowiedzialnych za stan śro-

dowiska. Na osobistą odpowiedzialność 
wskazuje jednoznacznie 45% Europej-
czyków. Jednocześnie w przypadków 
mieszkańców starej Unii, jest to odpo-
wiednio 27% oraz 63%11. Widać, że dzię-
ki wzrostowi świadomości ekologicznej 
i obywatelskiej rozumiemy lepiej naszą 
jednostkową rolę i wpływ.

Z mieniają się potrzeby – coraz 
częściej rozumiemy, że nie musimy 

posiadać, a jedynie chcemy mieć dostęp 
do produktu, usługi. W tym przypad-
ku trwałość i zróżnicowanie ofertowe 
są kluczowe. Zmienia się sposób oceny 
czynników wpływających na jakość 
życia. Ze zdecydowanej dominacji 
parametrów ekonomicznych na dowar-
tościowanie czynników środowiskowych 
i społecznych.

Ś wiat stoi w obliczu rosnącego 
zapotrzebowania na energię 

i boryka się z problemami zmienności 
cen i zakłóceń dostaw. Konieczne 
jest zmniejszenie wpływu, jaki sektor 
energetyczny wywiera na środowisko 
i bezpieczeństwo. Odpowiedzialna 
i zrównoważona gospodarka to mniejsza 
zasobochłonność i materiałochłonność, 
większa efektywność energetyczna. 
To nowe miejsca pracy i ekoinnowacje. 
Zmniejszenie presji na środowisko wy-
maga przebudowania łańcucha dostaw. 
W procesie tym istotne jest uwzględnia-
nie parametrów wynikających z oceny 
cyklu życia produktu czy usług. Istotna 
jest mobilność. Produkty lub ich części 
powinny być łatwo transferowalne. Do-
tyczy to małej, jak i dużej skali. Przykład 
przemysłu motoryzacyjnego, gdzie 
ustawowo wpisano łatwość demontażu 
i ponownego zastosowania części sa-
mochodowych, po stadiony sportowe, 
które montowane są czasowo na duże 
wydarzenia, a potem demontowane cał-
kowicie lub do skali rzeczywistych po-
trzeb. Przykładem może być organizacja 
olimpiady w Londynie, gdzie duży nacisk 
położono na zrównoważony rozwój.

Często na wsparcie wartości społecz-
nych i środowiskowych patrzy się przez 
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pryzmat kosztów, kosztów bardzo 
wąskich i krótkowzrocznych. Pomija 
się wiele parametrów i efekt hory-
zontalny, zapomina się o przyszłych 
pokoleniach. Podczas gdy pogodzenie 
racji ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych nie zawsze wymaga 
skomplikowanych inwestycji. Wymaga 
natomiast refleksji i analiz, gdyż często 
lepsze zwroty z inwestycji uzyskuje się 
dzięki replikacji lub niewielkim prze-
modelowaniom, dostosowanym do no-
wych warunków. Partnerzy biznesowi 
mogą wymuszać na sobie praktyki 
uwzględniające wartości społeczne 
i środowiskowe. Zmienia to oblicze 
konkurencyjności. Nowa formuła dzia-
łania przynosi większe wielostronne 
korzyści niż kosztowne innowacje 
w technologie. Przykładem mogą być 
różne kolektywne przedsięwzięcia, 
współdzielenie, które traktowane 
są jako innowacje społeczne.

T worząc nowe możliwości mobilno-
ści, kształtując nowe przestrzenie 

publiczne, promując nowe nawyki i style 
życia, wykorzystując nowe technologie 
możemy zmienić niezrównoważony 
i niekorzystny model gospodarczy. Nowe 
modele biznesowe wspierają rozwiązania 
prowadząc do pozytywnej zmiany i same 
na tym zarabiają.

W zarządzaniu obserwujemy wszędo-
bylską kalkulację, manipulację i taktykę. 
Brakuje w niej strategii i myślenia sys-
temowego. Podkreślić należy, że mo-
tywacje społeczne i środowiskowe 
nie wykluczają logiki biznesowej. Jest 
to natomiast logika odpowiedzialna. 
Zdrowe społeczeństwo i wysokiej jako-
ści środowisko naturalne są wartościami 
same w sobie, a za nimi rozwinie się 
także zrównoważona gospodarka.

U czestnicy konferencji „Zrówno-
ważone projektowanie w in-

nowacyjnym biznesie” wielokrotnie 
podkreślali kluczowe dla transformacji 
znaczenie edukacji i budowania świa-
domości ekologicznej. Warto odnoto-
wać, że Urząd Patentowy skutecznie 

wykorzystał swój jubileusz stulecia 
na promocję interdyscyplinarnego po-
dejścia do zrównoważonego rozwoju.
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Środki publiczne dla ekoprojektowania 

Panel na temat pozyskiwania środków publicznych dla ekoprojektowania 
zawierał wiele ciekawych informacji nt. możliwości finansowania innowacyjnych 

rozwiązań i stanowił szczególne uzupełnienie dyskusji o zrównoważonym 
projektowaniu w innowacyjnym biznesie, zwłaszcza że w dyskusji zwrócono 

uwagę na to, iż problemem bywa pozyskiwanie finansowania na rozwój 
produktu po przeprowadzeniu fundamentalnych badań, w okresie przed samą 

jego komercjalizacją.
W panelu wzięli udział przedstawiciele publicznego sektora finansowego, w tym 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. nawiązując do postawionych problemów.

P olska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości, reprezentowana 

przez Izabellę Banaś, koordynatora 
projektu innoLab w Departamen-
cie Analiz i Rozwoju PARP wska-
zała, że PARP wspiera inwestycje 
przedsiębiorców na każdym etapie 
jego działalności, w tym prowadzenie 
prac badawczych czy rozwój nowych 
produktów. Większość z nich jest 
finansowana w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
a „Bon na Innowacje”, umożliwia 
przedsiębiorcy działającemu wspólnie 
z jednostką badawczą pozyskanie 
środków do wysokości 340 tys. zł 
na część badawczą, a następnie 
do 500 tys. zł na wdrożenie. Znacz-
nie większe projekty są realizowane 
w ramach działania „Badania na Ry-
nek”. Najwyższe dofinansowanie 
dostępne w tym programie może 
osiągnąć 20 mln zł. W skrócie, środki 
przeznaczone są na prace rozwo-
jowe zmierzające do dopracowania 
technologii.

POIR to nie jedyny filar finansowania 
projektów wspieranych przez PARP. 

W Programie Operacyjnym Polska 
Wschodnia działanie „Wzór na kon-
kurencję” otwiera możliwość uzyska-
nia przez przedsiębiorcę wsparcia 
na tzw. audyt (diagnozę) wzorniczy, 
przy której PARP współpracuje m.in. 
z Instytutem Wzornictwa Przemy-
słowego. Działania te wspierają sam 
proces projektowy nowych produk-
tów, ich wdrożenie – czyli przeprowa-
dzenie inwestycji. 

Przedstawicielka PARP wskazała 
na istotność wsparcia samego 
procesu projektowego – poruszyła 
problem, iż przedsiębiorcy nie radzą 
sobie z pewnymi procesami inno-
wacyjnymi i podkreśliła rolę takich 
jednostek jak Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego. 

Chociaż instrumenty oferowane przez 
PARP nie są wprost nastawione 
na projektowanie ekoproduktów, 
to jest zwracana uwaga czy projekty 
realizowane są w zgodzie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Przedmiot 
finansowania musi być „bezpieczny” 
dla środowiska naturalnego, a apli-
kacja o środki wymusza prezentację 

projektowanego procesu produk-
cyjnego w kontekście idei ochrony 
środowiska – trzeba m.in. wskazać 
źródła pozyskiwania materiałów 
do produkcji – czy są to surowce 
wtórne, sposobu utylizacji i redukcji 
odpadów. Prezentacja ta nie polega 
wyłącznie na opisie, ale wyliczeniu 
konkretnych wskaźników wskazują-
cych jednoznacznie na fakt, że cele 
ekologiczne zostały uwzględnione.

Polska Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości realizuje również pozakon-
kursowy projekt InnoLAB, którego 
koordynatorem jest panelistka z ra-
mienia PARP. Jest to przedsięwzięcie 
realizowane wspólnie z Minister-
stwem Przedsiębiorczości i Tech-
nologii, polegające na wytwarzaniu 
w oparciu o metodologie design 
thinking nowych, możliwie najbardziej 
przyjaznych dla przedsiębiorców 
form wsparcia. (Więcej na ten temat 
w rozmowie z prezesem PARP w tym 
wydaniu Kwartalnika – od red.)

Z  kolei Żanna Białek z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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przedstawiła prowadzone obecnie 
dwa programy poświęcone innowa-
cjom w obszarze ekologii: „Sokół – 
wdrożenie innowacyjnych technologii 
środowiskowych” oraz „ETV – weryfi-
kacja technologii środowiskowych”. 

W „Sokole” przedsiębiorcy mogą 
uzyskać dofinansowanie w fazie 
badawczo-rozwojowej oraz wdroże-
niowej. W tej pierwszej, Narodowy 
Fundusz finansuje prace rozwojowe 
(ale nie badawcze) – środki na drugą 
fazę mogą otrzymać podmioty, które 
ukończyły fazę pierwszą lub takie, 
które wdrożenie oparły na zakupie 
licencji. Budżet programu „Sokół” 
wynosi aż 2,5 miliarda złotych. Nale-
ży jednak zaznaczyć, że te niemałe 
środki ograniczone są zasadami 
udzielania pomocy publicznej, a samo 
dofinansowanie – głównie pożycz-
kowe – udzielane jest na warunkach 
rynkowych. 

W fazie rozwojowej przedsiębiorca 
może liczyć na finansowanie bez-
zwrotne zgodnie z regułą de minimis 
(szczegółowe uregulowania zawarte 
są w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. 
– zgłoszeniu nie podlega pomoc pu-
bliczna w wysokości nieprzekracza-
jącej 200 tys. euro w ciągu 3 lat) lub 
zwrotne – w formie pożyczki, która 
jest udzielana na warunkach rynko-
wych lub preferencyjnych. Te ostatnie 
obejmują poziom WIBOR 3M plus 
50 punktów bazowych, lecz nie mniej 
niż 2%. 

Faza wdrożeniowa finansowana jest 
wyłącznie w formie pożyczek, podob-
nie jak wyżej – na warunkach ryn-
kowych lub preferencyjnych. Warto 
zaznaczyć, że sektor MSP może uzy-
skać dofinansowanie do 150 mln zł, 
a duży przedsiębiorca może liczyć 
na kwotę pożyczki do 300 mln zł. 

Bardzo istotne i specyficzne dla 
działalności Narodowego Funduszu 
jest, że powołane środki mogą być 
przekazane wyłącznie na technologie 

innowacyjne posiadające efekt eko-
logiczny. W zasadzie każdy pomysł 
na innowacyjne rozwiązanie posiada-
jące efekt ekologiczny może uzyskać 
dofinansowanie – z wyłączeniem 
rolnictwa oraz rybołówstwa. Innowa-
cja jest tutaj rozumiana jako novum 
w skali kraju – nie mogła być wcze-
śniej zastosowana na terytorium RP, 
a wnioskodawca jest zobowiązany 
przedstawić analizę rynku, ewentual-
nie inne dane świadczące o przepro-
wadzeniu stosownych analiz.

W najbliższej perspektywie planowa-
ne jest rozszerzenie obszarów działal-
ności dla programu „Sokół” – mowa 
m.in. o rozwoju oferty dla transportu 
morskiego. NFOŚiGW rozważa po-
nadto wprowadzenie nowego progra-
mu dla startupów, jednak jest to faza 
początkowa. 

Warto jeszcze poświęcić kilka słów 
programowi ETV. Skierowany jest 
on do tych przedsiębiorców, którzy 
już zweryfikowali swoje technologie 
– np. w polskich (lub innych akredy-
towanych) jednostkach weryfikują-
cych i uzyskali stosowny certyfikat 
poświadczający, że dana technologia 
jest innowacyjna, rozwojowa i posiada 
wysoki potencjał wdrożeniowy. Posia-
danie ETV stanowi zatem – w ocenie 
przedstawiciela NFOŚiGW majątek 
sam w sobie. Narodowy Fundusz 
rozważa także wzmocnienie finanso-
wania ze środków programu „Sokół” 
dla tych podmiotów, które posiadają 
certyfikat ETV. Ponadto w ramach 
samego ETV możliwe jest uzyska-
nie dofinansowania z NFOŚiGW 
na uzyskanie świadectwa – mowa 
o kwocie do 50 tys. zł, pod warun-
kiem, że nie przekroczy ona połowy 
kosztów certyfikacji. 

N arodowe Centrum Badań 
i Rozwoju finansuje prace 

B+R, a nawet – w niektórych progra-
mach – badania podstawowe. Po-
dobnie jak PARP, większość działań 
oferowanych przez NCBiR stanowi 

realizację Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. Konieczne 
jest zatem, by projekt wpisywał się 
w dowolną Krajową Inteligentną Spe-
cjalizację. Finansowani są nie tylko 
przedsiębiorcy, ale również konsorcja 
przedsiębiorstw i konsorcja nauko-
wo-przemysłowe – mówiła dr inż. 
Adrianna Pawlik – przedstawiciel-
ka NCBiR. W ramach POIR oferowa-
ny jest program „Regionalne Agendy 
Naukowo-Badawcze” (instrument 
adresowany do konsorcjów, w któ-
rych skład wchodzi minimum jedna 
jednostka naukowa oraz minimum 
jedno przedsiębiorstwo, przy czym 
to jednostka naukowa jest liderem 
i formalnym wnioskodawcą projek-
tu). Przedstawiane przez konsorcja 
projekty muszą obejmować badania 
przemysłowe i prace rozwojowe albo 
same prace rozwojowe. Wpisują się 
tutaj również technologie ochrony śro-
dowiska i innowacyjne projektowanie. 
Istnieją również „Projekty Aplikacyjne” 
(przedsięwzięcia polegające na bada-
niach przemysłowych i/lub pracach 
rozwojowych, które mogą być uzupeł-
nione o prace przedwdrożeniowe), re-
alizowane przez konsorcja z udziałem 
przedsiębiorców i jednostek nauko-
wych, w których liderem jest jednost-
ka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Ponadto NCBiR posiada programy 
dedykowane wyłącznie dla przedsię-
biorców. Są to tzw. „szybkie ścieżki” 
o budżetach ok. 700 mln złotych 
każdy. Środki dostępne są od wiosny 
do końca bieżącego roku.

NCBiR posiada również program 
„Innowacyjny Recykling” – do-
kumentacja konkursowa zostanie 
opublikowana w lipcu br. na stronach 
NCBiR, a nabór wniosków planowany 
jest na jesień 2018 r.

Nowym obszarem działalności 
Centrum jest formuła oferowania 
finansowania w oparciu o metodo-
logię Problem Design Research 
– zamiast ogłaszania naborów otwar-
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tych, prowadzona jest rekrutacja 
projektów – rozwiązań konkretnych 
problemów, np. smogu. Takie po-
dejście gwarantuje głęboką selekcję 
możliwie najskuteczniejszych od-
powiedzi na postawione wyzwania, 
a wytworzone produkty będą z kolei 
posiadały pewność zbytu. Obecnie 
w tej formule NCBiR poszukuje m.in. 
mobilnego pojemnika do przechowy-
wania wodoru. 

A gencja Rozwoju Przemysłu 
różniła się od pozostałych 

reprezentowanych w panelu instytucji 
w kilku aspektach: prowadzi samo-
dzielnie projekty edukacyjne na temat 
projektowania, wspomaga zakupy 
licencji. Bartosz Sokoliński, dyrek-
tor Biura Innowacji ARP wskazał 
na jeszcze jedną istotną różnicę 
– Agencja Rozwoju Przemysłu jest 
spółką, specyficzną, bo spółką Skar-
bu Państwa – posiadającą określony 
cel misyjny, ale działającą dla zysku. 
Agencja została powołana, by prowa-
dzić restrukturyzacje przedsiębiorstw 
przemysłowych, ale dwa lata temu 
powstały struktury związane z in-
nowacyjnością. ARP posiada kilka 
produktów, o których warto wiedzieć. 
Pierwszym z nich jest projekt euro-
pejski „Sieć Otwartych Innowacji”, 
w ramach którego wnioskodawcy 
mogą uzyskać środki na transfer 
technologii, usługi doradcze. Poprzez 
transfer ARP rozumie zakup technolo-
gii na potrzeby mikro- lub małej firmy. 
Pochodzenie technologii nie ma tutaj 
znaczenia, a kwota dofinansowania 
wynosi maksymalnie do 200 tysięcy 
euro. 

Filarem działalności ARP jest in-
westowanie posiadanych środków 
oraz udzielanie pożyczek. Udziela-
ne są pożyczki dla mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw na rozwój 
innowacji – niestety są one oprocen-
towane rynkowo – inaczej miałaby 
miejsce pomoc publiczna. Warto 
jednak zaznaczyć, że siłą ARP jest 

możliwość ich zabezpieczania – tutaj 
reguły są zazwyczaj bardziej sprzyja-
jące małym podmiotom niż w sekto-
rze bankowym.

ARP prowadzi również działalność 
usługową. Obok edukacyjnej, cieka-
wym narzędziem jest ARP Innovation 
Pitch, które polega na rekrutowaniu 
małych firm do rozwiązywania pro-
blemów pojawiających się w dużych 
podmiotach. Warto także wspomnieć, 
iż Agencja Rozwoju Przemysłu jest 
współwłaścicielem Instytutu Wzornic-
twa Przemysłowego. 

ARP rozwija obecnie projekty zwane 
„branżowymi obszarami wsparcia”. 
Przykładem takiego działania jest 
szereg usług, którymi Agencja obu-
dowała branżę technologii kosmicz-
nych – zaczęło się od dofinansowania 
stażów dla młodych, obiecujących 
polskich inżynierów – ARP finansuje 
połowę kosztów takiego stażu. Pro-
wadzone są również prace nad budo-
wą pierwszego w Polsce inkubatora 
Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

W przeprowadzonym naborze do pro-
jektu „Sieć Otwartych Innowacji” 
na dofinansowanie transferu techno-
logii, z 16 zgłoszonych firm, weryfika-
cję formalną pozytywnie przeszło 5 
– stąd ARP pracuje obecnie nad 
modyfikacją tych warunków. 

P oproszeni o wskazanie najcie-
kawszego projektu finansowa-

nego z programów, którymi dysponu-
ją, biorące udział w panelu instytucje, 
icg przedstawiciele wymieniali: 

Przedstawicielka NFOŚiGW, poin-
formowała, że ze środków „Sokół” 
skorzystano przy projekcie wytwo-
rzenia farb i taśm luminescencyjnych, 
w których wytwarzane światło jest 
tak silne, że może częściowo zastąpić 
tradycyjnie używane latarnie. Farba 
została przetestowana pod kątem 
braku zanieczyszczania środowiska. 
Potencjał wykorzystania produktu jest 
ogromny. 

Przedstawicielka NCBiR opowie-
działa o Triggo – czterokołowym 
pojeździe zaprojektowanym tak, 
by pokonać miasto bez strat czasu 
wynikających ze stania w korkach 
ulicznych. Wspomniała również przy-
kład produktu mniej spektakularnego 
– projekt stworzenia nowych opa-
kowań, które ulegają biodegradacji, 
a do tego są stworzone z materiałów 
bakteriostatycznych, co oznacza, 
że przechowywane w nich produkty 
nie potrzebują konserwantów. 

Dyrektor Sokoliński z ARP wskazał 
na znaczenie Polskiego Funduszu 
Rozwoju – grupy, którą ARP S.A. 
współtworzy z PARP. W ramach tej 
współpracy, dzięki pracom we wspo-
mnianym projekcie InnoLab powstało 
rozwiązanie niezwykle istotne – sca-
le-up. Zostało ono zaplanowane 
dla rozwoju startupów i łączenia 
ich z dużymi firmami.

P odsumowując – można powie-
dzieć, że polscy innowatorzy 

mogą liczyć na coraz bogatszą ofertę 
finansowania swoich technologii. 
Większość dostępnych środków 
publicznych jest przekazywana w for-
mie pożyczek, często na warunkach 
preferencyjnych pod względem 
wysokości oprocentowania lub form 
zabezpieczenia. Istnieje także oferta 
dotacyjna, mowa jest tu co prawda 
o stosunkowo niewielkich kwotach, 
które jednak mogą stanowić zabez-
pieczenie w początkowej fazie działal-
ności innowacyjnej. 

Z przedstawianych w panelu informa-
cji jednoznacznie wyłania się obszer-
ny i zróżnicowany obraz promowania 
przez sferę publiczną finansowania 
innowacji oraz ich projektowania, 
jednak – miejmy nadzieję, że na razie 
– wzornictwo może liczyć głów-
nie na środki głównie w ramach 
oferty Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

(Przygotował Adam Zozula)
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Stwórzmy modę 
na ekodesign

Rozmowa z Bożeną Gargas  
prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 

Każdy produkt można zaprojektować jako przyjazny środowisku. 
Oznacza to, że po pierwsze będzie ekoefektywny, a więc wyprodukowany 

z użyciem jak najmniejszej ilości zasobów oraz przy założeniu, że będzie z niego 
korzystać jak największa liczba użytkowników. A po drugie, będzie przyjazny 

środowisku i człowiekowi. To jest właśnie ekoprojektowanie.

– Podczas panelu nt. „Czy ekopro-
jektowanie odpowiada na wyzwania 
współczesnego biznesu”, prowadzo-
nego przez Panią, który był wpro-
wadzeniem do marcowej konferencji 
UPRP, zadała Pani jego uczestnikom 
m.in. pytanie, jak przekonywać biz-
nes, że ekoprojektowanie to sposób 
na zbudowanie ich przewagi bizneso-
wej. Powiedzmy najpierw, czym jest 
projektowanie ekologiczne. Można 
je zdefiniować? 

– „Jak sobie zaprojektujesz, tak sobie 
potem przetworzysz”. Ta parafraza 
słynnego powiedzenia o ścieleniu łóżka 
i wygodnym śnie bardzo dobrze opi-
suje rolę, jaką w gospodarce odgrywa 
projektowanie produktów. Na szali jest 
nie tylko czystsza Ziemia i zdrowie 
jej mieszkańców, ale także wymierne 
oszczędności. 

Każdy produkt można zaprojektować 
jako przyjazny środowisku. Oznacza to, 
że po pierwsze będzie ekoefektywny, 
a więc wyprodukowany z użyciem jak 
najmniejszej ilości zasobów oraz przy 
założeniu, że będzie z niego korzystać jak 
największa liczba użytkowników. A po dru-
gie, będzie przyjazny środowisku i człowie-
kowi. To jest właśnie ekoprojektowanie.

– Dla Pani jako prezesa Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego jest 
z pewnością bezdyskusyjne, że ekopro-
jektowanie daje przewagę biznesową, 
co potwierdzają zresztą uzyskiwane 
efekty rynkowe dobrego designu, tak 
w kraju, jak i za granicą, w skali global-
nej. Ale czy dla biznesu w Polsce jest 
to oczywiste? 
Co najbardziej stoi na przeszkodzie, 
by ekodesign stał się u nas trwałym 
elementem zarówno myślenia o bizne-

sie, już na etapie wstępnym, jak i poli-
tyki biznesowej w ogóle? 

– Jest coraz więcej przykładów firm, które 
stosują ekoprojektowanie. W głównej mie-
rze należą do nich duże, międzynarodowe 
koncerny, które wytyczają trendy w swoich 
branżach. Firmy te nieustająco rozwijają 
swoje produkty, jednocześnie prowadząc 
intensywne prace badawczo-rozwojowe. 
Co jest zatem najistotniejszą przeszkodą 
w wprowadzeniu ekoprojektowania w pol-
skich firmach dużych czy tych mniejszych 
– brak zrozumienia dla procesu badawcze-
go, jakim jest każde projektowanie, w tym 
oczywiście i eko oraz brak zrozumienia 
istoty samego projektowania i korzyści 
płynących z tego procesu. To ciągle 
dla większości przedsiębiorców koszt 
a nie inwestycja.
– Jak widzi Pani rolę środowiska pro-
jektantów, architektów, designerów, 
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by zmieniać społeczne, w tym bizne-
sowe, podejście do ekoprojektowania? 
Mówiła Pani m.in., że to środowisko 
powinno zachęcać, „podrzucać” biz-
nesowi dobre, ciekawe rozwiązania, 
ale pojawiają się różne problemy zwią-
zane z przepisami m.in. dotyczącymi 
zamówień publicznych… 

– Projektując produkt łącznie z proce-
sem jego produkcji oraz przywracaniem 
go do obiegu projektanci optymalizują 
każdy etap uzyskując istotne oszczędno-
ści. W ten sposób pokazują drogę, która 
pociągnie całą gospodarkę w kierunku 
zamykania obiegów, dążąc do zaprzesta-
nia marnotrawstwa i to szeroko rozumia-
nego: np. w zakresie oszczędzania energii, 
zmniejszenia odpadów, ochrony naszego 
zdrowia. Takie postępowanie wymaga 
zrozumienia procesów oraz zainwestowa-
nia w badania. Koszt ten najczęściej jest 
problematyczny dla przedsiębiorców oraz 
zamawiających produkty np. poprzez za-
mówienia publiczne.

– Czy z tej dyskusji podczas panelu 
wyłonił się jakiś „katalog” wniosków, 
pod adresem biznesu jako takiego, 
by ekodesign znalazł trwale miejsce 
w polityce biznesowej już istnieją-
cych przedsiębiorstw i w planach 
biznesowych? 

– Nie ma takiego katalogu. Biznes po pro-
stu musi się opłacić. Musimy w kraju stwa-
rzać warunki dla rozwoju myślenia projek-
towego, w tym oczywiście ekoprojekto-
wania. Wymaga to szerokiego podejścia 
od wszystkich zainteresowanych stron.

– Mówiła Pani, „wykreujmy modę 
na „eko”. Ale przecież tego rodzaju 
„moda” stawia określone wymogi. 
Czy współpraca – projektantów i pod-
miotów gospodarczych na etapie decy-
zji biznesowych i w trakcie ich realiza-
cji, jest tylko kwestią dobrej woli dwóch 
stron, większej ich „empatii” przy tej 
współpracy? Czy raczej świadomej 
polityki gospodarczej, niezbędnego 
wsparcia ze strony państwa? 

– Zdecydowanie jest to sprawa świadomo-
ści gospodarczej i jak mówiłam dobrych 
warunków dla takiego działania. Empatia, 
dobra wola to zdecydowanie za mało dla 
rozwoju biznesu. Mówiłam o wykreowaniu 
mody na „eko”, myśląc o zjawisku, które 
trzeba upowszechniać, nagłaśniać, tłuma-
czyć, pokazywać korzyści z zastosowania 
takiego myślenia, aby w końcu ekomyśle-
nie stało się powszechne i modne. 

– Przykład naszych designerów, którzy 
pracują z sukcesami czy to w Danii, 
czy w Wielkiej Brytanii, którzy brali 
udział w konferencji, świadczyłby, 
że ich ekologiczne podejście do posta-
wionych problemów, tam było w pełni 
akceptowalne i przyniosło realizację 
ich pomysłów, od zastosowania recy-
klingowych materiałów poczynając… 

– Tak jak mówiłam na początku – z eko-
projektowaniem jest jak z projektowaniem. 
W niektórych gospodarkach proces 
projektowy jest powszechny a korzyści 
gospodarcze oczywiste. Ja mówię ciągle 
o masowej produkcji a nie o pojedynczych 
rozwiązaniach. Takie pojedyncze praktyki 
ekoprojektowania są inspirujące, pokazują 
słuszną drogę, ale zastosowanie syste-
mowego projektowania to zdecydowanie 
większe wyzwanie. 

– Czy zgodzi się Pani z opinią, że do-
piero raczkujemy, porównując się 

z tym, co dzieje się w gospodarce 
i w przestrzeni publicznej np. krajów 
skandynawskich zarówno w odniesie-
niu do znaczenia i wykorzystywania 
„ekologii” w gospodarce, tworzenia 
wysokich standardów życia, stoso-
wania recyklingu dla zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju, w tym 
czystego środowiska, ale również pa-
trząc na wysoką pozycję tamtejszych 
projektantów, których udział w rozwoju 
społeczno-gospodarczym stał się 
warunkiem sukcesu ekonomicznego 
i społecznego. My zaczynamy budo-
wać „ekologiczną mentalność” całego 
społeczeństwa. Może przysłużą się 
temu… alarmy smogowe? 

– Myślę, że świat raczkuje, jeżeli odniesie-
my temat ekoprojektowania do produkcji 
masowej na świecie. Warto nieustająco 
pracować nad tym tematem, namawiać 
rozmawiać, dawać przykłady. Wielką rolę 
i pomoc w uzmysłowieniu ważności czy-
stego powietrza, stosowania recyklingu, 
ochrony naszego zdrowia, a szczególnie 
roli projektantów w tym obszarze mogłyby 
odegrać w Polsce media – zwłaszcza 
telewizja. Temat niby znany, ale traktowany 
bardzo powierzchownie i czasami bez 
zrozumienia istoty problemów. 

– Jak więc polski projektant może 
działać w sposób „ekologicznie odpo-
wiedzialny”, gdy „popyt” na jego usługi 
„eko” też dopiero raczkuje? 

– Potrzebuje systemowego wsparcia, 
lecz nie dotyczy to tylko ekoprojektowania, 
ale w ogóle projektowania.

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
od lat organizuje z myślą o innowa-
cyjności, wymogach współczesnego 
rynku i satysfakcji konsumentów znany 
już konkurs Dobry Wzór, nagradzając 
dobrze zaprojektowane produkty z róż-
nych branż, dostępne na naszym ryn-
ku. Czy na tej podstawie, można oce-
nić, jak dalece myślenie „eko” nie tylko 
zagościło okazjonalnie w polskim pro-
jektowaniu, ale stało, staje się jednak 
ważnym elementem proponowanych 
rozwiązań, trwałą tendencją?
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– Zauważamy coraz częściej proces 
myślenia „eko” w projektowaniu. Przedsię-
biorca produkuje w celu sprzedaży i szuka 
oszczędności nie tylko w kosztach produk-
cji ale także zauważalnych dla końcowego 
odbiorcy efektach w trakcie konsumpcji 
produktu. I wówczas zaczyna myśleć o za-
projektowaniu swoich produktów, w tym 
naturalnie mieści się myślenie eko. 

– Czy – Pani zdaniem – kształcenie 
przyszłych projektantów, architektów, 
ale także inżynierów, uwzględnia już to, 
co można by nazwać kreowaniem 
takiej ekologicznej mentalności i pro 
środowiskowych postaw (notabene wg 
mnie taki wymóg dotyczy całego syste-
mu naszego szkolnictwa), niezbędnych 
– jak uważają katastrofiści – dla zapew-
nienia trwałości naszej współczesnej 
cywilizacji?

– Projektanci doskonale zdają sobie spra-
wę z wartości takiego podejścia. Czy tak 
się dzieje w przypadku innych specjaliza-
cji, proszę zapytać uczelnie. My, mówię 
o Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, 
docieramy do przedsiębiorców tych świa-
domych korzyści z projektowania oraz 
tych, którzy potrzebują wsparcia, innych 
przykładów, szukają przekonania. 

– Jak swoją rolę we współpracy ze śro-
dowiskiem projektanckim, oddziaływa-
niem na nie, by upowszechniać projek-
towanie ekologiczne, określa Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego? 

– Przekonujemy przedsiębiorców, że warto 
tworzyć nowe produkty oszczędzając 
energię, materiał, surowiec i zapraszamy 
projektantów do wspólnego projektu. In-
stytut Wzornictwa Przemysłowego współ-
pracuje ze środowiskiem projektowym 
w obszarze projektowania, upowszech-
niania wzornictwa, edukacji. Wspólnie 
z projektantami każdego dnia po prostu 
pracujemy na rzecz przedsiębiorców 
i wszystkich, którzy chcą słyszeć o warto-
ściach wzornictwa przemysłowego, w tym 
projektowania ekologicznego.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Szymańska

EKOLOGICZNE MIASTO  
– czyli jakie?

Rozmowa z prof. Jolantą Rudzką-Habisiak,  

rektorem ASP w Łodzi

Codziennością powinno być przede wszystkim czyste 
powietrze, a więc ograniczenie spalin i kominowych 

wyziewów, równe chodniki, przejezdne miasta 
z inteligentną sygnalizacją świetlną, zadbaną, 
wszechobecną zielenią, miejscami rekreacji 

i wypoczynku, infrastrukturą edukacyjną, handlową, 
medyczną w okolicy zamieszkania, a wszystko 

to zaprojektowane z myślą o przyszłości.

– Prowadziła Pani Profesor podczas 
konferencji UPRP „Zrównoważone pro-
jektowanie w innowacyjnym biznesie” 
m.in panel nt. „Projektowanie ekologicz-
nej przestrzeni miejskiej – luksusowy 
trend czy świadoma konieczność”. 
Czym jest, powinna być ekologiczna 
przestrzeń? 

– Miasto ekologiczne, powinno być mia-
stem przyjaznym ludziom i otaczającej 
przyrodzie. Oznacza to, że betonowe, wy-
brukowane place są zastąpione skwerami 
z trawą i kwiatami, przyjaznymi miejscami 
odpoczynku mieszkańców w cieniu drzew, 
to także zielone podwórka – mikro prze-
strzenie śródmiejskie, pozwalające miesz-
kańcom obcować z choćby odrobiną natury. 
To szacunek dla ostatniego drzewa przed 
domem, uratowanego przed kolejnym miej-
scem parkingowym. 
Dobrze zaprojektowana przestrzeń publicz-
na sprzyja kontaktom międzyludzkim, rucho-
wi pieszemu i rowerowemu, jest miejscem 
interakcji międzyludzkich, buduje wspólnoty 

i integruje międzypokoleniowo, kształci 
społecznie. 
Przestrzeń ekologiczna jest nie tylko archi-
tekturą, ale jej osadzeniem w naturze. 
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Na szczęście istnieje wyraźny trend w pro-
jektowaniu zrównoważonym. Powstają eko-
logiczne projekty uwzględniające warunki 
otoczenia, poprawiające jakość środowiska 
miejskiego i naturalnego. Przykładem niech 
będzie polsko-duńska pracownia archi-
tektoniczna BJERG Architektur, której 
przedstawiciel Karol Gniazdowski pre-
zentował na tej konferencji realizacje osiedli 
mieszkaniowych o walorach artystycznych, 
ale przede wszystkim ekologicznych. 
Gościem konferencji była też Anna Siwik, 
architekt w londyńskiej pracowni dRMM, 
zajmującej się właśnie tworzeniem innowa-
cyjnej architektury, wykorzystującej nowo-
czesne technologie i materiały, ale co ważne 
społecznie funkcjonalnej (więcej w tym 
wydaniu Kwartalnika – od red.). 
Odpowiadając na pytanie – luksusowy trend 
czy świadoma konieczność – to wg mnie 
zdecydowanie świadoma konieczność. 
W myśl dyrektywy unijnej z 2010 roku do-
tyczącej charakterystyki energetycznej bu-
dynków, od 1 stycznia 2021 roku wszystkie 
nowe budynki mają być obiektami o niemal 
zerowym zużyciu energii. Te same przepisy 
obligują także do znacznego ograniczenia 
zużycia energii w budynkach już istnieją-
cych. Przyszłością są zatem tzw. budynki 
pasywne. Koncepcja budownictwa pasyw-
nego opiera się na zminimalizowaniu zużycia 
energii w trakcie eksploatacji budynku.
Jednak architektura ekologiczna nie oznacza 
tylko oszczędności energii – ważne jest 
także takie kształtowanie przestrzeni, aby 
zbliżyć człowieka do przyrody, o czym mówi-
łam. A przyszłością są tzw. smart cities, mia-
sta, które stanowią kombinację technologii 
informatycznych i komunikacyjnych ze spo-
łecznym i środowiskowym potencjałem. 

– Co oznacza design w mieście, w prze-
strzeni publicznej? 

– Wspomniane małe parki, śródmiejskie 
ogrody, ogródki czy skwery muszą być 
uzbrojone w małą architekturę, idealnie 
wtapiające się w naturalne otoczenie. Ławki, 
pergole, zadaszenia muszą być odpowied-
nio zaprojektowane. Mistrzostwo osiągnął 
w tej mierze projektant i wykładowca aka-
demicki Paweł Grobelny, zainteresowany 

właśnie projektami dla miejskich przestrzeni 
z poszanowaniem status quo, czego np. 
przykładem jest jego przepiękna drewniana 
ławka niczym zjawisko wtopiona między 
żywopłot w brukselskim parku. Domagam 
się repliki w jednym z łódzkich parków… 
Beneficjentami śródmiejskiego designu 
są najczęściej dzieci i ludzie starsi. Należy 
zatem uwzględnić potrzeby maluchów 
i stwarzać atrakcyjne miejsca sprzyjające 
ich rozwojowi psychomotorycznemu. Se-
niorzy będą wdzięczni za wygodne, niezbyt 
niskie ławki, a my wszyscy za funkcjonalne 
i estetyczne kosze na śmieci, budki z napo-
jami, bezpieczne ścieżki rowerowe i trasy 
do biegania. Design odpowiada za estetykę 
i funkcjonalność przystanków komunikacji 
miejskiej, ale też za wkomponowane w prze-
strzeń informacje wizualne. Zaśmiecona 
reklamami i niepotrzebnymi planszami prze-
strzeń niszczy wizerunek, rozprasza i stano-
wi zagrożenie dla kierowców i pieszych. 
Myśl projektową widać na ogół w obiek-
tach funkcjonalnych, ale również ważne, 
uatrakcyjniające przestrzeń są utwory arty-
styczne. Inną zaletą jest niewątpliwy prestiż 
dla miasta, zainteresowanie nowoczesnym 
designem ze strony mediów daje rozgłos 
i promocję.

– Ale chyba nie wystarczy ustawić 
ekologiczne ławki, o których m.in. była 
mowa w panelu, by mieć tzw. „czyste 
sumienie”, że miasto staje się bardziej 
ekologiczne. Choć prezentowane w pa-
nelu ich rozwiązania, np. z możliwością 
doładowania na takiej ławce smartfo-
na czy inne podobne udogodnienia, 
z pewnością są przydatne w publicznej 
przestrzeni. 

– Reakcja projektantów na aktualne po-
trzeby człowieka, to immanentna cecha 
zrównoważonego rozwoju, także miasta 
ekologicznego, ale postępu technologii 
nie zatrzymamy. Polski startup SEEDiA 
stworzył produkt, który umożliwia doładowa-
nie telefonu i pozwala skorzystać z Internetu. 
To właśnie ławka, która działa jak hot spot, 
jest wyposażona w panel słoneczny i wej-
ście USB. Ławka jest ekologiczna, dostarcza 
energię ze słońca, więc nie emituje CO2. 

Obecna cena wyklucza na razie powszech-
ną dostępność, ale kierunek myślenia jest 
jak najbardziej właściwy i może objąć inne 
elementy w przestrzeni miejskiej, jak wspo-
mniane przystanki czy stacje rowerowe. 
To póki co biżuteria miejska dostępna w du-
żych miastach. 
Codzienność dla przeciętnej społeczności 
to przede wszystkim czyste powietrze, 
a więc ograniczenie spalin i kominowych wy-
ziewów, ponadto równe chodniki, przejezdne 
miasta z inteligentną sygnalizacją świetlną, 
zadbaną, wszechobecną zielenią, miejsca-
mi rekreacji i wypoczynku, infrastrukturą 
edukacyjną, handlową, medyczną w okolicy 
zamieszkania, a wszystko to zaprojektowane 
z myślą o przyszłości. 

– No i ta „codzienność” póki co mocno 
nam doskwiera. Jak więc projektować, 
modernizować publiczną przestrzeń, 
by ludziom chciało się w niej żyć, miesz-
kać, poruszać wygodniej, pracować? 
Światowe trendy, w Polsce też, są jed-
noznaczne, w miastach będzie żyło 
coraz więcej ludzi. I będzie coraz mniej 
komfortowo? 

– Właściwym kierunkiem w tym procesie 
jest uruchamianie lokalnych społeczności. 
To one wskazują potrzeby i nadzieje na miłe, 
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estetyczne, funkcjonalne, przyjazne i zielone 
otoczenie, a mądre władze samorządowe 
posłuchają i te oczekiwania zrealizują, będą 
musiały realizować. Uwrażliwiają wszystkich 
na tę szczególną jakość życia, jaką jest 
otoczenie, w którym żyjemy.

„Zrobić plażę przy Moście Wolności; Niech 
na drzewach zawisną hamaki; Klopsztanga 
na Wzgórzu Zamkowym; Kino plenerowe 
– dmuchany ekran na codzienne seanse 
filmowe; Stoliczki do gry w szachy; Fontan-
na muzyczna; Stwórzcie punkt odsłuchu 
audiobooków; Rybki w fontannie – to po-
mysły, jakimi podzielili się pierwsi goście 
wystawy „Dizajn w przestrzeni publicznej. 
Partycypacja”. Zapytaliśmy o to, jak po-
winny wyglądać miejsca do wypoczynku 
na Wzgórzu Zamkowym i jak lepiej wyko-
rzystać brzeg Olzy do rekreacji? Na po-
mysły wciąż czekamy, bo na tym polega 
idea wystawy i o tym rozmawiano podczas 
konferencji, czyli o uczestnictwie” – mó-
wiła dyrektor Ewa Gołębiowska z Zamku 
Cieszyn organizatorka tej wystawy, i taki 
właśnie projekt zamierza tam realizować. 
Bo tak to powinno wyglądać. Tego rodzaju 
myślenie musi stać się u nas zjawiskiem 
powszechnym.

– Czy istnieją jakieś standardy, mierniki, 
które pozwalałyby określić, które miasto 
jest bardziej ekologiczne niż inne? Poza 
oczywiście wskaźnikami zanieczysz-
czenia powietrza. Bywa też, że toniemy 
w śmieciach a te śmieci, choć ostatnio 
podkreślamy znaczenie recyklingu i coś 
tam robimy, właściwie marnujemy. 

– Dziś stopień zanieczyszczenia powietrza 
staje się miarą świadomości samorządów 
odpowiedzialnych za kondycję danej miej-
scowości. Mierzymy emisję ciepła, jakie 
oddają budynki, zanieczyszczenie i zużycie 
wody i ścieków, gazu, oczywiście energię 
elektryczną, i wiele innych czynników. Wyniki 
czasem przerażają. Niemniej jednak sku-
teczność w podnoszeniu standardów pro-
ekologicznych i implementowaniu ich w ży-
cie miasta jest natychmiast doceniana przez 
ich mieszkańców. Z trudem przychodzi 
segregacja odpadów, ale z roku na rok jest 
z tym coraz lepiej. Tutaj również kłania się 

dobrze zorganizowany proces zbiórki i utyli-
zacji odpadów przez odpowiedzialne służby. 
Mówi się dzisiaj o kształceniu przez całe ży-
cie, więc edukacja proekologiczna powinna 
być jednym z podstawowych przedmiotów 
od przedszkola po uniwersytet trzeciego 
wieku, a pojęcia eco, reduse recycling, 
reuse stały się powszechne i stosowane. 
Tu nie pomogą nakazy i zakazy, to trzeba 
wpoić i budować społeczną świadomość. 
Jak na zakończenie konferencji powiedziała 
dyrektor Ewa Gołębiowska: Na początek 
zacznijmy od siebie! 

– No właśnie… Ale w „miejskiej dżungli” 
niełatwo zapewniać mieszkańcom kom-
fort i bezpieczeństwo? A centra miast 
na ogół nie dają projektantom dużego 
pola do popisu. Jak mówiono w dyskusji 
– super ekologiczne, to mogą być wła-
ściwie tylko nowe osiedla… 

– Mówiąc o „miejskiej dżungli”, komforcie 
i bezpieczeństwie, na myśl przychodzi 
mi nowoczesny apartamentowiec, pierwszy 
w Polsce obiekt zrealizowanym na podsta-
wie projektu Daniela Libeskinda, światowej 
sławy amerykańskiego architekta polskiego 
pochodzenia, czołowego przedstawiciela 
dekonstruktywizmu, słynna Złota 44 w War-
szawie. Luksusowe mieszkania ze spektaku-
larnym widokiem, z ośmioma ultraszybkimi 
windami, pomieszczeniem na wózki dzie-
cięce, piętrem fitness, garażem i recepcją 
skłonną załatwić każdą sprawę. Gwarancja 
bezpieczeństwa, wysoki standard wykoń-
czenia, komfortowe wyposażenie, lokalizacja 
w centrum Warszawy i do tego inteligentne 
rozwiązania, jak kontrola temperatury po-
mieszczeń i nasłonecznienia, czyniące życie 
przyjemnym i wygodnym. Cena m2… póki 
co nie dla każdego, ale tak będziemy musieli 
budować w nieodległej przyszłości i może 
wtedy koszty tego rodzaju budownictwa 
w wielkich miastach pójdą w dół. 

– Ale to „pieśń” chyba odległej 
przyszłości? 

– Wracając do istniejącej zabudowy 
– obecnie realizowane jest wiele projektów, 
m.in. z funduszy unijnych, dedykowanych 
rewitalizacji miejskich przestrzeni. Środki te 
pozwalają nie tylko przywróć blask architek-

turze, ale także wymuszają na beneficjen-
tach proekologiczne rozwiązania przyjazne 
mieszkańcom. To wprawdzie kropla w mo-
rzu potrzeb, ale w wielu miastach efekty 
są już widoczne. 

– Przykłady z Łodzi, które przywołała 
Pani w swym wystąpieniu, dowodziłyby, 
że polityka tzw. małych kroków jest bar-
dzo istotna. 

– Coraz częściej, także w Łodzi, powstają 
alternatywne rozwiązania, tzw. parki kie-
szeniowe i parklety. Parki kieszeniowe 
zajmują mało miejsca i można je wykonać 
praktycznie wszędzie, najczęściej lokowane 
są na niezabudowanych działkach między 
budynkami. Tworzy się je zamiast budynków 
plomb. 
Nawiązując do tych rozwiązań, przywołałam 
bardzo ważny społecznie projekt realizowa-
ny nie tylko w Łodzi, ale i innych miastach 
polski, jak w Tychach i Szczecinie – Zielone 
podwórka. Projekt pozwolił zrealizować 
wiele takich kieszeniowych, maleńkich prze-
strzeni dla mieszkańców konkretnych do-
mów, na tyłach starych kamienic, w podwór-
kach tzw. studniach. Stworzono klimatyczne, 
a zarazem urocze miejsca.
Pojawiły się także znane i popularne 
w świecie parklety tworzone w pobliżu ulic 
i na chodnikach, na które składają się ławki 
otoczone zielenią i kwiatami w skrzyniach 
lub donicach. Także tzw. fundusze obywa-
telskie funkcjonujące w miastach, po które 
mogą sięgać stowarzyszenia i osoby prywat-
ne ze środowiskowym poparciem, odmieniły 
oblicze wielu zaniedbanych miejsc, oddając 
je mieszkańcom we władanie.

– Czyli robić, co się da? Padł także przy-
kład Gdyni, jako miasta w Polsce, które 
docenia, że ekologia to sposób na dobre 
życie w mieście. 

– Każda inicjatywa przywracająca miastu 
zieleń i zdrowe powietrze jest w cenie. 
Takich i innych działań proekologicznych 
musiało być wiele w Gdyni, skoro właśnie 
to miasto zostało docenione w 2017 roku 
trzema nagrodami w Konkursie Eco Miasto 
za mobilność zrównoważoną, wzorcowy 
recycling i termomodernizację budynków. 
Gdynia, to także miasto słynące z Festiwalu 
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Gdynia Design Days, którego kolejna edycja, 
pod hasłem Terror, odbędzie się w lipcu tego 
roku.

– Wspomniała Pani, że co roku do oce-
anów trafia niewyobrażalna ilość śmieci– 
20 mln ton. Efektywna mądra gospodar-
ka odpadami, ich utylizacja, recykling 
są Pani zdaniem niezbędne, by miasto 
stawało się bardziej ekologiczne? 

– Chciałoby się o to zapytać włodarzy 
Gdyni, jak oni to robią, że miastu wychodzi 
na dobre. To warunek sine qua non miasta 
ekologicznego. Dzisiaj wymóg cywilizacyjny. 
Warto wspomnieć o Kenii, gdzie wprowa-
dzono surowy zakaz produkcji, używania 
i sprowadzania plastikowych toreb. Tym spo-
sobem Kenia dołączyła do ponad 40 innych 
krajów z podobnym zakazem. Te 20 mln ton 
odpadów, to w większości reklamówki i opa-
kowania jednorazowe. 
Przyszedł czas na Polskę i cieszę się, 
że najnowsze dane mówią o znacznym 
spadku sprzedaży plastikowych opakowań 
jednorazowych. Samo rozwiązanie proble-
mu gospodarowania odpadami jest tylko 
jednym z elementów miasta ekologicznego. 
Dotykamy tu szerszego problemu, jakim jest 
gospodarka obiegu zamkniętego (circular 
economy), której istotą jest mądrzejsze wy-
korzystywanie zasobów, które posiadamy. 
Wszelkie odpady produkcyjne muszą być 
wtórnie przetworzone.

– Jaką rolę przypisywałaby Pani środo-
wisku projektantów, by nasze szeroko 
rozumiane otoczenie stawało się bardziej 
ekologiczne? Mają oni do spełnienia 
szczególną rolę w tym, co podczas 
konferencji określano „świadomym pro-
jektowaniem” i potrzebą powszechnego 
myślenia ekologicznego? 

– Tak naprawdę rzecz w tym, by wszel-
kiej maści odpadów było jak najmniej. 
By już na etapie wstępnym projektant 
zakładał cykl życia produktu i ściśle współ-
pracował z producentem. Współpraca taka 
nie jest łatwa, często dochodzi do konfliktu 
interesów, a aspekt ekonomiczny ogranicza 
pole manewru. 
Rozwój technologii nie zawsze sprzyja 
działaniom proekologicznym i znalezienie 

równowagi pomiędzy drogimi i niezbędnymi 
komponentami stoi w opozycji do racjonal-
ności proekologicznej. Nie można pominąć 
zrozumienia potrzeb klienta i postępu cywili-
zacji. Uważam, że mimo wszystko projektant 
powinien poczuwać się do odpowiedzialno-
ści i wpływać nie tylko na estetykę czy funk-
cję produktu, ale także na zastosowane 
materiały czy proces technologiczny. Powi-
nien przewidywać skutki uboczne swojego 
konceptu. 

– Jest Pani rektorem łódzkiej ASP 
– czy przyszli adepci zawodu projek-
tanta przychodzą na studia już z pewną 
wrażliwością na stan i potrzeby zmian 
w naszym środowisku? Czy w programie 
kształcenia zwraca się na to uwagę? 

– Mogę krótko odpowiedzieć – tak, jest 
z tym coraz lepiej. Praktycznie wszystkie 
programy nauczania na wszystkich sześciu 
wydziałach dotykają zagadnień związa-
nych z ekologią, a twórczy recycling, reuse 
czy upcycling odmieniany jest przez wszyst-
kie przypadki. Począwszy do rzeźby, tkaniny 
artystycznej, mody, designu na grafice 
artystycznej kończąc, studenci korzystają 
z materiałów wtórnych, naturalnych składni-
ków i barwników etc. 
Studenci sami opracowują techniki proeko-
logiczne, uczą się świadomego i odpowie-
dzialnego projektowania. Rezultaty można 
obejrzeć podczas Festiwalu EcoMake, 
którego piąta edycja odbędzie się w naszej 
Akademii na przełomie listopada i grudnia. 

– Proszę powiedzieć na koniec o – jak 
to Pani określiła – sztandarowym, naj-
bliższym przedsięwzięciu łódzkiej ASP, 
niezwykle ciekawej idei przedszkola im. 
Katarzyny Kobro, wybitnej awangardo-
wej rzeźbiarki z lat przedwojennych. Ma 
być zbudowane w technologii tzw. pa-
sywnego budownictwa z zastosowaniem 
materiałów ekologicznych. Czego ma 
być ono przykładem? 

– O uhonorowaniu tej wybitnej artystki 
myśleliśmy od dawna. Kilka lat temu 
Andrzej Wajda zaproponował, by wokół 
naszej Akademii stworzyć park im. Kata-
rzyny Kobro z ogromnymi kopiami rzeźb 
artystki. Koncepcja Andrzeja Wajdy upadła, 

ale za to dzięki wizytom w Łodzi w tej 
sprawie, Mistrz zrealizował film „Powidoki”. 
Powstał pomysł zbudowania przy Akade-
mii budynku przedszkola o bryle opartej 
na koncepcji opracowanej przez Katarzynę 
Kobro. Twórcy w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego dążyli do zatarcia granic 
pomiędzy sztuką a codziennym życiem 
i nadania działalności artystycznej prak-
tycznego wymiaru. W latach 30. XX wieku 
zainteresowana funkcjonalizmem artystka 
stworzyła rzeźbę „Kompozycja nr 8”, a po-
tem na jej bazie model przestrzenny – ma-
kietę obiektu, w którym miałoby znajdować 
się przedszkole. 
Zwróciliśmy się z prośbą do Biura Architekta 
Miasta Łodzi o opracowanie – na podstawie 
fotografii wspomnianej makiety – koncepcji 
architektonicznej budynku. Po merytorycz-
nych konsultacjach zrealizowano projekt 
koncepcyjny obejmujący sale dla czterech 
grup wiekowych i około setki dzieci, z po-
mieszczeniami wielofunkcyjnymi do zajęć 
ruchowych oraz działań artystycznych, po-
kojami biurowymi i zapleczem kuchennym. 
Przewidziana została także galeria, dostępna 
gościom z zewnątrz. Budynek częściowo 
wpuszczony jest w skarpę, a na tarasie 
umiejscowionym na dachu części pod-
ziemnej zlokalizowany będzie „ogród sztuki 
i zabaw“ dla dzieci. 
Co najważniejsze, w kontekście naszej 
konferencji, przedszkole zaprojektowane jest 
w sposób nowoczesny i będzie realizowane 
jako budynek pasywny. Przygotowany zosta-
nie także unikatowy program wychowania 
i edukacji dzieci poprzez sztukę, design 
i ekologię. 
Projekt ten będzie przykładem pomnika od-
dającego hołd Katarzynie Kobro, wypełnio-
nego gwarem najmłodszych adeptów sztuki. 
Będzie spełnieniem jej urbanistycznych 
aspiracji, promocją sztuki Wielkiej Polskiej 
Awangardy, której stulecie obchodziliśmy 
w 2017 roku, jednocześnie zaś dowodem 
świadomej, odpowiedzialnej myśli projekto-
wej i proekologicznej realizacji.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Szymańska
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„Czyste złoto” 

Recykling + projektowanie:  
ekonomiczna i estetyczna 

wartość dodana 

prof. Volker Albus  
Uniwersytet Sztuki i Projektowania Karlsruhe

To oczywiste, że produkty, zawierające w sobie choćby najmniejsze  
„znamię” recyklingu są postrzegane i oceniane nie tylko pod względem 

ekonomicznym ale ekologicznym, a przez to są odbierane najczęściej 
pozytywnie. Wynika to stąd, że recykling nadaje materiałom, 

uznawanym niegdyś za bezużyteczne, nową wartość.

Z  tego powodu utworzono w wielu obszarach produkcji 
różnorodne procedury stosowania recyklingu, związane 

z konkretnymi rodzajami materiałów odpadowych, koncentru-
jąc się na zastąpieniu stosowanych dotąd cennych surowców, 
równoważnymi, a przy tym przyjaznymi dla środowiska alter-
natywami, mającymi swe źródło w zamiennikach z recyklingu. 
Zasadniczo cechy nowo powstałych materiałów uwzględniają tak 
istotne założenia ekonomiczne, jak niższa cena, przystosowanie 
do produkcji masowej oraz porównywalna (lub lepsza) trwałość 
i żywotność produktów. 

W takim cyklu produkcyjnym, projektowanie ma jednak znaczenie 
co najwyżej marginalne, bowiem problem nie leży w znalezieniu 
odpowiedniego materiału pasującego do oryginalnego projektu, 
ale we wskazaniu najlepszych typów produktów, które można 
wytworzyć z materiałów powstałych w procesach odzysku.

I naczej kształtuje się to w procesach recyklingu koncentru-
jących się w mniejszym stopniu na pozyskiwaniu nowych 

surowców poprzez wykorzystanie odpadu, a w większym skupia-
jących się na „podtrzymaniu życia” odpadu jako funkcjonalnego 
produktu. Takie podejście umożliwia wykorzystanie cech orygi-

nału odpadu, takich jak struktura, kolor, konfiguracja czy funkcja. 
Procesy te często są oparte na pracy ręcznej i mają duże znacze-
nie wszędzie tam, gdzie pozyskanie nowych surowców wysokiej 
jakości jest zbyt kosztochłonne lub ich przetworzenie jest równie 
kosztowne, co dana technologia odzysku. 

T ak więc te procedury nie będą prowadziły do wytwo-
rzenia produktów masowych – zoptymalizowanych pod 

względem ekonomicznym. Tego typu wytwarzane jednostkowo 
produkty są kierowane bezpośrednio raczej do zaspokojenia 
codziennych potrzeb człowieka. Mogą być i są wykorzystywane 
w gospodarstwach domowych, w projektowaniu wnętrz lub 
w małych firmach np. transportowych. Często trafiają do Trzecie-
go Świata, wschodzących gospodarek lub do regionów kryzyso-
wych, dotkniętych katastrofami. 

Produkty te są porównywalne z twórczymi wzorami schyłkowych 
ruchów lat 60. XX wieku czy „ready-mades” w ramach „New 
German Design” w latach 80. oraz ogólniej – z praktyką „zrób 
to sam”, w ramach rozwiązań alternatywnych.

W  obu przedstawionych wyżej podejściach produkcyj-
nych podstawą jest jednak warstwa ekonomiczna oraz 
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Odpowiedzialne 
projektowanie  

dotyczy przyszłości

prof. Marek Adamczewski  
Pracownia projektowa maraDesign  
Kierownik Katedry i Pracowni Projektowania 
Produktu ASP Gdańsk

„Rzeczpospolita Polska […]  
zapewnia ochronę środowiska,  

kierując się zasadą  
zrównoważonego rozwoju.” 

(fragment art. 5 Konstytucji RP)

I lu Polaków wie, że zasadę zrównoważonego 
rozwoju mamy zapisaną w Ustawie Zasadniczej? 

A ilu projektantów, przedsiębiorców, wreszcie decy-
dentów kieruje się tą zasadą w swojej działalności? 
Warto, jak sądzę, przy każdej okazji pokazywać 
przykłady działań, aktywności zgodnych z (w końcu 
prostą) ideą zachowania równowagi rozwoju trzech 
elementów – społeczeństwa, środowiska i eko-
nomii w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości 
ich kontynuacji „tym, co po nas…”.

„Zagrożenie cywilizacyjne jest na tyle uzasadnio-
ne, że wymaga zmiany sposobu myślenia także 
o projektowaniu produktów” czytamy na stronie in-
ternetowej fundacji Ludzie – Innowacje – Design. 
Podpisujemy się pod tym stwierdzeniem, zawsze 
podkreślając wagę myślenia nie tylko o bezpośrednim 
spełnieniu bieżącej potrzeby, ale także zagrożeń dla 
przyszłych pokoleń. 

P rzecież projektowanie odnosi się do przy-
szłości … Dlatego powinniśmy pamiętać, 

że obecnie kiełkujące idee i odkrycia będą rozwijane 
i wdrażane w kolejnych latach, będą mieć zatem 

praktyczna. Z jednej strony celem jest wykorzystanie możliwie 
najprostszych i najłatwiej pozyskiwalnych materiałów do wy-
tworzenia mniej lub bardziej potrzebnego nowego produktu, 
z drugiej – uniknięcie ewentualnej kolejnej, koniecznej do tego 
inwestycji. 

Znalezienie dobrego rozwiązania, wymaga odpowiednich 
umiejętności w zakresie wykonawstwa, a także pomysłu na for-
mę – wzoru. I to właśnie te wymagania definiują rzeczywistą 
różnicę podejść do procesów recyklingu przemysłowego. Może 
to jednak prowadzić do wytwarzania produktów promujących 
się poprzez wyłącznie warstwę estetyczną. 

T akie podejście do projektowania jest ryzykowne, gdyż 
priorytet dla „urody” produktu, będzie postrzegany jako 

przedsięwzięcie powierzchowne i nakierowane wyłącznie 
na konsumpcję. Ale paradoksalnie to właśnie ta domniemana 
powierzchowność jest tym, co kompensuje główną słabość 
takich produktów czyli prowizoryczny wygląd domowej roboty. 

Prawdą jest, że prawie wszystkie przedmioty użytku codziennego 
przemawiają do odbiorcy poprzez swój wygląd (nawet jeśli kry-
terium ich wyboru nie było oparte na estetyce). Towary te muszą 
jednak z pewnością spełniać określone wymagania, ale równie 
ważne jest, aby wyglądały dobrze i żeby podobały się ludziom. 

T aki właśnie cel osiągają projektanci mebli, dywanów, 
lamp czy artykułów gospodarstwa domowego. Estetyka 

wykonania wzbudza bezpośrednio potrzebę ich posiadania, 
dzięki czemu, może nawet nonszalancko, zostaje skryty 
sposób, w jaki produkty te zostały wytworzone oraz materiał, 
z którego powstały (śmieci). Co więcej, ponieważ to estetyczne 
wrażenie jest osiągane w prosty, zaskakujący często sposób, 
przy tym bardzo sprytny, przedmioty te zyskują estetyczną 
wartość dodaną, której konwencjonalne dobra luksusowe nigdy 
nie będą w stanie osiągnąć, bez względu na swoją cenę.

W alory estetyczne nie tylko oddziałują na nas, wzbu-
dzają podziw. Dzięki temu, że wytworzone przedmioty 

są już nam znane i stanowią część naszego codziennego 
doświadczenia a także z uwagi na fakt, że powstają ze starych 
materiałów, posiadają duży potencjał sprawiający (często na po-
ziomie podświadomym) bycia postrzeganymi jako oczywista 
część codziennego życia. W przypadku „nowych” towarów taki 
proces akceptacji zwykle wymaga dłuższego okresu posiada-
nia produktu. 

Taki kontekst emocjonalny często jest właściwy dla produktów 
wykorzystujących materiały naturalne, jak drewno, kamień 
lub wełna, bowiem nawiązują one do emocji odczuwanych 
np. w lesie, na plaży czy w górach, za którymi wielu z nas, 
przebywających na terenach zurbanizowanych, tęskni. Mate-
riały, surowce pochodzące z recyklingu, twórczo, estetycznie, 
designersko „przetwarzane” w starych – nowych produktach, 
są więc istotną alternatywą ekonomiczną i estetyczną. 
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wpływ na jakość życia oraz po-
stawę przyszłych pokoleń.

„Nie produkt lecz człowiek jest 
celem” zauważył już sto lat temu 
Moholy Nagy, wykładowca Bau-
haus’u, pierwszej nowoczesnej 
szkoły designu. Żaden współcze-
sny projektant nie powinien nigdy 
o tym zapominać. Humanizm jest 
treścią, sensem naszego zawodu. 
Inaczej zamiast wzbogacać świat 
o nowe wartości – zaśmiecamy 
go. 

W  konsekwencji więc 
tylko ekologiczne in-

nowacje możemy akceptować 
w perspektywie przyszłości. 
Wymagania, przepisy związane 
z ochroną środowiska nie powin-
ny być traktowane jako bariery 
czy przeszkody ale jako inspirują-
ce wyzwania dla nas wszystkich.

Jak zastąpić  
wszechobecną chemię

Rozmowa z dr. hab. Marcinem Śmiglakiem, prezesem 
zarządu Innosil Sp. z o.o. oraz kierownikiem Zespołu Syntez 
Materiałowych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Ekologiczne projektowanie to nie jedynie upcykling 
i recykling, to również projektowanie nowych 
produktów w taki sposób, ażeby zastępowały 

produkty używane dotychczas w bardzo dużych 
ilościach i tych, które mogą być szkodliwe dla 

środowiska.

– Z Pańskiego biogramu możemy 
wyczytać, że jest Pan głównym wy-
nalazcą molekuły BTHWA, aktywne-
go składnika produktu ILAGRO. Pełni 
Pan funkcję prezesa zarządu firmy 
Innosil Sp. z o.o. Od ponad 15 lat 
jako naukowiec zajmuje się chemią, 
inżynierią chemiczną, zarządzaniem 
technologiami i produkcją, innowa-
cjami produktowymi oraz naukami 
o ochronie roślin. Posiada wiele 
patentów, w tym 3 międzynarodowe 
oraz doświadczenie w pracy nauko-
wej i zarobkowej zagranicą. 
Mówi Pan, że sam nie wie czy jest 
biznesmenem, wynalazcą, naukow-
cem, czy inżynierem? Rzeczywiście 
realizuje się Pan w bardzo wielu 
dziedzinach…

– Poza prowadzeniem spółki Innosil, 
w której zajmujemy się rozwijaniem 
technologii induktora oporności roślin 
ILAGRO, jestem również pracownikiem 
nauki, Poznańskiego Parku Naukowo-
-Technologicznego (PPNT). Stamtąd 

pochodzi innowacja, o której mówiłem 
podczas panelu, tam powstały pierw-
sze substancje chemiczne, stamtąd 
pochodzi również inicjatywa zgłoszenia 
patentowego, ażeby chronić nasz wyna-
lazek, jak również inicjatywa utworzenia 
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spółki spin-off – Innosil Sp. z o.o., która 
ma dokończyć proces rozwoju tech-
nologicznego oraz dokonać wdrożenia 
komercyjnego, prawdopodobnie poprzez 
sprzedaż praw licencyjnych większym 
podmiotom z rynku agrochemicznego.

– Z Pana życiorysu można by wy-
ciągnąć wniosek, że nie można być 
spełnionym naukowcem wynalazcą, 
nie będąc choć trochę biznesmenem 
i odnieść wrażenie, że ci, którzy 
chcą pozostać wyłącznie naukow-
cami, muszą liczyć się ze świado-
mością, że ich pomysły mogą trafić 
„do szuflady”?

– Bez wyczucia możliwego zastosowania 
tworzonych idei, bez tego biznesowego 
pierwiastka przy uprawianiu nauki, fak-
tycznie, bardzo często pomysły nie będą 
komercjalizowane. Z drugiej strony jed-
nak, trzeba mieć świadomość, że komer-
cjalizacja wymaga specyficznej wiedzy, 
wykształcenia biznesowego. Nie zrobię 
pełnej analizy rynku, na pewno już nie tak 
dobrze, jak wspierający mnie Dział Trans-
feru Technologii PPNT. Bez interdyscypli-
narnego zespołu projektowego nie bę-
dziemy w stanie rozwinąć skrzydeł.

Poznański Park Naukowo-Technolo-
giczny ma tą zaletę, że jego struktury 
umożliwiają ten rozwój dzięki współpracy 
z działami związanymi z analizą rynku, 
badaniem zdolności patentowej, trans-
ferem technologii. PPNT współpracuje 
również z Uniwersytetem Adama Mic-
kiewicza, Politechniką Poznańską oraz 
wieloma innymi ośrodkami naukowymi 
i akademickimi w Polsce i zagranicą. 
Również w samym Parku funkcjonuje 
kilka grup badawczych, w tym moja, 
w ramach których możemy nieodpłatnie 
korzystać z infrastruktury oraz zasobów 
intelektualnych Parku. Ponadto, jako 
że nie jest uczelnią, pracownicy naukowi 
Parku nie prowadzą zajęć dydaktycz-
nych z studentami, dzięki czemu mają 
więcej czasu na prowadzenie badań 
podstawowych i aplikacyjnych. Park 
nastawiony jest na funkcjonowanie w 
„dolinie śmierci” – pomiędzy badaniami 
naukowymi a komercjalizacją. 

– Czyli z jednej strony – Park posia-
da zaplecze do ciągłego tworzenia 
nowych idei – wynalazków. Z drugiej 
– dysponuje wiedzą i potencjałem 
do jej rozwoju oraz wsparciem eko-

nomicznym. Można by powiedzieć, 
że to idealne połączenie.

– Przyrównanie Poznańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego do organi-
zmu, to trafne porównanie. 

– W naszym Kwartalniku po konfe-
rencji w ub. roku w Krakowie został 
opublikowany wywiad z Davem 
Perry, który zajmuje się między 
innymi doradztwem dla startupów 
technologicznych. Podkreślał on, 
że uzyskanie w zespole równo-
wagi jest niezwykle ważne. Jeżeli 
w utworzonej strukturze przeważa 
jakiś element – biznesowy, naukowy, 
przedsięwzięcie przeważnie kończy 
się niepowodzeniem.

– Zgadzam się z tą opinią. Musi być 
„blend”. Zawsze dziwiłem się swojemu 
byłemu szefowi – chemikowi krystalogra-
fowi, że tworzył zespół i współpracował 
z osobami z tak odległych dziedzin 
jak chemia organiczna, fizyczna, bio-
logiczna, analityczna, obliczeniowa, 
jak również biologia, fizyka inżynieria 
chemiczna. Dziwiłem się, że potrafił 
prowadzić grupę osób, z którymi miał 
tak niewiele wspólnego – w ich dziedzi-
nach był w zasadzie laikiem. Długie lata 
to krytykowałem. Teraz sam prowadzę 
grupę o podobnym interdyscyplinarnym 
charakterze. W Poznańskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym jestem Kierow-
nikiem Zespołu Syntez Materiałowych 
liczącego 16 osób. Na stałe pracujemy 
w 5 osób. Obecny na konferencji Rafał 
Kukawka jest członkiem mojego zespołu 
badawczego, moim najbliższym współ-
pracownikiem, posiada także własne 
obszary badawcze. 

– A ile tematów badawczych Pan 
obecnie realizuje?

– Dużo, trudno byłoby by je zliczyć. Do-
tychczas naszym głównym działaniem 
były projekty typowo naukowe, rozwija-
jące wiedzę podstawową. Takich mamy 
obecnie siedem, z czego kilka – jak 
induktory – posiadają potencjał aplikacji. 
Dbamy jednak, by pozostawać w sferze Dr hab. Marcin Śmiglak (na pierwszym planie)
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badań i publikacji naukowych – nauko-
wiec, który wchodzi we wdrożenie swojej 
technologii w zasadzie – z braku czasu 
– znika ze świata naukowego, w któ-
rym liczą się publikacje i pozostawanie 
na bieżąco ze stanem wiedzy. Przesu-
wamy się jednak stopniowo w kierunku 
komercyjnym i zawiązujemy coraz 
mocniejszą współpracę z przemysłem. 
Kontakt z przemysłem ukierunkowuje 
naszą pracę. Nie wolno jednak mówić, 
że naukowcy badający na przykład 
podstawy chemii (badania fundamen-
talne) są niepotrzebni. W ich pracy 
trudno dostrzec potencjał aplikacyjny, 
bowiem pracują oni nad zależnościami, 
które same w sobie nie mają zastoso-
wań praktycznych. Ale wyniki ich prac 
są następnie przetwarzane przez innych 
naukowców lub inżynierów i to dzięki 
temu procesowi powstają technologie 
o potencjale komercyjnym.

– Czy bardziej stawiacie na współ-
pracę krajową czy projekty 
międzynarodowe?

– Bardzo trudno jest uzyskać środki 
ze źródeł zagranicznych, zwłaszcza 
ERC – European Research Council, 
gdzie jest niezwykle silna konkurencja. 
Uczestniczymy w wyszukiwaniu zapytań 
technologicznych w European Enterprise 
Network. Raz na jakiś czas dostajemy 
informację, że jakiś podmiot komercyjny 
poszukuje partnera technologicznego 
– wówczas staramy się zaprezento-
wać, nawiązać współpracę w naszym 
zakresie.
Posiadamy również współpracę z uczel-
niami zagranicznymi i w tym sensie 
jesteśmy obecni na świecie. 

– Jak silny jest „wyścig”, konkurencja 
między parkami technologicznymi?

– Nauka jest tak szeroka, zwłaszcza 
chemia, że rzadko kiedy ktoś nadeptuje 
komuś innemu na stopę. Jest miejsce 
dla każdego. Są tematy „gorące”, jak 
walka z rakiem, ale rzadko kiedy dwie 
grupy pracują nad tą samą, dajmy 
na to molekułą.

– Skoro o tym mowa, czym jest mole-
kuła którą Pan odkrył, co się za tym 
kryje?

– Kryje się za tym proces designu na-
ukowego. Wiedząc, że istnieją substan-
cje, które pobudzają odporność oraz 
posiadając informacje, jakie substancje 
są podejrzewane o posiadanie tej zdol-
ności, chemikowi wystarczy wyobraźnia 
i dyskusja w swoim zespole, by określić 
co jest podstawą tej substancji, co jest 
w niej częścią funkcyjną i na tej pod-
stawie może tworzyć nowe substancje. 
Mając tę cząsteczkę centralną, która jest 
podejrzewana o daną własność, chemik 
narysuje wszystkie możliwe kombinacje, 
które mają sens, a następnie testuje każ-
dą stworzoną pochodną czy faktycznie 
jej właściwości są takie jak zakładano.

– Co udało się Panu wynieść z do-
świadczenia międzynarodowego – 
doktoratu i pracy zarobkowej?

– Wszystko, czego się nauczyłem, sta-
ram się wykorzystać teraz. Po uzyskaniu 
tytułu magistra zacząłem szukać możli-
wości kontynuacji pracy naukowej nad 
cieczami jonowymi za granicą. Mój były 
szef zaprosił mnie do pracy w swojej 
placówce w Stanach Zjednoczonych 
w Alabamie. Przez pierwsze cztery lata 
zajmowałem się doktoratem, następne 
trzy pracowałem u tego samego Profe-
sora w Center for Green Manufacturing 
Uniwersytetu Alabama. Stamtąd zosta-
łem zrekrutowany do firmy zajmującej 
się syntezą cieczy jonowych do celów 
komercyjnych.

– Ma Pan bardzo szerokie zaintere-
sowania badawcze. Dlaczego wybrał 
Pan stymulację odporności roślin? 
Czy zajmuje się Pan obecnie bada-
niami również w innych obszarach?

– Zajmujemy się w naszej grupie ba-
dawczej szeroko pojętą tematyką cieczy 
jonowych oraz syntezą nowych materia-
łów i ich aplikacjami. 
Zaczynamy od badań podstawowych, 
gdzie pracujemy nad tematami typowo 
chemicznymi jak synteza, ulepszanie 

syntezy, jak również rzeczami aplikacyj-
nymi jak induktory odporności, prace 
pod analitykę medyczną, np. wytwarza-
nie atmosfery beztlenowej do hodowli 
bakterii beztlenowych. 
W induktorach odporności roślin widzimy 
po prostu najwięcej możliwości, dlatego 
zajęliśmy się tym tematem w szczegól-
ności. Jednakże wszystkie inne tematy 
traktujemy równie poważnie.

– Czyli jesteście odkrywcami wielu 
wynalazków, ale wskutek analizy 
rynkowej, postanowiliście skupić się 
na mniejszej ilości badań i stworzyć 
spółkę celową?

– Po części tak. Innosil nie była co praw-
da naszym celem, poszukiwaliśmy 
bowiem partnera przemysłowego dla 
technologii ILAGRO. Poszukiwania 
zajmowały już dwa lata, ale okazuje się, 
że zainteresowanie przemysłu na etapie 
badań, na którym się znaleźliśmy jest 
zbyt małe. Ten etap nazywa się po an-
gielsku „valley of death” – okres między 
badaniami a wdrożeniem. Jest taka 
część pracy naukowej, przedwdroże-
niowej, która się nazywa doliną śmierci 
po angielsku i jest ona związana z tym, 
że końcowy odbiorca nie chce jeszcze 
wejść w interes, bo jest on dla niego 
zbyt mało wymierny, a naukowo pienią-
dze się już skończyły. 
W Stanach Zjednoczonych wówczas 
szuka się „angel investors” albo zakłada 
się spin-off’y, z których większość nieste-
ty skazana jest na porażkę. Jest to jedna 
z metod przebycia tej doliny śmierci. 
Obecnie wiele firm wie o naszym pomy-
śle, wyraża zainteresowanie, ale rów-
nocześnie zwraca uwagę, że produkt 
nie jest ukończony. Firmy te deklarują 
zainteresowanie technologią, ale jed-
nocześnie brak chęci finansowania 
produktu ze względu na wysokie ryzyko 
związane z dalszymi rozwojem ILAGRO. 
Spółka spin-off stała się zatem jedyną 
możliwością, by osiągnąć ostateczny 
efekt. 
Ponadto spółka – ze względu na do-
stępność finansowania przeznaczonego 
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dla podmiotów prawnych – funkcjonuje 
inaczej, jest również inaczej traktowana. 
Podmiot prawa handlowego jest po-
strzegany przez inwestora jako partner 
poważny. 

– Jaka będzie rola partnera 
przemysłowego?

– Posiadamy model biznesowy, który za-
kłada komercjalizację po dopracowaniu 
pełnej technologii. To znaczy mogliby-
śmy teraz oferować to rozwiązanie w for-
mie licencji do patentu dużym firmom 
z branży Agro, aczkolwiek patrzyliśmy 
na to z obawą, jako, że wprowadzanie 
naszego rozwiązania na rynek mogłoby 
powodować zmniejszenie dochodów 
z obecnie oferowanych produktów, 
które to nasza substancja mogłaby 
zastępować.
Były takie zakusy, by tę technologię 
od razu sprzedać, ale im bardziej roz-
wijamy tę technologię, tym więcej od-
krywamy nowych możliwości i profitów 
i tym mniej jesteśmy skłonni ją oddać.

– Zaznaczył Pan, że utworzenie 
Innosil było podyktowane po części 
względami rynkowymi. Jakie były 
inne przyczyny?

– Produkty powinny powstawać tak, 
by od początku służyły nam, ludziom 
oraz nie szkodziły naszemu środowisku. 
Jeśli będziemy, jak dotąd, zaśmiecać je, 
truć, zachłyśnięci chemią, która była do-
stępna dla nas od stu lat, to środowisko 
będzie coraz bardziej zanieczyszczone. 
Doszliśmy więc do takiego momen-
tu, w jakim jesteśmy obecnie – pilnie 
szukamy możliwości eliminacji tych 
szkodliwych substancji ze środowiska, 
powietrza, gleby.
Według mnie, ekologiczne projektowanie 
to nie jest jedynie upcykling i recykling, 
to również projektowanie nowych 
produktów w taki sposób, ażeby zastę-
powały produkty używane dotychczas 
w bardzo dużych ilościach i tych, które 
mogą być szkodliwe dla środowiska. 
Produkty, którymi się zajmujemy, to in-
duktory odporności roślin. Dotychczas 
ochrona roślin polega między innymi 

na wykorzystywaniu pestycydów – 
substancji chemicznych, które działają 
bezpośrednio na dany patogen (twór 
biologiczny lub mikroorganizm wywołu-
jący chorobę u innego organizmu, np. 
grzyby, bakterie – przyp. red.). Niestety, 
działając na patogen, pestycydy również 
wpływają na nasze środowisko natural-
ne czyli na pozytywne organizmy. I trują 
nas też, bo dostają się do żywności. 
Mamy co prawda normy Unii Europej-
skiej określające dopuszczalny poziom 
tych substancji w żywności, niemniej jest 
czym się martwić. 
Projektując nasze rozwiązanie, pode-
szliśmy do tematu od drugiej strony. Za-
miast zabijać patogeny, postanowiliśmy 
wzmocnić odporność atakowanej 
przez nie rośliny. Nie jest to jednak 
żadne GMO (organizm modyfikowany 
genetycznie – przyp. red.). Substancja, 
którą wytworzyliśmy stymuluje odpor-
ność roślin, w dawce kilka tysięcy razy 
niższej niż w przypadku pestycydów, 
a roślina nabywa zdolność wytwo-
rzenia w sobie odporności przeciwko 
patogenom. W ten sposób nie do-
chodzi do skażenia żadnym środkiem 
ochrony rośliny, ponieważ działamy 
od wewnątrz. 
Prowadzone testy polowe wskazują, 
że jesteśmy w stanie ograniczyć dawki 
stosowanych preparatów fungicydowych 
o blisko 80%. Proszę sobie wyobrazić, 
że na każdy hektar upraw w Europie zu-
żywamy średnio 2,5 kg pestycydów, któ-
re mają ochronić rośliny przed atakiem 
grzybów, bakterii i owadów. Na każde 
pole jednorazowa dawka takich substan-
cji wynosi przeciętnie 0,5 kg/ha. Przy 
wykorzystaniu stymulatorów, schodzimy 
z dawką do raptem 4 gramów na hek-
tar. Znacząco zatem redukujemy ilość 
chemii, która dostaje się do środowiska, 
a gleba pozostaje wolna od zanieczysz-
czeń, nie jest też wyjałowiona z pozy-
tywnych organizmów.

– Podczas konferencji powiedział 
Pan, że idea biostymulacji była go-
towa 20 lat temu, ale ze względu 
na niesprzyjające wówczas warunki 

rynkowe nie odniosła sukcesu. 
Co się zmieniło teraz?

– Gdyby nie regulacje, normy prawne, 
nasz produkt – ILAGRO – nie miałby 
racji bytu. Tylko dzięki coraz bardziej 
restrykcyjnym normom w gospodarce, 
w rolnictwie, pojawia się dla nas nisza. 
Tak naprawdę, swoje powstanie nisza 
zawdzięcza właśnie świadomości 
ekologicznej konsumentów, bo to dzię-
ki niej powstała zmiana w myśleniu 
ustawodawców. 
Obecnie normy narzucają producen-
tom coraz niższe dopuszczalne ilości 
stosowanych pestycydów w produkcji 
roślinnej, jak również powstała lista sub-
stancji, które mają zostać do 2022 roku 
całkowicie wycofane.
Wskutek zmian prawnych, za kilka lat 
na polskim rynku liczba preparatów 
fungicydowych w obrocie spadnie o po-
łowę. Rynek będzie bardzo potrzebował 
zamienników. Została zatem wykreowana 
potrzeba. Istnieje również świadomość 
wśród producentów, że rozwijany przez 
nas produkt będzie im potrzebny. Nasze 
rozwiązanie nie będzie ponadto droższe 
od stosowanych obecnie – ze względu 
na fakt, że stosuje się go w o wiele 
mniejszej dawce – wydatek całkowity 
na ochronę roślin będzie taki, jak teraz. 
„Tania” chemia zostanie po prostu zastą-
piona rozwiązaniem bardziej wyrafinowa-
nym, lepszym. 

– W czym tkwi przewaga konkuren-
cyjna Innosilu?

– Na świecie produktów o działaniu 
podobnym do ILAGRO jest dostępnych 
około sześciu, z czego trzy dostępne 
są na rynku europejskim. Póki co nasze 
testy pokazują, że ILAGRO jest najbar-
dziej efektywne ze wszystkich dostęp-
nych substancji tego typu. Stymulacja 
odporności to zatem rynek w fazie 
narodzin. 
Za każdym razem kiedy analizujemy wy-
niki testów, jesteśmy zachwyceni i pełni 
niedowierzania – bowiem każdy powrót 
z pola, szklarni czy laboratoriów przynosi 
rozszerzenie wachlarza roślin, na które 
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ILAGRO działa. Doszliśmy do takiego 
etapu, że zlecamy badania efektywności 
ILAGRO i testy zewnętrzne potwierdzają 
jego skuteczność.
Naukowiec musi jednak uważać 
na pułapkę, która polega na tym, że za-
chwycony swoim wynalazkiem, prze-
staje dostrzegać błędy i szukać miejsc 
na poprawę swojego tworu. Zaczyna się 
czuć nieomylny. Dlatego nie przestajemy 
konfrontować naszych przekonań z wy-
nikami pochodzącymi z zewnątrz.

– Jaki był proces dojścia 
do induktorów?

– Zainteresowanie induktorami pojawiło 
się po rozmowach z wirusologiem, profe-
sorem dr hab. Henrykiem Pospiesznym, 
który od lat bada zjawisko odporności 
u roślin. Na początku był to projekt na-
ukowy, mający na celu stworzenie grupy 
około dwudziestu substancji. Okazało 
się, że trzy, cztery z nich faktycznie 
działają. Wystąpiliśmy o grant na kon-
tynuację badań nad tymi skutecznymi 
substancjami. Pojawiło się zgłoszenie 
patentowe, zaczęliśmy się starać 
o zgłoszenie międzynarodowe i środki 
z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości. W tej chwili mamy w toku zgło-
szenie międzynarodowe, środki z PARP 
i szukamy partnerów przemysłowych. 
Od fundamentalnej wiedzy i małego 
pomysłu – zmierzamy ku wdrożeniu. 

– Czy zastosowanie ILAGRO ma cha-
rakter powszechny, czy rodzaj rośliny 
ma znaczenie, czy też wszystko jed-
no, czy mamy do czynienia z uprawą 
marchewki, czy tulipanów?

– Sedno właśnie leży w tym, że in-
dukcja odporności teoretycznie działa 
na wszystkie organizmy roślinne, ponie-
waż posiadają one wszystkie podobne 
lub takie same szlaki sygnalne (szlaki 
odporności) podobnie, jak wszystkie 
ssaki mają białe krwinki. Wzbudzamy 
zatem szlaki odporności niezależnie 
od rośliny, na jaką działamy. Prowadzone 
przez nas testy pokazują, że ten sam 
efekt uzyskujemy dla fasoli, pomido-
rów, papryki, tytoniu, truskawki, jabłoni 

czy śliwy. Podobne testy prowadzimy 
w zaprzyjaźnionych placówkach ba-
dawczych, na przykład w Ekwadorze 
lub we Włoszech. Wszędzie, gdzie 
próbujemy, ta substancja działa. Nie za-
stąpi nam ona pewnie nigdy całkowicie 
fungicydów czy innych pestycydów, 
ale pozwoli zdecydowanie zmniejszyć 
ich dawki, dlatego że rośliny będą 
już odporniejsze. Odporność indukowa-
na jest specyficzna dla roślin. 

– A czy szukaliście rozwiązań zmie-
rzających do obniżenia odporności 
np. chwastów?

– Nie. Podawanie ILAGRO chwastom 
wzmacnia również ich odporność. 
Ale na pozbycie się chwastów są inne 
rozwiązania.

– Na jakim etapie wdrożenia jeste-
ście Państwo obecnie?

– Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi 
odbiorcami naszej technologii. Jesteśmy 
w początkowej fazie komercjalizacji. 
Skończyliśmy etap badawczy, ale zde-
cydowaliśmy się podjąć wyzwanie i ko-
mercjalizować nasze rozwiązanie. Kolejne 
pięć lat, od teraz będzie stanowiło etap 
wdrożeniowy. Obecnie jesteśmy na etapie 
ubiegania się o ochronę patentową w po-
nad 25 krajach na świecie. Rozpoczęli-
śmy również rozmowy z potencjalnymi 
użytkownikami, dlatego że tę niszę można 
wytworzyć również od innej strony – 
wzbudzając zapotrzebowanie na produkt 
oddolnie, na przykład na spotkaniach 
z rolnikami. Istnieje wiele firm i jednostek 
badawczych, które planują we współpra-
cy z nami wypróbować naszą substancję 
na swoich uprawach. Liczymy na to, 
że takie podmioty będą wymuszać 
na przemyśle wdrożenie ILAGRO.

– Z Pana wypowiedzi wynikało, 
że zajmujecie się obecnie m.in. 
jeszcze jednym ważnym tematem. 
Czy dlatego pojawiły się jakby wspól-
ne płaszczyzny biznesowe z Ryanem 
Frankiem – producentem mebli z ma-
teriałów odpadowych, o czym mówił 
na naszej konferencji?

– Pracujemy nad tematem upcyklingu 
odpadowej folii plastikowej z nadrukiem. 
Technologia polega na usunięciu na-
druku – toneru – z wykorzystanej folii 
i uzyskaniu czystego polimeru – folii, 
którą po procesie przetopienia i regra-
nulacji można wykorzystać ponownie. 
Nasza technologia prowadzi do pełnego 
odzysku pierwotnego materiału. Pro-
ces przetworzenia jest dużo bardziej 
opłacalny niż wytworzenie materiału 
od nowa. Ryan Frank w swoich projek-
tach wykorzystuje różne rodzaje two-
rzyw, w tym plastik, więc z jego punktu 
widzenia plastik pochodzący z odzysku 
posiadający wszelkie walory nowego 
produktu jest interesujący. Pozostajemy 
w kontakcie.

– Kto jest, może być odbiorcą tej 
technologii?

– Poczta Polska na przykład stosuje 
folię do owijania swoich paczek. Morliny 
pakują w folię parówki w opakowaniach 
zbiorczych. Firmy wykorzystujące wszel-
kie blistry, w które paczkowane są wędli-
ny, każdy produkt grupowany w paczki 
i owinięty w folię z nadrukiem.

– Powiedzmy jeszcze o cieczach 
jonowych, bo w Pana wystąpieniu 
ten problem wybrzmiał też bardzo 
ciekawie.

– Upraszczając bardzo, ciecze jonowe 
są nową grupą związków chemicznych 
o wielu zastosowaniach, między innymi 
jako nowoczesne rozpuszczalniki. Woda, 
etanol, heksan, to również rozpuszczal-
niki – ale obojętne, nie jonowe. A ciecze 
jonowe to płyny, które mają strukturę soli 
– czyli posiadają kation i anion. Naukow-
com zawsze marzyło się, by chlorek 
sodu (sól kuchenną – przyp. red.) uży-
wać jako rozpuszczalnika. Nie w formie 
roztworu z wodą, ale jako czystej sub-
stancji. Tam mogłaby zachodzić niespo-
tykana chemia. 
Stąd pomysł, żeby wytworzyć sole, 
które topią się w temperaturze poniżej 
100 stopni. W związku z tym – mamy 
nowe środowisko. Nagle pojawią się 
rozpuszczalniki bardzo polarne, jono-
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we, co oznacza, że możemy w nich 
rozpuszczać nowe rzeczy – na przy-
kład celulozę. W 2003 roku mój były 
szef, prof. Robin Rogers (Uniwersytet 
Alabama, USA) odkrył, że niektóre 
ciecze jonowe potrafią rozpuszczać 
celulozę – papier. Dotychczas prze-
tworzenie papieru było procesem 
skomplikowanym, intensywnie wyko-
rzystującym chemikalia. Okazuje się, 
że ciecze jonowe ze względu na swoją 
strukturę jonową potrafią poluźniać 
łańcuchy celulozy i ją rozpuścić. Druga 
rzecz charakterystyczna dla cieczy 
jonowych polega na tym, że sole 
nie odparowują, jak woda. Zatem 
od cieczy jonowych możemy wszyst-
ko odparować a sam rozpuszczalnik 
ciecz jonowa zostaje. 
Wreszcie – rozpuszczalniki polarne 
przewodzą prąd. To otwiera nowe 
możliwości – na przykład w tej chwili 
Japończycy pracują intensywnie nad 
nowymi elektrolitami oraz nowymi 
substancjami, z których będą wytwa-
rzane baterie, a używają do tego cieczy 
jonowych. 

– Zatem ciecze jonowe są przykła-
dem realizacji postulatów Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego – to, co roz-
puszczamy, można odparować, nato-
miast sam rozpuszczalnik nie ulatnia 
się, pozostaje do wielokrotnego 
wykorzystania? 

– Dokładnie tak. Przy czym propono-
waną aplikacją takiej technologii roz-
puszczania celulozy było wytwarzanie 
włókien celulozowych z rozpuszczonego 
materiału. W następnych latach zespół 
prof. Rogersa opracował również tech-
nologię zastosowania cieczy jonowych 
do rozpuszczania chityny – naturalnego 
polimeru, który jest odpadem w produk-
cji krewetek – wyławianych w Alabamie 
na skalę przemysłową.

– Czemu włókna? Czy cieczy jo-
nowych nie można wykorzystać 
do rozbicia rozpuszczanego polimeru 
do poziomu konkretnych związ-
ków chemicznych, które następnie 

mogłyby zostać wykorzystane 
w syntezach?

– Zakładam, że byłoby to możliwe, 
ale poszukując rozwiązań aplikacyjnych, 
komercyjnych skupiamy się na naj-
prostszej drodze do celu. Wydaje się, 
że najprostszym rozwiązaniem było 
rozpuszczenie biopolimeru, a następnie 
wtryskiwanie do roztworu wodnego, 
z którego się ta ciecz wypłukuje – i po-
zostaje samo włókno. Myślę że w kolej-
nych etapach prac rozwojowych zespół 
prof. Rogersa zajmie się rozbijaniem tych 
polimerów na coraz mniejsze związki 
czyli crackingiem. 

– Czy cieczy jonowych można uży-
wać do procesów związanych z bio-
degradacją substancji?

– Biodegradacja zakłada udział bakterii 
w procesie rozkładu substancji, a w cie-
czach jonowych bakterie nie są raczej 
w stanie przetrwać. Jony zawarte 
w cieczy wyciągają wodę, co może 
spowodować śmierć zanurzonego w niej 
mikroorganizmu.

– Czy to oznacza, że cieczy jonowych 
można używać do dezynfekcji?

– Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad 
ILAGRO, był taki pomysł, by stworzyć 
taką molekułę, w której jeden jon od-
powiadałby za indukcję odporności, 
a drugi działał bakteriobójczo. Z jednej 
strony poprzez dozowanie pierwszego 
jonu system immunologiczny roślin miał 
zostać wzmocniony, z drugiej, dzięki 
użyciu jonu antybakteryjnego – kon-
taktowo zapobiegaliśmy rozwojowi 
bakterii. 

– W swej wypowiedzi panelowej, 
zaznaczył Pan, że „to nie jest żadne 
GMO”. Dlaczego nie? Czy roślina po-
siadająca wrodzoną wysoką odpor-
ność nie będzie skuteczniej i taniej 
opierać się infekcjom?

– Nie jestem jako naukowiec przeciwny 
GMO. Można to robić, ale odpowiednio 
i odpowiedzialnie. Jednak rośliny zbyt 
odporne na wszystko, stają się inwazyj-
ne i pojawia się problem z ich usunię-

ciem. Ponadto, GMO jest modyfikacją 
głęboką i wymaga odpowiedzialnego 
i świadomego użytkownika. Istnieje duże 
ryzyko nadużyć, nie mówiąc już o ne-
gatywnym społecznym nastawieniu 
do tego tematu.

– Powtórzymy jeszcze pytanie z pa-
nelu: czy na ekoinnowacjach możemy 
zarabiać?

– Na razie nie wypracowujemy zysków, 
musi starczyć zapał i ciężka praca. 
Naszym celem, określonym po anali-
zach rynkowych i patentowych stało 
się utworzenie spółki spin-off – Innosil, 
której zadaniem jest dopracowanie tej 
technologii. 
Niestety rynek środków ochrony roślin 
jest bardzo mocno uregulowany, zatem 
musimy spełnić szereg norm i regulacji 
europejskich i polskich, aby substancja 
była dopuszczona do obrotu. Przed 
nami zatem jeszcze 3–5 lat, sama reje-
stracja to 2 lata. 
Jednak zainteresowanie produktem jest 
na tyle duże, że obecnie prowadzimy 
rozmowy z potencjalnymi inwestorami, 
którzy mają pomóc nam doprowadzić 
wdrożenie do końca. Wyszliśmy zatem 
poza badania podstawowe i z całą 
pewnością można stwierdzić, że obecnie 
jesteśmy w fazie wdrożeniowej. Musimy 
dokończyć jeszcze badania, ale wszyst-
ko wskazuje na to, że substancja działa 
dokładnie tak, jak tego byśmy chcieli. 
Możliwość zastąpienia obecnie stosowa-
nego wolumenu chemii tak niewielkimi 
dawkami naszej substancji brzmi nie-
zwykle obiecująco. 

– Dziękujemy za interesującą rozmo-
wę i życzymy powodzenia.

Rozmawiali:  
Agnieszka Marczak i Adam Zozula 

(W rozmowie brał udział Rafał 
Kukawka, członek Zespołu Syntez 

Materiałowych 
w Poznańskim Parku Naukowo- 

-Technologicznym, przyszły kierownik 
Rozwoju Technologii (CTO) w Innosil) 
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Drewno po horyzont! 
Anna Siwik,  
architekt w biurze architektonicznym dRMM, Londyn

„Zrównoważony rozwój nie jest kwestią mody, ale przetrwania”  
– zdaniem sir Normana Fostera, brytyjskiej gwiazdy architektury.

P rzewiduje się, że w ciągu kolejnych 30 lat globalna populacja 
wzrośnie o 46%, a ponad 70% ludzkości zamieszka w miastach, 

które powiększą się o ponad 3 000 nowych milionowych metropolii. 
Biorąc pod uwagę, że przemysł budowlany jest odpowiedzialny za pro-
dukcję około 19% gazu cieplarnianego i ponad 40% energii pobieranej 
na świecie, rozwój miast jest niezwykle istotny w kontekście zrównowa-
żonego rozwoju.

Wydaje się oczywistym, że nowoczesna architektura powinna być więc 
zintegrowana z holistycznym rozwojem tkanki miejskiej, a ekologiczne 
podejście powinno stanowić punkt wyjściowy do każdego projektu. 
Z drugiej strony trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ekologia wciąż ko-
jarzy się z luksusowym dodatkiem rozważanym na końcowym etapie 
projektowania. Czy biorąc pod uwagę odpowiedzialność za losy naszej 
planety, zarówno w skali mikro, jak i makro, możemy jednak pozwolić 
sobie na lekceważenie coraz bardziej dostępnych ekologicznych ma-
teriałów i rozwiązań budowlanych, czy zasłaniać się zbyt słabą wiedzą 
w tym zakresie?

W ielka Brytania zdaje się być jednym z przykładów silnie scalonej 
myśli ekologicznej z życiem codziennym. Pomimo że jest to je-

den z najbardziej zaludnionych i zurbanizowanych krajów europejskich, 
od lat stanowi przykład aktywności we wprowadzaniu zrównoważonego 
rozwoju na wszystkich szczeblach rozwoju.

Ponad 50-letnia świadomość ekologiczna została ugrun-
towana przez konsekwentne działania w przeszłości. 
Po II wojnie światowej powierzchnia zurbanizowania 
Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 60%, co przyczyniło się 
do wzmożonego zainteresowania tematyką ekologii. 

Z miany w polityce przestrzennej Londynu w latach 
50. doprowadziły do utworzenia m.in. „London’s 

Green Belt” (zintegrowanego pasa zieleni), a także obrzeż-
nych miast-ogrodów w odległości kilkudziesięciu kilome-
trów od centrum. Silnie rozwijające się struktury miasta, 
a także narastający problem smogu, wymagały zdecy-
dowanej polityki przestrzennej, a także konsekwentnych 
działań na poziomie planowania przestrzennego. Wprowa-
dzano regularnie nowe programy certyfikacyjne, jak Local 

Plan „Sustainable Design and Construction”, Code for Sustainable Ho-
mes (od 2015 roku  część Building Regulations), program ograniczający 
emisje gazów cieplarnianych do 2020 roku czy program BREEAM.

W połowie lat 80, brytyjski naukowiec Joseph Farm rozpowszechnił 
wiedzę o dziurze ozonowej, również w mediach. To odkrycie, a także 
informacje o efekcie cieplarnianym, spowodowały silne wzburzenie 
społeczeństwa, które zaczęło zauważać i rozumieć swój bezpośredni 
wpływ na degradację otoczenia. Miała na to wpływ także „moda na eko-
logię”, rozpoczęta w latach 80. jako równoległa odpowiedź na potrzebę 
zdrowego trybu życia. Brytyjczycy zaczęli także aktywnie angażować się 
w działalność organizacji proekologicznych.

D o dzisiaj, ekologicznie zorientowane struktury pozarządowe sta-
nowią silne niezależne organy, finansowane z niezależnych dotacji 

i zajmują silną pozycję niezależną od rządowych programów. Królewski 
Instytut Architektów Wielkiej Brytanii (RIBA) narzuca na zrzeszonych pro-
jektantów obowiązek projektowania w duchu zrównoważonego rozwoju. 
Projektanci na każdym etapie tworzenia – nie tylko jako kreatywni twórcy 
są odpowiedzialni za estetyczno-funkcjonalne rozwiązania, ale także 
za inicjowanie projektu w duchu zrównoważonego rozwoju. Architekci 
mający za zadania z jednej strony bronić interesów klienta są równocze-
śnie zobligowani do ochrony środowiska.

Projekty dRMM
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Rozwój wiedzy w zakresie materiałoznawstwa 
i implementacja nowoczesnych rozwiązań jest 
widoczny zarówno na etapie planowania, jak 
i budowy.

Drewno XXI wieku

W 2016 roku Alex de Rijke, jeden z założycieli 
londyńskiego biura architektonicznego dRMM 
stwierdził, że „Drewno zostanie betonem XXI 
wieku”, odnosząc się bezpośrednio do wielolet-
niej działalności biura.

O becność drewna jako materiału budow-
lanego samo w sobie nie jest niczym 

odkrywczym. Konstrukcje drewniane zawsze 
tworzyły istotną część przemysłu budow-
lanego, oddzielne zagadnienie budowlane. 
Wszechobecna drewniana architektura trady-
cyjna, po II wojnie światowej zastąpiona została 
intensywnie rozwijającą się prefabrykowaną 
architekturą betonową. Drewniane konstrukcje 
szkieletowe występujące do dziś w małej skali 
w obiektach, zostały zastąpione stalą i beto-
nem. Głównym ograniczeniem szkieletowych 
konstrukcji drewnianych jest jednak wytrzyma-
łość, a także możliwa rozpiętość.

A le odkrycie technologii prefabryko-
wanych paneli wykonanych z drewna 

klejonego krzyżowo stało się rewolucją 
na rynku budowlanym. Coraz popularniejsze 
staje się na zachodzie Europy, gdzie zaczęto 
używać drewna masywnego do tworzenia 
konstrukcji o nośności i wytrzymałości porów-
nywalnej z betonem czy stalą.

Drewno, jako szlachetny materiał konstrukcyjny, 
realnie poprawiający nasze samopoczucie, obni-
żający ciśnienie, zapewnia swoisty mikroklimat. 
Jest jedynym materiałem w pełni odnawialnym, 
więc ekologicznym. Możliwość przewożenia 
paneli CLT, a także łatwość złożenia na budowie 
pozwala na szybkie postawienie projektu, a od-
powiednie wcześniejsze przygotowanie projektu 
do procesu produkcji, pozwala na zachowanie 
odpowiedniej i wymaganej jakości.

B iuro dRMM jest jednym z pionierów 
zastosowania drewna klejonego (CLT) 

w projektach od prawie 20 lat. Wybudowana 
w 2005 roku szkoła podstawowa w Kindsadle 
zainicjowała zastosowanie drewna klejonego 
w brytyjskim sektorze edukacyjnym. Projekt 
stał się przykładem konstrukcyjnego drewna 
o dużej wszechstronności, wytrzymałości 
i unikalnym charakterze. 

Wyjątkowy projekt stworzony w ramach Lon-
don Design Festival w 2013 roku „Endless 
Stair” zainicjował z kolei, wykorzystanie drewna 
liściastego jako klejonego drewna krzyżowego 
z tulipanowca amerykańskiego, po raz pierw-
szy w architekturze. Drewno to, będąc czwar-
tym najpopularniejszym gatunkiem w Ameryce 
Północnej, jest stosunkowo niedrogim, a jed-
nocześnie bardzo wytrzymałym i ekologicznym 
produktem, o niezwykle wysokim przyroście 
rocznym.

W  2017 roku w mieście Oldham pod 
Manchesterem dRMM stworzyło 

pierwszy tymczasowy budynek wykonany 
z liściastego drewna klejonego krzyżowo – Mag-
gie Centre. Budynek nazywany obiektem na-
dziei oferuje bezpłatne praktyczne i emocjonalne 
wsparcie dla osób dotkniętych chorobą nowo-
tworową. Obiekt, należący do grupy tego typu 

budynków, tworzonych na terenach przyszpital-
nych ma za zadanie stworzyć przestrzeń przyja-
zną i otwartą, budującą i wspierającą na duchu. 
Określany jest jako „minimalistyczna konstrukcja 
drewniana z zaskakującym wnętrzem”. Budynek 
wsparty na delikatnych kolumnach „lewituje” 
nad małym ogrodem złożonym z sosen, brzóz 
i klonu. Z centralnej oazy, jedno z drzew wyrasta 
poprzez budynek, wprowadzając do środka na-
turalne światło. Na wejściu gości wita naturalnie 
otwarta i oświetlona przestrzeń, z nieoczekiwa-
nymi widokami na ogród i panoramę okolicy.

W ykorzystanie drewna w architektu-
rze sektora zdrowia jest sposobem 

na odwrócenie konwencjonalnego podej-
ścia do klinicznej architektury szpitalnej. 
Podczas chemioterapii często zauważa się 
wrażliwość na dotyk zimnych powierzchni, 
wiec nawet klamki zostały zastąpione drew-
nianymi. Wszystkie ściany oraz dach są wi-
docznymi elementami konstrukcyjnymi i oferują 
naturalne wykończenie w ciepłej barwie natu-
ralnego drewna. A drewniana izolacja termicz-
na wykonana z celulozy jest przepuszczalna, 
a także zdrowa.

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści oraz 
walory systemu CLT, jest on zdecydowanie 
konkurencyjny w stosunku do innych materia-
łów budowlanych. Jednakże należy również 
rozważyć fakt, iż rynek oferujący rozwiązania 
CLT jest wciąż niszowy i nie prędko będzie 
w stanie zastąpić np. beton. Intencją CLT 
zatem powinno być oferowanie niskowęglowej 
i konkurencyjnej cenowo alternatywy, która 
może uzupełniać istniejące rozwiązania korzy-
stające z betonu, muru i stali, zanim stanie się 
w pełni samowystarczalnym materiałem.

Zdj. dRMM
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Bez ekodesignu  
nie ma społecznej 

odpowiedzialności biznesu

Janusz Waszak,  
doradca ds. bezpieczeństwa i ekodesignu, Amica Wronki S.A. 

Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna 
z najbardziej uznanych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. Pomimo rosnącej konkurencji z zagranicy, Amica pozostaje liderem 
na rodzimym rynku – z udziałami kształtującymi się na poziomie 18 procent. 

W ponad połowie polskich domów stoi przynajmniej jedno urządzenie Amica, 
a rozpoznawalność marki przekracza 80 procent. Projektantom produktów 

Amica przyświeca idea, żeby urządzenia AGD odciążały użytkowników 
w wypełnianiu codziennych obowiązków i pozwalały skupiać się na tym co jest 
naprawdę ważne – czerpaniu przyjemności z życia i spędzania czasu z bliskimi. 

Grupa Amica generuje ponad 70 pro-
cent przychodów dzięki sprzedaży 

na 55 rynkach zagranicznych. Największą 
popularnością cieszymy się w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W portfolio 
Grupy Amica znajdują się również zagra-
niczne marki Gram, Hansa i CDA. 

Amica od wielu lat posiada w swojej 
ofercie produkty ekologiczne, które 
są wyrazem troski firmy o bezpieczeństwo 
i zdrowie użytkowników, a także dbałości 
o środowisko naturalne i bardzo poważ-
nego traktowania wyzwań, jakie stawiają 
przed człowiekiem współczesne zagro-
żenia. Projektując nowe urządzenia, firma 
zwraca bardzo dużą uwagę na klasę ener-
getyczną. Najlepszą ilustracją tych starań 

jest najnowsza pralka serii DreamWash 
(DAW8143DSiBTO), której klasa energe-
tyczna to A+++. Oznacza to, że o aż 35% 
przewyższa najwyższą klasę jaka obowią-
zuje dla tej kategorii produktów, co stawia 
Amica w ścisłej światowej czołówce pro-
ducentów tych urządzeń.

Spółka prowadzi liczne działania 
mające na celu zmniejszenie ilo-

ści używanych do produkcji surowców 
i komponentów. Bezwzględnie spełniają 
one wymagania dyrektywy RoHS (za-
kaz stosowania określonych substancji 
niebezpiecznych, w tym metali ciężkich), 
Rozporządzenia REACH, Dyrektywy Eco-
design (Dyrektywa 2009/125/WE ) i Ener-
gy Labels (Etykiety energetyczne) oraz 

związanych z nimi Rozporządzeń Komisji 
Europejskiej. Materiały do produkcji dobie-
rane są z uwzględnieniem konieczności 
późniejszego odzysku i recyklingu zużyte-
go sprzętu (dyrektywa WEEE). 

Coraz bardziej istotnym elementem 
strategii środowiskowej Spółki 

staje się zarządzanie cyklem życia pro-
dukowanych wyrobów, uwzględniają-
cym wszystkie zasady ekoprojektowa-
nia, energooszczędności i recyklingu, 
w aspekcie pełnej odpowiedzialności 
za wyrób wprowadzany do obrotu 
(zgodnie z procedurą oceny zgodności). 

Firma ma na uwadze dobro środowiska 
naturalnego nie tylko przy produkcji urzą-
dzeń gospodarstwa domowego, ale także 
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przy realizacji inwestycji w fabryce. Dosko-
nałym przykładem tej polityki jest nowo 
wybudowany, w pełni zdygitalizowany 
Magazyn Wysokiego Składowania, który 
nie generuje żadnych obciążających śro-
dowisko odpadów.

Amica produkuje we własnej fabryce 
sprzęt grzejny o najwyższej w tej 

kategorii produktów klasie efektywności 
energetycznej A. W asortymencie tym 
firma zwiększa systematycznie udział płyt 
indukcyjnych (najwyższa efektywność go-
towania), podobnie jak w sprzęcie chłodni-
czym udział urządzeń klas A++ oraz A+++. 
Potwierdza to realizację przyjętego przez 
Spółkę programu wprowadzania do obrotu 
głównie wyrobów energooszczędnych. 
Dzięki temu konsument zużywa mniej 
energii elektrycznej przy ich eksploatacji, 
a Spółka realizuje jeden z priorytetowych 
unijnych celów ekologicznych – co-
raz większy udział w rynku wyrobów 
energooszczędnych.

Przedstawiciel Amica również będzie 
zajmował się tematyką ekoprojek-

towania w powoływanym właśnie przez 
Polski Komitet Normalizacyjny nowym 
Komitecie Technicznym. W roku 2015 
Komisja Europejska ogłosiła pakiet pro-
pozycji dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym (ang. circular economy pac-
kage). Komisja oceni możliwości uwzględ-
niania aspektów związanych z gospodarką 
o obiegu zamkniętym w przyszłych wymo-
gach, wynikających z Dyrektywy ramowej 
2009/125/WE o ekoprojektowaniu urzą-
dzeń związanych z energią. Dotychcza-
sowe wymogi dotyczące ekoprojektu były 
ukierunkowane głównie na efektywność 
energetyczną. Nowy Komitet Techniczny 
PKN, jest krajowym odpowiednikiem Ko-
mitetu CEN-CENELEC/JTC 10, któremu 
powierzono zadanie opracowania nowych 
norm i dokumentów normalizacyjnych, do-
tyczących aspektów wydajności materia-
łowej dla produktów związanych z energią, 
objętych zakresem dyrektywy ekoprojektu 
2009/125/WE. 

Wśród tych wymienionych nowych 
norm znajdują się takie, które 

nas, jako producenta AGD, szczególnie 
interesują – określające zasady naprawy 
i ponownego użycia zużytego sprzętu, któ-
ry zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEE 
trafi do zakładu przetwarzania, zostanie 
naprawiony i powtórnie wprowadzony 
do obrotu.

Pojęcie „ecodesign” rozpatrujemy więc 
w dwóch aspektach:

a) wzornictwa naszych wyrobów, pro-
dukowanych z zastosowaniem pro-
ekologicznych technologii, oraz odpo-
wiednich, przyjaznych dla środowiska 
surowców i komponentów,

b) spełnienia wymagań zasadniczych 
unijnej DYREKTYWY PARLAMEN-
TU EUROPEJSKIEGO I RADY 
2009/125/WE z dnia 21 paździer-
nika 2009 r. ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów doty-
czących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią w ramach 
realizowanej dla wszystkich naszych 
wyrobów procedury oceny zgodności 
oraz procesowo prowadzonej polityki 
ekozarządzania.

CSR w Amice 

Od wielu lat jako firma angażowaliśmy 
się w życie naszej społeczności lokalnej, 
nie definiowaliśmy jednak tych działań 
jako CSR. Powstawały one spontanicznie, 
z potrzeby zrobienia czegoś pożytecznego 
lub były reakcją na konkretne prośby, które 
do nas wpływały. 

Rozwijanie działań z obszaru społecz-
nej odpowiedzialności nie wynika 

z potrzeby uzyskania korzyści marke-
tingowych lub PR-owych. Serce naszej 
firmy znajduje się we Wronkach, jesteśmy 
firmą dynamicznie się rozwijającą, jednym 
z największych pracodawców w okolicy 
– mamy świadomość, że działalność Amiki 
wpływa bardzo silnie na nasze otoczenie, 
środowisko. 

Amica jest m.in. głównym sponsorem 
Fundacji Amicis, która została założona 
w 2005 r. we Wronkach jako niedocho-

dowa, pozarządowa organizacja pożytku 
publicznego. Celem Fundacji jest niesienie 
pomocy tym, którzy jej najbardziej po-
trzebują, tj. dzieciom, ludziom starszym, 
schorowanym, samotnym i bezdomnym 
lub uzależnionym. Wszystkie osoby zaan-
gażowane w działalność Fundacji pracują 
społecznie. Dzięki temu, że koszty admini-
stracyjne działalności są marginalne, Fun-
dacja przekazuje prawie 100% środków 
na potrzeby społeczne.

W 2016 roku podjęliśmy decyzje 
o uporządkowaniu naszych działań 

po to, aby zwiększyć ich skuteczność 
– wyznaczyliśmy sobie cele, które określi-
liśmy w naszej strategii zrównoważonego 
rozwoju i dążymy do ich realizacji. Świa-
domość społecznej odpowiedzialności 
biznesu to nie tylko efekt mody czy wymo-
gów współczesnego świata. To również 
wewnętrzna potrzeba ludzi, którzy ten 
biznes tworzą. 

O  perspektywicznym podejściu Amiki 
do odpowiedzialnego i zrównoważonego 
zarządzania biznesem świadczy także 
powołanie w 2016 roku w strukturze 
organizacyjnej spółki stanowiska odpowie-
dzialnego za zarządzanie tematyką CSR 
oraz organizacja we wrześniu 2016 roku 
cyklu paneli z interesariuszami. Zebrane 
rekomendacje i oczekiwania zostały prze-
kazane bezpośrednio Zarządowi Amica 
S.A. i stały się podstawą do określenia 
priorytetów w przygotowanej „Strategii 
odpowiedzialnego biznesu i zrówno-
ważonego rozwoju Amica S.A. na lata 
2017–2023”.

CSR traktujemy bowiem jako długofa-
lową inwestycję w markę i wizerunek 
firmy. Mamy wiele przykładów na to, 
że ta strategia przynosi różnorodne 
społeczne korzyści, co jest dostrzega-
ne i doceniane.

Wymienię tylko niektóre. Kapituła 
Ogólnopolskiego Konkursu na Naj-

lepsze Inicjatywy dla Społeczności Lo-
kalnych „Floriany” nagrodziła naszą firmę 
za podejmowane działania prospołeczne. 
Wśród 19 laureatów tej nagrody było tylko 
dwóch pracodawców. W tym roku prezes 



Nr 1/2018 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    93

I N N O WAC YJ N OŚ Ć  I  K R E AT Y W N OŚ Ć  W  G OSP O DA RC E

Amiki został też uhono-
rowany przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Wronki 
statuetką „Duma Wronek” 
m.in. za Wspieranie lokal-
nych społeczności – po-
przez udzielanie finanso-
wej i rzeczowej pomocy 
oraz zaangażowanie 
w sprawy i potrzeby lo-
kalnych grup, co naszym 
zdaniem buduje zaufanie 
do firmy. 

Warto wspomnieć, 
że od 2016 roku jesteśmy 
partnerem Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu, 
najstarszej i największej 
organizacji pozarządowej 
w Polsce, która komplek-
sowo zajmuje się kon-
cepcją społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. 

Od 2016 roku Amica 
jest też sygnata-

riuszem Karty Różnorod-
ności, międzynarodowej 
inicjatywy wspieranej 
przez Komisję Europej-
ską. Jest to zobowiązanie 
podpisywane przez or-
ganizacje, które decydują 
się na wprowadzenie 
zakazu dyskryminacji 
w miejscu pracy i dzia-
łania na rzecz tworzenia 
i promocji różnorodności, 
wyrażające gotowość 
firmy do zaangażowania 
wszystkich osób zatrud-
nionych oraz partnerów 
biznesowych i społecz-
nych w te działania. 
Organizacje decydujące 
się na implementację 
tego narzędzia działają 
na rzecz spójności 
i równości społecznej, 
co zawierają także nasze 
priorytety.

890 euro za ochronę designu  
przez 25 lat

Luis Berenguer – dyrektor Departamentu Komunikacji EUIPO oraz  

Javier Soriano – kierownik projektu Design Europa Awards

Polska jest w pierwszej dziesiątce państw rejestrujących 
najwięcej wspólnotowych wzorów przemysłowych.

O tym, dlaczego warto zadbać o design swojego produktu 
i jak to zrobić, mówią Luis Berenguer i Javier Soriano 

z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 
w rozmowie z Aleksandrą Sewerynik. 

– Ile zgłoszeń trafia do EUIPO?

Luis Berenguer: Rocznie otrzymujemy około 
150 000 wniosków o rejestrację wspólno-
towego znaku towarowego oraz około 100 
000 zgłoszeń dotyczących ochrony designu. 
Jesteśmy wśród pięciu urzędów na świecie 
z największą liczbą zgłoszeń. 

– Jak EUIPO może pomóc w ochronie 
designu?

LB: EUIPO rejestruje wspólnotowe wzory 
przemysłowe. Ale są także niezarejestrowane 
wzory przemysłowe. Firma, która chce chronić 
swoje wzornictwo na terenie Unii Europejskiej, 
ma zatem dwie opcje. Jeżeli ma produkt, 
który będzie na rynku przez krótki czas, 
może korzystać z ochrony, która nie wymaga 
rejestracji. 
Jeżeli jednak produkt ma być sprzedawany 
przez dłuższy okres, oczywiście lepszą opcją 
jest zarejestrowanie wzoru przemysłowego. 
Rejestracja daje wyłączne prawo korzystania 
ze zgłoszonego designu przez 25 lat na te-
renie całej Unii Europejskiej, rynku pięciuset 
milionów konsumentów. Można to zrobić 
w swoim ojczystym języku, on-line. 

– Bardzo ciekawa jest konstrukcja ochro-
ny niezarejestrowanych wspólnotowych 
wzorów przemysłowych. Jest w pewnym 
sensie zbliżona do praw autorskich. 
Ich powstanie również nie wymaga reje-
stracji. Jaki jest cel ustanowienia takiej 
ochrony w obrębie prawa własności 
przemysłowej?

LB: Ustanowienie tego prawa było odpowie-
dzią na potrzeby przedsiębiorców. Założenie 
było takie, by było to prawo bliższe prawu 
autorskiemu. Jest to taka ochrona przed 
kopiowaniem, plagiatem, tylko że w obrębie 
wzornictwa. 

– Trudniej jest udowodnić, że oprawa 
graficzna jakiegoś produktu jest utwo-
rem w rozumieniu prawa autorskiego, niż 
że jest wzorem przemysłowym w rozumie-
niu prawa własności przemysłowej.

LB: Tak. Oczywiście. Cel tych regulacji jest 
również odmienny. Jeśli jednak chodzi o same 
zarejestrowane i niezarejestrowane wzory 
przemysłowe, z naszych obserwacji wynika, 
że sądy w Europie tak samo rozumiały cel 
takiej ochrony. Różnica polega na tym, że nie-
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zarejestrowany wzór jest chroniony 
tylko przez 3 lata od momentu jego 
wprowadzenia na rynek. A rejestracji 
można dokonać tylko w ciągu roku 
od tego momentu. W przypadku 
niezarejestrowanych wzorów przemy-
słowych dodatkowo konieczne jest 
udowodnienie, że taki wzór powstał. 

– Jak można to zrobić? 

LB: Można iść do notariusza, który 
poświadczy kto jest autorem desi-
gnu. Można także uzyskać certyfikat 
na jakiś targach. EUIPO nie może 
jednak śledzić wszystkich tych cer-
tyfikatów. One są raczej prywatnymi 
dokumentami.

– Trzeba także udowodnić, że wzór 
jest nowy tzn. nie był wcześniej 
wprowadzony na rynek.

LB: Tak. Trzeba również wykazać 
indywidualny charakter wzoru. Ozna-
cza to, że nie może on dawać takiego 
samego ogólnego wrażenia jak inny 
wzór, który został już wprowadzony 
na rynek.

– Wyobraźmy sobie, że ktoś chce 
zarejestrować projekt krzesła, 
który różni się od innego projektu, 
już wprowadzonego na rynek tym, 
że w miejsce metalowych nóżek 
wstawiono drewniane, a zamiast 
materiałowego poszycia, jest po-
szycie skórzane. Czy taki wzór bę-
dzie spełniał kryterium nowości? 

LB: Każda sytuacja jest wyjątkowa. 
Musielibyśmy porównać konkretne 
krzesło z takim, które wygląda podob-
nie. Ochrona wzorów przemysłowych 
nie obejmuje jedynie ogólnej, estetycz-
nej struktury, czy postaci produktu, 
ale także materiał, z którego jest zro-
biony. Teoretycznie więc, jeżeli mate-
riały są inne, można uzyskać ochronę. 

– Firma produkująca te krzesła po-
winna rejestrować wszystkie wer-
sje krzesła: z czerwonym obiciem, 
w niebieskim obiciem, drewnianymi 
nóżkami, metalowymi nóżkami. 
Każdy w osobnym zgłoszeniu? 

LB: Nie do końca. Zasada nadal po-
zostaje taka sama. W sytuacji zamiany 
metalowych nóżek na drewniane 
nóżki, trzeba sobie zadać pytania: 
czy produkt wygląda podobnie? 
Czy daje takie samo ogólne wrażenie? 
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, taki 
wzór jest już chroniony. Jeżeli nie jest, 
można uzyskać ochronę.

– Kto decyduje o tym czy spełnione 
jest kryterium nowości, czy nie?

LB: Wypowiedzieć musi się ekspert. 

Javier Soriano: Trzeba dodać, że ten 
aspekt nie jest badany przy samej 
rejestracji. Dopiero jeżeli ktoś zgłosi 
zarzuty względem wzoru, np. twierdzi, 
że nie jest nowy lub nie daje innego 
ogólnego wrażenia, niż porównywany 
produkt, wzór przemysłowy może zo-
stać unieważniony. Wzór jest chronio-
ny aż do momentu, gdy ktoś nie zgłosi 
wniosku o jego unieważnienie. 

– Jak długo trwa wypełnienie for-
mularzy w celu rejestracji wzoru 
przemysłowego?

LB: W tej chwili może to trwać cztery 
godziny a jeśli mamy przygotowane 
dokumenty, to nawet krócej. Nato-
miast rozważenie i przyznanie ochrony 
to kwestia kilku dni.
Szybkość działania, to jeden z na-
szych celów. Trzymamy się krótkich 
terminów.

– Ile to kosztuje?

JS: Jeżeli jest to jeden wzór prze-
mysłowy, bez odroczenia publikacji, 
koszt rejestracji wynosi 350 euro 
za pierwsze pięć lat ochrony. Potem 

są okresowe opłaty za przedłużenie 
ochrony do 25 lat. Całość kosztuje ok. 
890 euro. Jeżeli jest więcej wzorów 
w jednym zgłoszeniu, np. w przypadku 
systemów modułowych, opłata za je-
den wzór jest niższa i zależy od liczby 
wzorów zawartych w danej aplikacji.
I tu chciałbym przestrzec przed fałszy-
wymi fakturami, które dostają osoby 
rejestrujące swoje znaki lub wzory 
w EUIPO. Naśladują one nasze logo 
i wskazują na publicznie dostępne 
dane zgłaszającego. Chcemy ostrzec 
użytkowników, by nie płacili takich 
faktur. EUIPO nie wysyła faktur. Jeżeli 
ją otrzymasz, skontaktuj się ze swoim 
prawnikiem.

– Czy w czasie trwania ochrony 
można wprowadzać zmiany w zare-
jestrowanych wzorach?

LB: Nie, ten wzór jest już stały. Przed-
siębiorca musi wziąć pod uwagę, 
że może sam złamać warunek „nowo-
ści” zgłaszając własny wzór, dający 
takie samo ogólne wrażenie jak wzór 
już przez niego zgłoszony. 

– Jaki jest skutek rejestracji?

LB: W najprostszych słowach: reje-
stracja oznacza, że dany design jest 
twój na 25 lat.

JS: Możesz sprzeciwiać się kopio-
waniu twojego designu przez innych. 
Posiadanie świadectwa ochronnego 
sprawia, że dużo prościej jest udo-
wodnić, że przysługuje nam prawo 
do designu danego produktu. Nie trze-
ba już udowodniać, że wzór jest nowy, 
ma indywidualny charakter, kiedy zo-
stał wprowadzony na rynek itp. Warto 

EUIPO jest jedną z autonomicznych agencji Unii Europejskiej, która zajmuje 
się rejestracją wspólnotowych znaków towarowych (Community Trademark 
– CTM) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych (Registered Community 
Design). Została powołana w 1994 roku i ma siedzibę w Alicante w Hiszpanii. 
Wspólnotowy znak towarowy daje ochronę na całym rynku wewnętrznym Unii 
Europejskiej, będąc skutecznym we wszystkich państwach członkowskich 
Unii Europejskiej. Od 2012 roku EUIPO zajmuje się także monitorowaniem 
naruszeń praw własności intelektualnej. Prowadzi także działania mające na celu 
poszerzanie świadomości na temat znaczenia ochrony własności intelektualnej.
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dodać, że dopiero jeżeli ktoś zgłosi 
zarzuty względem wzoru przemysło-
wego, np. twierdzi, że nie jest nowy, 
ochrona może zostać unieważniona.

– Zarejestrowanym, wspólnotowym 
wzorem przemysłowym może być 
logo, etykieta, kształt opakowa-
nia czy ikona. Jaka jest różnica 
pomiędzy znakiem towarowym, 
który może także mieć taką postać, 
a wzorem przemysłowym?

LB: Znak towarowy identyfikuje pro-
dukt na rynku. np. kiedy widzę trzy 
paski na obuwiu, wiem, jakiej firmy 
jest ten but. Wzór przemysłowy chroni 
zaś estetyczne, zewnętrzne przedsta-
wienie produktu. Opisuje, jak produkt 
wygląda. Nie identyfikuje producenta. 
To nie jest cel tego prawa. Rejestracja 
wzoru przemysłowego chroni kreatyw-
ność, określony wygląd produktu.

– Trochę jak prawo autorskie...

LB: Tak, trochę tak. Od dawna dys-
kutuje się czy design jest bliżej prawa 
własności przemysłowej czy prawa 
autorskiego. Prawda jest taka, że jest 
blisko obu tych dziedzin. Mówi się, 
że ojcem ochrony wzorów przemy-
słowych jest system praw własno-
ści przemysłowej, a matką prawo 
autorskie.

– Bardzo ładne podsumowanie! 
Podstawową różnicą jest to, 
że do wzorów przemysłowych 
odnosi się klasyfikacja lokarneń-
ska. Prawo autorskie rozciąga się 
na wszystko, a ochrona designu 
dotyczy tylko określonych kategorii 
produktów. 

LB: Tak jak klasyfikacja nicejska dla 
znaków towarowych.

– Czy można najpierw zarejestro-
wać krajowy wzór przemysłowy, 
a następnie wspólnotowy?

LB: Można chronić design na pozio-
mie narodowym, w krajowym urzędzie 
patentowym albo skorzystać z syste-
mu ochrony na terenie całej wspólnoty 

europejskiej. Ale jeżeli w jakimkolwiek 
kraju, w Europie lub gdziekolwiek 
indziej, został już zarejestrowany 
podobny wzór przemysłowy, nie moż-
na go zgłosić jako wspólnotowego. 
Nie spełnia on bowiem kryterium 
nowości. 
Zatem jeżeli znak zostanie zarejestro-
wany już w Polsce, nie można go na-
stępnie zarejestrować jako wspólnoto-
wego wzoru przemysłowego.

– EUIPO zorganizowało też po raz 
pierwszy w 2016 roku konkurs De-
sign Europe Award. Dlaczego?

JS: Wzory przemysłowe są trakto-
wane trochę jak mała siostra świata 
własności intelektualnej. W EUIPO 
chcieliśmy zwrócić uwagę na wagę 
wzornictwa dla biznesu, ale także dla 
zwykłych ludzi i ich codzienności. 
Badania pokazują, że ponad 12% 
zatrudnienia w Unii Europejskiej 
zależy od branży wzornictwa przemy-
słowego. Jednym z narzędzi osiągnię-
cia tego celu jest organizacja tego 
konkursu. Chcemy pokazać piękny, 
wyjątkowy design oraz podnieść 
świadomość na temat systemu ochro-
ny wzornictwa. Chcieliśmy również 
uświadomić wszystkim, że ochrona 
designu jest bardzo ważna dla ekono-
mii. Widzimy także, że twórcy designu 
nie wiedzą jak chronić swoje projekty. 
Wzornictwo ma także duży wpływ 
na sukces rynkowy produktu. Musi 
on wyróżnić się swoim wyglądem. 
A firmy nie mają świadomości jego 
ochrony. Dzięki temu konkursowi na-
wiązaliśmy również kontakty ze śro-
dowiskiem designerów, co jest dla 
nas ważne.

– Kto wziął udział pierwszej edycji 
konkursu i jakie są jej efekty?

JS: W konkursie brali udział wielcy, 
uznani twórcy, ale również młodzi, nie-
znani projektanci. Widzimy, że finaliści 
zaistnieli na rynku europejskim. Dobrze 
jest także obserwować współpracę 
niezależnych projektantów i firm. Po-
wstają piękne produkty. To właśnie 

chcemy uchwycić poprzez organizację 
tego konkursu. Przy zgłoszeniu firma 
musi podać dane dotyczące sprzeda-
ży. Chcemy przez to oszacować także 
wpływ designu na biznes. Nie wręcza-
my nagród finansowych. W konkursie 
chodzi o promocję i prestiż. Staramy się 
promować finalistów i ich produkty. Jest 
to szczególnie ważne dla mniejszych 
firm.

– W przyszłym roku EUIPO planuje 
we współpracy z Urzędem Patento-
wym RP organizację gali wręczenia 
nagród w Warszawie. Dlaczego?

LB: Nagrody w pierwszej edycji rozda-
no w Mediolanie. Był to naturalny wy-
bór. Ale gdy otrzymaliśmy zgłoszenie 
polskiego urzędu, decyzja o wyborze 
Polski jako gospodarza zajęła nam 
chyba 30 sekund. Od razu pomyśleli-
śmy, że to świetny pomysł! 
Wzornictwo w Polsce jest bardzo 
rozwinięte. Uważamy, że warto promo-
wać środkowo-wschodni design. Pol-
ska jest na 7 miejscu na liście państw 
rejestrujących najwięcej wspólnoto-
wych wzorów przemysłowych, a sama 
Warszawa również w pierwszej dzie-
siątce regionów rejestrujących wzory 
przemysłowe w Europie. Poza tym 
jest dobrze skomunikowana i mamy 
pełne wsparcie polskiego urzędu pa-
tentowego. Jest jeszcze jeden powód, 
100-stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 100-lecie utwo-
rzenia Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Uważam, że podję-
liśmy świetną decyzję i jesteśmy pełni 
entuzjazmu. 

(Przedruk wywiadu Aleksandry 
Sewerynik z Luisem Berenguer  

(Head of the Communication 
Service) oraz Javierem Soriano 

(przeprowadzonego  
w ramach przygotowań do Europa 

Design Awards)  
za zgodą Rzeczpospolitej. Pełna 

wersja rozmowy na stronach  
prawo.rp.pl – od red.) 
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Druga edycja  
Design Europa Awards 

w Polsce

prof. Luis Berenguer Gimenez,  
członek Gabinetu Prezesa oraz Dyrektora ds. Komunikacji  
w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

J ak wynika z raportu przed-
stawionego wspólnie przez 

EUIPO i EPO z roku 2016, branże 
korzystające z praw własności 
intelektualnej tworzą 12 proc. 
wszystkich miejsc pracy w UE 
i prawie 13 proc. jej PKB. Zwrócił 
również uwagę na rosnącą ilość 
zgłoszeń wzorów przemysłowych 
oraz znaków towarowych spoza 
Europy, zwłaszcza na rynkach 
krajów azjatyckich. Po analizie tych 
danych podjęto decyzję o wyróż-
nieniu i uhonorowaniu tych, którzy 
są twórczy i aktywni na tym polu. 
Konkurs zatem jest otwarty dla 
wszystkich osób, podmiotów lub 
instytucji, które posiadają ważny, 
zarejestrowany wzór wspólnotowy 
(ZWW).

P rzedstawił skład tego-
rocznego jury złożonego 

z uznanych autorytetów i znawców 
w dziedzinie designu, biznesu 

i własności przemysłowej, które 
obradować będzie pod przewod-
nictwem Luisy Bocchietto, prze-
wodniczącej Światowej Organizacji 
Designu (WDO). Wśród jego człon-
ków zasiądą dwie reprezentantki 
naszego kraju – prezes UPRP 
dr Alicja Adamczak oraz projek-
tantka Joanna Leciejewska. Wybór 
projektów wzorniczych i ich au-
torów odbędzie się według jasno 
określonych zasad, wspólnych dla 
3 kategorii konkursowych. 

W  pierwszej z nich – The In-
dustry Award – o nagrodę 

ubiegać się mogą duże firmy, za-
trudniające ponad 50 pracowników, 
przy całkowitych obrotach przekra-
czających 10 mln Euro. 

D ruga kategoria – The Small 
and Emerging Companies 

Award – przeznaczona jest dla ma-
łych i rozwijających się firm, które 
zatrudniają poniżej 50 pracowników, 

przy całkowitych obrotach firmy 
poniżej 10 mln Euro lub dla firm po-
wstałych po 1 stycznia 2013 r. 

D o trzeciej nagrody – The 
Lifetime Achievement Award 

– nominowani są projektanci za ca-
łokształt swoich dokonań. 

Podkreślił, iż druga edycja Design 
Europa Awards 2018 jest organizo-
wana we współpracy z Urzędem 
Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej, a ceremonia wręczenia 
nagród odbędzie się 27 listopada 
2018 r. w otoczeniu nowoczesnej ar-
chitektury w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie, sym-
bolicznym miejscu spotkań i dialo-
gu, wyróżnionym prestiżową nagro-
dą European Museum of the Year 
Award 2016. 

Przedstawił historię powstania idei Design Europa Awards oraz jej pierwszą 
edycję z roku 2016. Zaznaczył ogromne znaczenie ochrony wzorów 

przemysłowych w Europie i na świecie jako czynnika napędzającego 
innowacyjność i wzrost. 

(Na temat Design Europa Awards 
więcej informacji w Kwartalniku 

Urzędu Patentowego RP 4/30/2016)
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Zdj.  
Robert Graff

Uczestnicy XI Konferencji UPRP
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Młodzi kreatywni twórcy 
na polskich uczelniach

Podczas międzynarodowej konferencji „Zrównoważone Projektowanie 
w Innowacyjnym biznesie” zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP, 
na specjalnej wystawie zaprezentowane zostały prace z 8 wydziałów 
projektowych państwowych uczelni artystycznych skupionych w ACD. 

Oglądający mieli okazję poznać różne punkty widzenia młodych projektantów 
na problemy współczesnego świata i propozycje ich rozwiązania w sposób 

nowoczesny, uwzględniający uwarunkowania ekologiczne, rozsądny i wydajny.

Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie jest zagad-
nieniem bardzo rozległym i wielowątkowym. Samo pojęcie „zrówno-
ważenia” można rozumieć szeroko, tak samo „innowacyjność” jest 
interpretowana na wiele sposobów. 

 Design zajmuje się każdą dziedziną życia codziennego, dlatego 
na projektantach spoczywa duża odpowiedzialność w kreowaniu 
otoczenia. 

Różnorodność tematów i zagadnień związanych z ideą zrównoważo-
nego projektowania widać poprzez zestawienie ze sobą odmiennych 
projektów reprezentujących poszczególne uczelnie. Wśród prezento-
wanych prac znalazły się te, które podejmują niszową problematykę, 
jak i takie, które dotyczą każdego z nas. Na wystawie przedstawione 
zostały prace eksplorujące zagadnienia transportu, energetyki, 
szeroko rozumianej ekologii, propozycje projektów polepszających 
codzienne życie, odpoczynek jak i pracę. 

Zwiedzając wystawę można było przekonać się, jak szeroko rozumia-
nym i trudnym zagadnieniem jest zrównoważone projektowanie i jak 
radzą sobie z nim młodzi kreatywni twórcy na polskich kierunkach 
wzorniczych.

Prace młodych projektantów prezentowane 
na wystawie

 Solar – karoseria, Karol Janiak, ASP w Łodzi, wnętrze, Damian 
Żurawski, ASP w Łodzi: na wystawie zaprezentowano projekt karo-
serii i wnętrza samochodu solarnego Eagle Two, który w październi-
ku 2017 r. przejechał 3000 km podczas wyścigu Bridge Stone Solar 
Challange w Australii. 
Projekt osobowego samochodu elektrycznego zasilanego ogniwami 
fotowoltaicznymi, stworzony został we współpracy ze Studenckim 
Kołem Naukowym Miłośników Motoryzacji, funkcjonującym przy 
Politechnice Łódzkiej. Auto może przewieźć cztery – pięć osób. 
Powierzchnia zastosowanych ogniw wynosi 5 m2. Zaprojektowana 

karoseria charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem oporu 
aerodynamicznego na poziomie ok. CX=0,16.  
Projekt wnętrza samochodu był odpowiedzią na wyzwania związane 
z wysokim nasłonecznieniem wnętrza pojazdu, dlatego całe siedzi-
sko zostało zaprojektowane, tak aby wentylowało ciała pasażerów. 
Głównym priorytetem podczas projektowania fotela było uzyskanie 
małego ciężaru i niewielkiej grubości. Siedzisko zostało wykonane 
z włókna węglowego, czego rezultatem jest sztywna i wytrzymała 
skorupa, o cienkich ściankach i niskiej wadze. Minimalistyczny 
design ma być namiastką przyszłości, która wprowadzi pasażerów 
w wyobrażenie o nowym sposobie podróżowania.
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 Nowy poziom komfortu – bielizna damska, Klaudia Szalec-
ka, Agnieszka Sokołowska, studentki ASP w Gdańsku przed-
stawiły projekt innowacyjnej, komfortowej bielizny sportowej, będącej 
ciekawym przykładem ciągłego poszukiwania sposobów na polep-
szenia standardu naszego życia codziennego. 

Bielizna została wykonana w zaawansowanej technologii z wykorzy-
staniem maszyn cylindrycznych. Efektem końcowym jest bezszwowa 
bielizna o zastosowanych zmiennych natężeniach splotów modelują-
cych ciało. Zdaniem projektantek technologia ta daje ogromne możli-
wości zatarcia granicy pomiędzy jeszcze bielizną a już ubiorem.

 Propozycję wizualizacji procesów prowadzących do budowy 
domów z cegły słomianej, ekologicznej i naturalnej, pokazała ASP 
w Katowicach. 

 Krakowska ASP natomiast zaprezentowała koncepcje modu-
łowych elektrowni produkujących energię ze źródeł odnawialnych. 
Podchodzą one do tematu produkcji prądu w sposób nietypowy, 
jednocześnie charakteryzując się wysokimi walorami estetycznymi. 
Są to: modułowa elektrownia solarna, Adrianny Paśkiewicz, 
modułowa elektrownia wiatrowa, Roberta Mrowca, modułowa 
elektrownia wodna, Aleksandry Rutkowskiej.

Oparte są one na systemie Orbio. Jest to przydomowy system po-
zyskiwania energii z wody, słońca i wiatru. Wydajność energetyczna 
tych źródeł zmienia się sezonowo. Wykorzystując wszystkie, można 
wzajemnie rekompensować te różnice. Inspiracja przyrodą pozwoliła 
uczynić urządzenia bardziej przyjazne dla użytkownika i otoczenia 
naturalnego. Moduły pozwalają dopasować je do różnych warunków 
a przez to osiągnąć maksymalną wydajność.

System Orbio składa się z Orbio Blast – czyli wymienionych: 
przydomowej elektrowni wiatrowej, Orbio Beam – przydomowego 
źródła energii elektrycznej wytwarzanej z energii słonecznej oraz 
Orbio Drop – modułowej elektrownii wodnej. 

 Dwie prace reprezentowały Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: 
MOVO Chair, Agnieszki Wlaź i maszyna do Rotomouldingu, 
Ewy Półtorak. Pierwszą z nich jest projekt krzesła biurowo-
-warsztatowego, pokazujący nietypowe podejście do problemu wy-
godnego i zdrowego siedzenia w miejscu pracy. Drugą – koncepcja 
maszyny do rotamouldingu. Studenci stworzyli urządzenie, które 
pozwoli racjonalnie wykorzystywać odpady i tworzyć z nich nowe 
obiekty, minimalizując ilość śmieci, które wytwarzamy.

         

Movo Chair powstał w ramach pracy licencjackiej w III Pracowni 
Projektowania mebla pod kierunkiem dr. Mateusza Wróblewskiego 
i asystenta Mateusza Słocińskiego. W movo-Chair można siadać 
w trzech pozycjach: przodem, bokiem i tyłem do oparcia, które 



100    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2018

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

zostało tak wyprofilowane, aby możliwym było oparcie na nim łokcia 
bądź wykorzystanie go jako przestrzeni do pracy. 
Rotomoulding pozwala na racjonalizowanie zużycia surowców. 
Oprzyrządowanie powstało z odpadów stolarskich i metalurgicznych. 
W trakcie prac powstał szereg materiałów o różnych właściwościach. 
Docelowo cechami, które definiowały wybór były: trwałość, biode-
gradowalność, odporność na czynniki zewnętrzne, początkowa płyn-
na forma, która zastyga w odpowiednim odstępie czasowym. Linki 
do pobrania dokumentacji maszyny do rotomouldingu oraz przepisy 
na materiały są dostępne na profilu na facebooku: https://www.face-
book.com/projektowanieodpowiedzialneUAP/.

 ASP w Szczecinie pokazała pomysł rozwiązania problemu 
plastikowych śmieci poprzez wykorzystanie procesów chemicz-
nych przyspieszających ich rozkład, przy jednoczesnym nadaniu 
technologii ciekawej formy wzorniczej. 

 Warszawska ASP zaprezentowała interesujący projekt 
domowego kompostownika, który pozwoli w domowym zaciszu 
zamienić odpady biologiczne na nawóz, jednocześnie stanowiąc 
ciekawy element wystroju wnętrza.

 Anna Woźniakowska, ASP we Wrocławiu, przedstawiła 
projekt działkowej przetwórni warzyw i owoców WEK.

WEK to projekt działkowej przetwórni, składający się z dwóch części: 
mobilnej kuchni i systemu modułowych skrzynek. Kuchnia została 
zaprojektowana z myślą ułatwienia procesu przetwarzania żywności 
w warunkach działkowych z uwzględnieniem wszystkich wykonywa-
nych czynności podczas pracy. System rozkładanych skrzynek jest 
drugą częścią projektu. Zostały one wykonane z 8 i 12-milimetrowej 
sklejki liściastej. System łatwego składania i rozkładania umożliwia 
łatwe porządkowanie przestrzeni działkowej i dostosowanie do po-
trzeb użytkownika.

Kurator wystawy: Karol Janiak

Tekst na podstawie materiałów ACD  
(acdesign.com.pl) i autorów projektów

Zdjęcia z konferencji i wystawy Robert Graff
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Tubądzin Design Awards 
– szansa dla projektantów i architektów

Tubądzin Design Awards (TDA) to międzynarodowy konkurs Grupy Tubądzin, 
skierowany do architektów, projektantów oraz studentów architektury 

i projektowania na uczelniach artystycznych i politechnikach. Idea TDA łączy 
w sobie elementy nieustannych inspiracji, rozwoju kariery oraz pasjonujących 
spotkań branżowych. To wszystko składa się na zupełnie nową jakość, dzięki 

której firma Tubądzin docenia zarówno polski, jak i światowy design.

Miniony rok pokazał, że TDA to inicjatywa, którą warto 
kontynuować. W listopadzie 2017 r. rozpoczęła się 
druga edycja międzynarodowego konkursu. Uczestnicy 
mogą zgłaszać projekty z dziedziny architektury i archi-

tektury wnętrz z wykorzystaniem produktów Ceramiki 
Tubądzin. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: 

1. Unlimited Architecture – dla architektów 
i projektantów 

2. Young Power – dla studentów architektury, 
architektury wnętrz i projektowania na uczelniach arty-
stycznych i politechnikach 

3. Everyday Design – dla projektantów pracują-
cych w salonach sprzedaży

Ambasadorką przedsięwzięcia i jednocześnie prze-
wodniczącą jury została Dorota Koziara – jedna z naj-
wybitniejszych polskich projektantek, zaangażowana 
w promocję polskiego designu, Art Dyrektor i kurator 
wystaw Polish Design. Po raz pierwszy w roli jurora 
pojawił się Boris Kudliĉka – jeden z najbardziej cenio-
nych scenografów teatralnych i filmowych. Projektuje 
również wnętrza wraz ze swoim ponad 40-osobowym 
zespołem architektów. W jury TDA zasiadają rów-
nież: Małgorzata Szczepańska – redaktor naczelna 
polskiej edycji Elle Decoration, Maciej Mańkowski 
– członek Związku Polskich Artystów Fotografików, 
ceniony za osobliwe fotografie autorskie oraz Tomasz 
Smus – architekt marki Tubądzin.

Aranżacje z wykorzystaniem produktów Ceramiki 
Tubądzin można zgłaszać za pomocą platformy 
www.tubadzin.pl/design.

Konkurs został podzielony na trzy etapy i trwa 
do 31 lipca 2018 r. Co kwartał jury wyłania po trzech 
laureatów w kategorii Everyday Design i Young Power 
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oraz cztery najlepsze prace w ra-
mach Unlimited Architecture. 

Laureaci poszczególnych etapów 
zostają zakwalifikowani do finału 
konkursu. Zdecydowanie jest 
o co walczyć. Do wygrania są m.in. 
wyjazd do Nowego Jorku z osobą 
towarzyszącą, wysokie nagrody 
pieniężne oraz wyjazd na presti-
żowe targi Salone del Mobile, staż 
w studio Dorota Koziara w Me-
diolanie oraz w Villa International 
Peter Bokor w Budapeszcie. 
Podczas poprzedniej edycji łączna 
pula nagród wyniosła 200 tysięcy 
złotych. 

Dorota Koziara – ambasadorka 
przedsięwzięcia i przewodnicząca jury

Finał I edycji Tubądzin Design Awards

architektów i projektantów dają 
możliwość wspólnego stworzenia 
nowej jakości designu, a także 
sprzyjają promocji najlepszych 
twórców w Polsce i na świecie.

– Tubądzin jest firmą, która stawia 
design na bardzo ważnym miej-
scu. Już druga edycja między-

zaprojektujemy najbliższe otoczenie 
człowieka, nasz świat, ma wpływ 
na to, jacy jesteśmy – mówi Dorota 
Koziara.

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objęli: Stowarzyszenie Archi-
tektów Rzeczypospolitej Polskiej, 
Politechnika Łódzka oraz Akademia 

– Dzięki zwycięstwu w TDA upew-
niłam się, że w mojej pracy idę 
we właściwym kierunku, a wyjazd 
na targi Salone del Mobile do Me-
diolanu dał mi moc inspiracji – mó-
wiła Justyna Kasperska, architekt 
wnętrz, która zdobyła I miejsce 
w kategorii Inwestycje w poprzed-
niej edycji TDA. 

Ten projekt Grupy Tubądzin 
to nie tylko wymiana cennych 
doświadczeń, mnóstwo inspiracji 
i zacieśnienie relacji ludzi z branży. 
Konkurs oraz spotkania środowisk 

narodowego konkursu TDA jest 
znakomitą okazją dla architektów, 
projektantów polskich i zagranicz-
nych do tego, żeby razem z nami 
wpłynąć na to, jak ulepszyć naszą 
rzeczywistość. Bo przecież, jak 

Sztuk Pięknych w Łodzi. Więcej in-
formacji o Tubądzin Design Awards 
można znaleźć na platformie www.
tubadzin.pl/design.

(TB)
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Braliśmy udział

Jakie są polskie  
produkty przyszłości?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju wyłoniły zwycięzców w dwudziestej,  
jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Uhonorowano pojazd miejski Triggo, innowacyjne rozwiązania  
leczenia nowotworów IntraLine-IOERT oraz technologię  

zagospodarowania popiołów lotnych. 
Nagrody i wyróżnienia przyznano podczas jubileuszowej gali,  

która odbyła się w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.  
Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie,  

które mają szansę na sukces na rynku krajowym i globalnym.

D o uczestników konkursu list 
gratulacyjny wystosował 

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady 
Ministrów, który odczytała Joanna 
Kopcińska, rzecznik prasowy rządu. 
– Dwudziestoletnia historia konkur-
su pokazuje, że mimo ryzyka, jakie 
towarzyszy wdrażaniu nowatorskich 
rozwiązań technologicznych, polscy 
inżynierowie, naukowcy i przedsiębior-
cy potrafią odnosić sukcesy rynkowe. 
Innowacyjność jest jednym z filarów 
rządowej Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. Konkurs wpisuje 
się w działania promujące dobrze 
pojęty patriotyzm gospodarczy. Dla 

odbiorców nagrodzonych projektów 
to jednoznaczna rekomendacja, 
że wśród nawet najbogatszej oferty 
warto wybrać Polski Produkt Przyszło-
ści. Wszystkim nam, życzę kolejnych 
innowacyjnych projektów, które przy-
służą się rozwojowi gospodarczemu 
naszej Ojczyzny – napisał premier 
Mateusz Morawiecki. 

D o XX edycji Konkursu Polski 
Produkt Przyszłości wpłynę-

ła rekordowa liczba, 111 wniosków 
konkursowych. Nadesłane projekty 
to unikalne, wysoko innowacyjne 
wyroby i technologie opracowane 
przez inżynierów pracujących zarówno 

indywidulanie, jak i w konsorcjach 
naukowo-biznesowych. 

– Polska gospodarka potrzebuje inno-
wacji, bo tylko w ten sposób zwiększy 
swoją konkurencyjność. Z roku na rok 
nowoczesne technologie, w coraz 
większym zakresie, stają się częścią 
otaczającej nas rzeczywistości. Projek-
ty, które otrzymały nagrodę Polskich 
Produktów Przyszłości, jeszcze do nie-
dawna pozostawały w sferze wyobraź-
ni naukowców. Dziś nabrały realnego 
kształtu, są wizytówką możliwości 
polskiej nauki i potencjału naszej 
przedsiębiorczości. Zwycięskie projek-
ty, najlepsze z najlepszych, pozwalają 

Laureaci nagrody Polski Produkt Przyszłości wraz z organizatorami i patronami honorowymi
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z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji 
– powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego.

K apituła jubileuszowej XX edycji konkursu – w skład 
której weszli przedstawiciele najważniejszych insty-

tucji w kraju, w tym także dr Alicja Adamczak, prezes 
UPRP – przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech katego-
riach: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt 
przyszłości przedsiębiorcy oraz rozwiązanie stworzo-
ne we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

– Polskie innowacje i technologie są lokomotywą napędo-
wą naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby ich auto-
rzy mieli środowisko do rozwoju swoich projektów. Rodzime 
produkty i usługi w dziedzinie nowych technologii wyróżnia 
przede wszystkim wysoka jakość. Ten właśnie wyznacznik 
sprawia, że polskie firmy nie tylko z sukcesem działają 
na rynkach krajowych i zagranicznych, lecz również budują 
świadomość silnych polskich marek w obszarze innowacji 
– podkreślała Jadwiga Emilewicz, minister przedsię-
biorczości i technologii.

P roduktem przyszłości jednostki naukowej zo-
stało, zgłoszone przez Narodowe Centrum Badań 

Jądrowych, rozwiązanie: IntraLine-IOERT. Jest to metoda 
leczenia nowotworów, która polega na napromieniowaniu 
wiązkami promieniowania jonizującego obszaru zmienione-
go nowotworowo, przy jednoczesnym pominięciu zdrowych 
tkanek. Samo urządzenie, które do tego służy, jest o wiele 
bardziej uniwersalne niż aparaty oferowane przez zagra-
nicznych konkurentów. 

W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia. 

 z Pierwsze otrzymali twórcy Bezzałogowego statku 
powietrznego pionowego startu i lądowania ATRAX. 
Może on służyć zarówno wojsku, jak i służbom cywil-
nym. Cała technologia opracowana została w Instytucie 
Technicznym Wojsk Lotniczych (tam też urządzenie jest 
produkowane). 

 z Drugie wyróżnienie trafiło do rąk konstruktorów z Prze-
mysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych za urządzenie, 
które może stać się hitem w branży rolniczej i sadowni-
czej: maszynę zagregowaną z ciągnikiem rolniczym 
do zbierania i zwijania materiału drzewnego, pozosta-
łego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako 
biomasy na cele energetyczne. Maszyny tej można użyć 
na różnych podłożach, w tym na glebach bardzo zaka-
mienionych, a wygodnie zwinięte w bele ścinki – od razu 
zagospodarować jako biomasę. 

 z Trzecie wyróżnienie odebrali przedstawiciele Politechni-
ki Świętokrzyskiej. Hydrogenerator do mikroelektrow-
ni wodnej znajdzie zastosowanie w kilkunastu tysiącach 
miejsc po dawnych młynach lub tartakach wodnych.

W  drugiej kategorii: produkt przyszłości przed-
siębiorcy nagrodzono spółkę Triggo SA, która 

zaprezentowała Triggo – elektryczny pojazd miejski 
o zmiennej geometrii podwozia. Przez to, że łączy zalety 
samochodu i motocykla, znacznie ułatwia poruszanie się 
po aglomeracji miejskiej. 

Przyznano w tej kategorii także cztery wyróżnienia. 

 z Pierwsze dla Medical Simulation Technologies 
Sp. z o.o. za: Teemothy – symulator echokardiografii 
przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów. 
Wykorzystuje on modele serc autentycznych pacjentów. 

 z Drugie wyróżnienie odebrali innowatorzy z Beta Bio 
Technology Sp. z o.o. za: Wysokooczyszczony żelują-
cy 1–3, 1–4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzy-
many w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie 
produktów o wysokiej wartości dodanej. Skomplikowana 
nazwa kryje metodę wytworzenia bardzo ważnego 
produktu, wchodzącego w skład diety chorych na cu-
krzycę, cholesterolemię, otyłość, a także na choroby 
onkologiczne. 

 z Trzecim wyróżnieniem uhonorowano AC SA, za pionier-
ską: Instalację gazową STAG 500 DIS do pojazdów 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa. System w 100 
proc. zasilany jest paliwem gazowym, bez udziału 
benzyny. 

 z Czwarte wyróżnienie w tej kategorii otrzymali przed-
siębiorcy z Numed Sp. z o.o. Wyróżniony projekt, to: 
Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej 
przy zastosowaniu technologii NLDS – nieliniowej 
spektroskopii dielektrycznej. Chodzi o niezwykle sku-
teczne (na poziomie 95 proc.) diagnozowanie próchnicy 

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
na spotkaniu z przedsiębiorcami
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wtórnej, występującej pod plombami, wypełnieniami, 
koronami.

N agrodę i tytuł Polskiego Produktu Przyszłości 
w trzeciej kategorii: rozwiązanie stworzone 

we współpracy jednostki naukowej i przedsiębior-
cy, otrzymała, opracowana przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego we współpracy 
z NTI Sp. z o.o.: Technologia zagospodarowania popio-
łów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i prze-
mysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa. 
Pozwala ona na wykorzystanie odpadów – nawet tych 
szkodliwych – do wyprodukowania trwałych i bezpiecznych 
materiałów budowlanych.

W  tej edycji konkursu przyznano także nagrodę 
specjalną Ministra Przedsiębiorczości i Tech-

nologii. Trafiła do rąk przedstawicieli FLASH Robotics 
Sp. z o.o. Nagrodzony projekt to: Robot społeczny EMYS 
do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3–9 lat. 
Zabawkowy nauczyciel wydaje dźwięki, mówi, reaguje 
na dotyk, potrafi wyrażać emocje, rozpoznawać twarze 
i przedmioty.

– Bardzo cieszymy się, że Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju mogło wystąpić w roli współorganizatora jubileuszowej 
edycji konkursu na Polski Produkt Przyszłości. To dla nas 
ważne wyróżnienie, bo jako NCBR od ponad dekady wspie-
ramy polskie innowacje. Nasz cel, to zacieśnianie współpra-
cy świata nauki i biznesu, bo dzięki niej mogą powstawać 
przełomowe i jednocześnie rentowne projekty, które realnie 
przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków – powie-
dział prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

– Chcę podziękować ponad 300 ekspertom z różnych 
dziedzin techniki, którzy wspierali nas na przestrzeni tych 20 
lat w procesie oceny ponad 900 projektów oraz brali udział 

w pracach Kapituły. To ich zaangażowaniu i profesjonali-
zmowi zawdzięczamy wysoki poziom merytoryczny konkur-
su – mówiła Patrycja Klarecka, prezes PARP.

L aureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się 
w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem 

Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania gran-
tu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. 
Zwycięzcy mogą starać się o grant 100 tys. zł, wyróżnieni – 
o grant w wysokości 25 tys. zł. Jubileuszowa edycja odbyła 
się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Tech-
nologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W dziewiętnastoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 
800 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych 
obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceu-
tycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu 
nagrodziła dotychczas 49 projektów, a ponad stu przyznała 
wyróżnienia. Wiele produktów opracowanych na bazie prac 
konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne 
spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele 
jednostek naukowych będących laureatami konkursu może 
poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.

I nnowacje, niezależnie od tego czy mówimy o poziomie 
przedsiębiorstw, branży, czy kraju, stanowią siłę napę-

dową dalszego rozwoju i nowoczesności. Skala wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań jest jednak w Polsce nadal nie-
wystarczająca. Z tego względu konieczność zwiększania 
innowacyjności znalazła się wśród 5 filarów rozwoju gospo-
darczego Polski, zawartych w Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju.

Jednym z działań wpisujących się w ten nurt jest właśnie 
organizowany wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Konkurs Polski Produkt Przyszłości. Jest to jedyny tego 
typu Konkurs, który wyłania i nagradza projekty przełomo-
we, zmieniające oblicze polskiej gospodarki. 

Rocznica Konkursu była też doskonałą okazją do podzię-
kowania ponad 300 ekspertom z różnych dziedzin techniki, 
którzy wspierali Konkurs na przestrzeni 20 lat, uczestnicząc 
w ocenie ponad 900 projektów i biorąc udział w pracach 
Kapituły. 

U rząd Patentowy RP od samego początku był part-
nerem konkursu, dokonując na jego rzecz m.in. 

analiz portfolio patentowych i innych praw wyłącznych 
kandydatów. 

W tym roku Nagroda Specjalna Prezesa Urzędu 
Patentowego RP została przyznana firmie Triggo  
– laureatowi nagrody głównej w kategorii przedsiębiorstw. 

Patrycja Klarecka, prezes PARP oraz prof. Maciej Chorowski, 
dyrektor NCBiR – organizatorzy jubileuszowej edycji

Piotr Brylski

Zdj. PARP
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Triggo – polska globalna innowacja 
w miejskiej elektromobilności

Pojazd nowej kategorii Triggo został zaprojektowany dla szybko rosnącego 
na świecie rynku platform współdzielenia środków transportu:  

car sharing lub mobility as a service. Będą mogli z niego korzystać  
praktycznie wszyscy mieszkańcy miast. 

Sercem Triggo jest zastosowany po raz pierwszy na świecie układ podwozia 
o zmiennej geometrii. Łączy on zalety bezpieczeństwa i komfortu samochodu 

miejskiego ze zwinnością i łatwością parkowania skutera. Nie posiada przy tym 
wad i ograniczeń charakterystycznych dla obu tych kategorii pojazdów.

U nikatowa konstrukcja pozwala 
zmniejszyć całkowitą szerokość 

pojazdu – podczas jazdy z niewielkimi 
prędkościami (do 25 km/h) – czyniąc 
go węższym od wielu jednośladów. 
Podobnie jak one, świetnie radzi sobie 
wtedy w korkach. Przy większych pręd-
kościach, gdy wymagane jest zwięk-
szenie stateczności, koła rozsuwają się 
do szerokości typowej dla niewielkiego 
samochodu.

Nowatorskie rozwiązanie umożliwia 
również parkowanie prostopadle do kra-
wężnika. Triggo w mieście łatwiej będzie 
zaparkować niż wiele jednośladów. 
Triggo został zaprojektowany ściśle pod 
kątem eksploatacji w systemach automa-
tycznego wynajmu. Służą temu wzmoc-
niona budowa pojazdu i pokładowe sys-
temy telemetrii oraz sterowania. W jego 
konstrukcji zastosowano system wymien-
nych pakietów akumulatorów. Pozwala 
to uniknąć wielogodzinnych przestojów 
związanych z ładowaniem tradycyjnych 
pojazdów elektrycznych. Rozładowaną 
baterię po prostu wymienimy na nałado-
waną. Jak w latarce.

T riggo wyposażono w układ stero-
wania Drive-by-Wire. Połączenie 

pomiędzy elementami interfejsu użytkow-
nika i układami wykonawczymi realizowa-
ne jest cyfrowo. 

Do wykonania nadwozia zastosowano, 
opracowaną w Polsce, pionierską tech-
nologię termoformowania materiałów 
kompozytowych. Pozwala ona na efek-
tywną ekonomicznie, seryjną produkcję 
lekkich i wytrzymałych komponentów 
o wysokim stopniu powtarzalności. 

P rototyp Triggo spełnił pokłada-
ne w nim oczekiwania. Próby 

drogowe, zrealizowane w warunkach 
doświadczalnych, potwierdziły możliwo-
ści i zalety konstrukcji. Przeprowadzone 
testy pozwoliły na rozwiązanie szeregu 
zagadnień, nieodłącznie związanych z tak 
nowatorską konstrukcją oraz na identy-

fikację szczegółowych, poprawnych roz-
wiązań technicznych – głównie z zakresu 
mechaniki i automatyki. 

O becnie powstaje prototyp wdro-
żeniowy pojazdu, który posiada 

cechy przyszłej wersji seryjnej. W prace 
– poza szeregiem konstruktorów i inży-
nierów firmy Triggo S.A. – zaangażowani 
są naukowcy i specjaliści Przemysłowego 
Instytutu Motoryzacji. Prace projektowe 
– w zakresie konstrukcji nadwozia – wspie-
ra również polskie biuro konstrukcyjne 
firmy Edag Engineering, największego 
na świecie dostawcy usług inżynieryjnych 
i projektowych dla branży automotive. 

Triggo na konferencji UPRP
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Budowa serii pilotażowej przewidziana jest na IV kwartał 2018 r.

K onstrukcja chroniona jest przez międzynarodowe patenty, 
przyznane na terytoriach zamieszkanych przez 2,5 mld 

ludzi. Ambicją twórców jest stworzenie z Triggo rozpoznawalne-
go polskiego produktu eksportowego. Triggo przede wszystkim 
poprawia komfort codziennego życia, oszczędzając czas traco-
ny w korkach oraz na poszukiwanie miejsc parkingowych. Skala 
tych oszczędności może wynosić średnio nawet 200 godzin 
w skali roku.

Jednocześnie, zastępując pełnowymiarowe auta o napędzie 
spalinowym, przyczynia się do zmniejszenia problemów do-
świadczanych przez ogół mieszkańców miast. Należą do nich: 
czystość powietrza, poziom hałasu oraz wspomniane zatłocze-
nie ulic i dostępność miejsc parkingowych. Dzięki możliwości 
parkowania prostopadle do krawężnika, stacja wynajmu Triggo, 
o rozmiarze jednego standardowego miejsca parkingowego, 
może obsłużyć aż pięć pojazdów jednocześnie. Pięciokrotnie 
obniża się koszt dzierżawy lokalizacji. Lepiej zostaje też wyko-
rzystana cenna przestrzeń miejska. Czas konieczny do wymiany 
kompletu baterii stanowi niewielki ułamek czasu ładowania typo-
wego samochodu elektrycznego. 

T riggo jest zatem łatwiej dostępny dla użytkowników. Dla 
operatora platformy car sharing oznacza to zwroty z inwe-

stycji wyższe o 20–30 proc. Co więcej, możliwość budowania 
niewielkich punktów wymiany baterii w miejsce tradycyjnych, 
niezwykle kosztownych stacji ładowania wysokiej mocy, po-
woduje oszczędności w nakładach inwestycyjnych. Pozwala 
również na redukcję bieżących kosztów operacyjnych oraz rady-
kalnie przyśpiesza proces wdrażania sieci wynajmu. Sterowanie 
cyfrowe ułatwi integrację przyszłych systemów autonomii, które 
pozwolą na zarządzanie rozmieszczeniem floty w zależności 
od bieżących potrzeb lub na zamawianie pojazdów pod wska-
zany adres.

Piotr Brylski

Zdj. pojazdu Triggo UPRP

Rafał Budweil, wynalazca, przedsiębiorca i menadżer – prezes 
zarządu Triggo SA, laureat nagrody głównej Polskiego Produktu 
Przyszłości dla przedsiębiorców

Biznes musi być  
odpowiedzialny 

społecznie 

Konrad Kwiatkowski,  
założyciel i CEO platformy  
społecznościowo-dobroczynnej Helpzy.com 

W dynamicznym świecie, w którym dziś 
żyjemy, ludzie potrzebują i poszukują 

sensu swego życia, działania i znajdują 
go, m.in. pomagając innym. Również 

firmy zwracają coraz większą 
uwagę na otoczenie i społeczność 
wokół siebie. Rośnie popularność 
zorganizowanego wolontariatu 

i portali pośredniczących w akcjach 
dobroczynnych. Z roku na rok wzrasta 

także liczba firm zaangażowanych 
w działania CSR (Corporate Social 

Responsibility), mających wolontariuszy 
czy wspomagających wybrane 

organizacje dobroczynne. 

N a zmianę w podejściu polskich firm do CSR-u może szcze-
gólnie wpłynąć niedawna nowelizacja ustawy o rachunkowo-

ści, która nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek ujawniania 
informacji dotyczących działań społecznych i środowiskowych. 
Zobowiązuje ona największe podmioty do zamieszczania w spra-
wozdaniach finansowych dodatkowych danych w zakresie informacji 
niefinansowych dotyczących właśnie odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw. 

N owelizacja, o której mowa, wprowadza przepisy implemen-
tujące Dyrektywę 2014/95/UE1, której głównymi założe-

niami jest zwiększenie transparentności informacji społecznych 
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Helpzy.com – pierwsza na świecie platforma społecznościowo-dobroczynna dla 
firm, które chcą wspierać innych, dając wyraz swej społecznej odpowiedzialności 
za zrównoważony rozwój, uruchomiona została w Polsce w ub. roku.

Użyteczne treści, rzeczywiste doświadczenia oraz bezinteresowna pomoc innym 
– stanowią filary działalności Helpzy. Dzięki temu użytkownicy mogą finansowo 
wspierać organizacje dobroczynne, z którymi współpracuje Helpzy, takie jak 
Unicef Polska, Rak’n’Roll, Fundacja Onkologiczna Aliva, Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo wszystko”, OTOZ Animals, Fundacja Mikropsy, Fundacja VIVA!, Fundacja 
Liderek Biznesu, Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej oraz Fundacja Kasisi, której 
prezes Szymon Hołownia – dziennikarz, publicysta jest ambasadorem Helpzy.

(więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.helpzy.com )

i środowiskowych w obszarze społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rapor-
towanie informacji niefinansowych będzie 
polegało tu na ujawnianiu istotnych danych 
dotyczących co najmniej kwestii: środowi-
skowych, spraw społecznych i pracowni-
czych, poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. 
W ramach nowych obowiązków będzie 
się przedstawiać zwięzły opis modelu 
biznesowego, opis polityk prowadzonych 
w odniesieniu do już wspomnianych kwestii 
i opis rezultatów tych polityk, niefinansowe 
kluczowe wskaźniki efektywności oraz 
opis ryzyk i sposobu zarządzania ryzykami 
w kwestiach niefinansowych. 

Z godnie z dyrektywą tymi wymogami 
objęte są największe firmy czyli emi-

tenci giełdowi, banki, zakłady ubezpieczeń 
itd. Nowela nakłada obowiązek raportowania 
na jednostki i grupy kapitałowe z zatrudnie-
niem powyżej 500 osób oraz spełniających 
jedno z dwóch kryteriów finansowych, czyli 
20 mln EUR sumy aktywów bilansu lub 
40 mln EUR przychodów netto ze sprzedaży 
towarów i produktów. Ze względu na to, 
iż niektóre spółki już przygotowują raporty 
CSR, skorzystano z opcji umożliwiającej 
sporządzanie odrębnego sprawozdania 
na temat informacji niefinansowych, zamiast 
oświadczenia w ramach sprawozdania 
z działalności. W takim przypadku te firmy, 
które już obecnie przygotowują rozbudowa-
ne raporty CSR, będą mogły kontynuować 
tę formę sprawozdawczości i jednocześnie 
spełnić nowe wymogi nałożone dyrektywą 
– oczywiście przy założeniu, że zakres ujaw-
nień będzie co najmniej odpowiadać wymo-
gom określonym w krajowych przepisach 
transponujących tę dyrektywę.

W  Polsce jest ok. 300 podmiotów 
spełniających powyższe kryteria. 

W całej Unii Europejskiej jest ich kilka tysię-
cy. Dostawcy usług „B2B” mogą się zatem 
spodziewać większego zainteresowania 
ich podejściem do kwestii pracowniczych, 
społecznych czy środowiskowych, nawet 
jeżeli oni sami nie są objęci obowiązkiem 
raportowania. 

W  kontekście nowych przepisów 
pojawia się także wątek budżetów 

marketingowych ukierunkowanych na CSR. 
PARP np. ocenia, że social media stają się 
coraz częściej głównym kanałem utrzy-
mywania relacji z klientami. Firmy chętnie 
wykorzystują je do promowania swoich 
produktów i marek. Pozwala im to na budo-
wanie grupy lojalnych klientów i skuteczne 

Powiedzieli o Helpzy m.in.:

Artur Skiba, prezes firmy Antal  
– Uważamy, że pomaganie ludziom to szczytna działalność oraz cel. 
Zwłaszcza w biznesie, w którym wszyscy pędzimy bardzo mocno do przodu. 
To, co dodatkowo podoba mi się w idei platformy Helpzy to, że działa ona 
w Internecie, w którym jest mnóstwo hejtu i nieatrakcyjnej treści, a Helpzy stawia 
na pomoc, robiąc to właśnie przez Internet.

Michał Iwanek, CEO Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.  
– W duchu naszych wartości jest pionierskie zachowanie. Inicjatywa, którą 
jest Helpzy jest dla nas pionierskim pomysłem. Chcemy budować, edukować, 
a jednocześnie wspierać działania odpowiedzialne społecznie, więc wierzymy, 
że do Helpzy dołączą inne firmy (…). Jesteśmy orędownikiem wartościowych 
zachowań biznesowych na rynku i tym samym promowania określonych treści 
w kontekście edukacyjnym. 

Elżbieta Wojtczak, CEO Communication Unlimited:  
– Myślę, że w dzisiejszych czasach wrażliwość na innych jest ważna bardziej 
niż kiedykolwiek przedtem. W obecnym szybkim i intensywnym świecie, kiedy 
z różnych stron atakują nas bodźce i różne informacje, nie mamy czasu dla 
samych siebie, nie mówiąc już o myśleniu o innych, a Helpzy w naturalny sposób 
pomaga nam o nich pamiętać. 

pozyskiwanie nowych. Ten trend obejmuje 
w większości duże podmioty gospodarcze, 
zatrudniające specjalistów od komunikacji 
i marketingu oraz posiadające wyższe 
budżety reklamowe na promocję własnej 
oferty. 

Niemniej także mniejsze przedsiębiorstwa 
niskim nakładem kosztów i pracy mogą 
odnieść podobne korzyści marketingowe, 
a dzięki zaangażowaniu w aktywność spo-
łeczną czy przy wsparciu organizacji dobro-
czynnych – jeszcze większe wizerunkowo. 

D ziś CSR idzie w parze z ideą human 
economy. Organizacje, które są świa-

dome zagrożeń narastającego rozwarstwie-
nia społecznego, usiłują mu przeciwdziałać 
budując relacje z różnymi społecznościami 
w swoich krajach i szerzej w świecie, 
zgodnie z potrzebami globalnej społecznej 
solidarności. Wyszły temu naprzeciw unijne 
przepisy a krajowe rozwiązania prawne 
nadają konkretny kształt. Dzięki nim hasła 
pomocy ludziom, którzy tej pomocy potrze-
bują w różnych sprawach i okolicznościach 
życiowych, mają szansę być realizowane 
a firmy mogą zarówno tworzyć swój pozy-
tywny wizerunek, jak i pomagać tym samym 
w kształtowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego, wrażliwego na nierówności i dylema-
ty społeczne innych, co jest fundamentem 
nowoczesnej demokracji i społecznej 
równowagi.
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Maciej Mytnik (Łysa Góra) – plakat nagrodzony w 2008 roku w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP
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Gry komputerowe  
a własność intelektualna

Krzysztof Paruch 
ekspert UPRP

Pomimo, że gry komputerowe można skutecznie 
chronić poprzez odpowiednie zarządzanie 

prawami autorskimi, instrumentami prawa własności 
przemysłowej oraz samodzielnie i wspólnie 

stworzonymi umowami prawno-autorskimi, wiele 
ich obszarów jest zupełnie nieuregulowanych

Według słownika PWN grami komputerowy-
mi są gry rozgrywane na ekranie komputera, 
a także programy komputerowe umożliwiają-
ce takie gry1. Jak dotąd jednak ze względu 
na złożoną strukturę gier komputerowych, 
a także na ich bardzo szybką ewolucję, 
nie udało się stworzyć ich jednolitej legisla-
cyjnie definicji. Z tych samych powodów 
trudno jest określić, na jakich zasadach 
mogą być one skutecznie chronione.

W poniższym tekście postaram się kwestie 
te wyjaśnić. W artykule opisuję również 
poszczególne przedmioty ochrony, składa-
jące się na współczesne gry komputerowe, 
wymieniam narzędzia służące do ich ochro-
ny, a także wskazuję na nowe wyzwania 
stojące przed twórcami prawa, którzy jak 
dotąd raczej nie nadążali za dynamicznym 
rozwojem tego sektora rozrywki.

Trochę historii

Pierwsze gry komputerowe, które pojawiły 
się w latach 70. i 80. były z dzisiejszego 
punktu widzenia bardzo prymitywne. Miały 

one prosty scenariusz a ich wygląd, dźwięk 
oraz przebieg rozgrywki ograniczały skrom-
ne w tym okresie możliwości techniczne 
komputerów. Gry te w sensie prawnym, 
były jednak łatwe do klasyfikacji i definio-
wano je jako programy komputerowe. Pa-
radoksalnie jednak, ze względu na ich pro-
stotę, tego rodzaju produkty trudno było 
chronić. Nie posiadały one oryginalności 
oraz indywidualnego charakteru a ele-
menty, które składały się na ich budowę 
służyły jedynie realizacji toczącej się w nich 
rozgrywki. Wraz z gwałtownym postępem 
technicznym gry komputerowe uległy jed-
nak rewolucji, w wyniku której diametralnie 
zmieniła się ich struktura. Do prostych 
elementów o charakterze funkcjonalnym 

dołączyły również tzw. elementy twórcze 
i program komputerowy, który do tej pory 
w istocie był całą grą, stał się teraz jedynie 
jej częścią.

Współczesne gry komputerowe

Współczesne gry komputerowe produko-
wane są na różne platformy i urządzenia. 
Wyróżniamy gry komputerowe na kompu-
tery PC, gry on-line, gry na smartfona, gry 
na konsole oraz gry na konsole przenośne. 
Większość z nich powstaje w wyniku bar-
dzo skomplikowanego procesu twórczego 
wielu osób, z reguły wyspecjalizowanego 
zespołu, a także osób trzecich. Mowa 
w tym miejscu o programistach, scenarzy-
stach, kompozytorach muzyki i innych 
osobach wnoszących wkład twórczy.2 
Podstawą ich budowy jest wciąż program 
komputerowy (tzw. silnik gry), uzyskiwany 
z reguły od firm zewnętrznych, który później 
przystosowywany jest przez twórców gry 
do ich konkretnych produkcji. W procesie 
tym są tworzone i implementowane elemen-
ty twórcze, które nadają takiemu produktowi 
cechy szczególne. 

To właśnie te elementy, poza programami 
komputerowymi, można chronić prawem. 
Z reguły jest ich bardzo wiele i dotykają 
różnych obszarów, ale to właśnie za ich po-
mocą można określić zakres ochrony gry 
komputerowej. W praktyce wyróżnia się trzy 
główne grupy, do których można zaliczyć 
elementy twórcze występujące w grach. 

Są nimi: 
1) wizualne elementy twórcze, 
2) dźwiękowe elementy twórcze oraz 
3) elementy twórcze związane z kodem gry.

Szczegółowe ich zestawienie przedstawia 
poniższa tabela3:

wizualne elementy twórcze dźwiękowe elementy twórcze
elementy twórcze związane 

z kodem gry

– obrazy fotograficzne
– ruchome obrazy wykonywane 

cyfrowo
– animacja postaci
– tekst3

– kompozycje muzyczne
– nagrania dźwiękowe
– głos
– efekty dźwiękowe

– podstawowy silnik gry lub 
silniki

– kod pomocniczy
– podprogramy osób trzecich
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Gry komputerowe a prawo 
autorskie…

Programy komputerowe4 i elementy 
twórcze są w świetle prawa niczym innym 
jak utworami, co oznacza, że gry kompu-
terowe można z powodzeniem, a nawet 
przede wszystkim chronić na gruncie pra-
wa autorskiego. Produkt taki jest bowiem 
rezultatem pracy człowieka (a właściwie 
wielu osób), można go z łatwością usta-
lić, a także składa się m.in. z elementów 
twórczych o indywidualnych charakterze. 
W tym sensie poza klasyfikacją gry kom-
puterowej jako luźnego zbioru elementów, 
w którym każdy z nich jest chroniony 
osobno, produkty te można zaliczyć 
również do utworów audio-wizualnych lub 
utworów multimedialnych5. 

Problem opisywanej kwestii z praktycznego 
punktu widzenia polega jednak na tym, 
że ochronie w grze komputerowej podlega 
szereg przenikających się elementów twór-
czych (utworów), które trudno jest namierzyć 
np. w produkcie konkurenta. Po wprowadze-
niu nowej gry na rynek poszkodowany może 
upomnieć się o przysługujące mu prawa 
autorskie, których formalnie nigdy nie musiał 
rejestrować, ani ich ujawniać (tzn. inaczej niż 
w Prawie Własności Przemysłowej). Co wię-
cej, problemy tego rodzaju mogą również 
pojawić się już wcześniej, tzn. w procesie 
tworzenia własnej produkcji, nad którą teore-
tycznie cały czas mamy kontrolę. 

O ile bowiem utwory stworzone przez pełno-
etatowy zespół pracowniczy według prawa 
(jako utwory pracownicze) nabywa praco-
dawca (producent), o tyle autorzy utworów 
wykonujących swoją pracę na innych 
zasadach (np. zwykłej umowy zlecenie), 
będą jako współtwórcy posiadać autorskie 
prawa majątkowe i osobiste do swoich 
utworów „ex officio”, pomimo otrzymania 
za nie wynagrodzenia. 

Taka sytuacja będzie trwać dopóty, dopóki 
nie zostanie to uregulowane w odrębnej 
umowie prawno-autorskiej np. gdy prawa 
autorskie majątkowe do elementu twórczego 
lub programu komputerowego nie zostaną 
przeniesione w zakresie wymaganych pól 

eksploatacji na producenta. Z reguły taka 
umowa powinna również zawierać zapisy 
zezwalające na wykonywanie praw zależ-
nych do tego utworu. Dobrym przykładem 
takiego rozwiązania była na przykład umowa 
licencyjna z 2001 r. pomiędzy amerykańskim 
potentatem gier komputerowych Electric 
Arts Inc., a producentem szlagieru kinowe-
go, jakim była trylogia Władcy Pierścieni 
(reżyserowana przez Petera Jacksona). 
Amerykanie w celu stworzenia gry Battle 
for Middle Earth uzyskali prawa autorskie 
na zasadach licencji do wykorzystania 
elementów twórczych tego filmu, który 
z kolei powstał na innej umowie licencyjnej 
umożliwiającej wykorzystanie praw autor-
skich do słynnej powieści J. R. R. Tolkiena. 
Na podstawie tej licencji Electric Arts Inc. 
mogła wykorzystywać prawa autorskie przy-
sługujące jedynie do filmu, dlatego w 2005 
roku dla celów kontynuacji serii gier opartej 
na tej fabule uzyskała licencje do praw au-
torskich, niezbędnych do stworzenia danej 
gry bezpośrednio pochodzących z powieści 
Tolkiena. 

… i prawo własności przemysłowej

Oprócz wyżej wymienionego sposobu 
ochrony gry komputerowej, przynajmniej 
w pewnym zakresie można chronić ją rów-
nież na gruncie prawa własności przemy-
słowej. Ten rodzaj ochrony jest niezbędny, 
w szczególności przy realizacji samego 
procesu biznesowego (w tym promocyjne-
go), w trakcie którego producent stara się 
wprowadzić gotowy produkt do sprzedaży 
i zabezpieczyć jego kluczowe elementy 
odróżniające. W takim przypadku przed-
miotem ochrony stają się nie tylko elementy 
niezbędne dla toczącej się w grze rozgrywki, 
ale również elementy zewnętrzne, identyfi-
kujące grę komputerową na rynku towarów 
i usług. 

Na takich zasadach można chronić np. tytuł 
gry, jej podtytuł, a także nazwę firmy produ-
cenckiej i jej logotyp. Mowa w tym miejscu 
np. o znakach towarowych nakładanych 
bezpośrednio na grę (np., jej pudełko), 
ale także o innych monopolach ochronnych. 

Co więcej, instrumenty prawne należące 
do tego katalogu są dość elastyczne i mogą 
one również być zabezpieczeniem wspie-
rającym niektóre elementy gry (elementy 
twórcze), które są chronione automatycznie 
na gruncie prawa autorskiego. Narzędzia 
te mają więc częściowy wpływ na ochronę 
samej rozgrywki i dotyczą jej struktury. 

Używając bowiem jedynie znaków towaro-
wych i wzorów przemysłowych z łatwością 
można chronić np. oryginalny interfejs gry, 
bohaterów gry, dźwięki i krótkie melodie 
wykorzystywane w grze, proste animacje 
postaci, wzór strony internetowej gry, a także 
niektóre elementy artystyczne. Ze względu 
na to, że znaki towarowe i wzory przemy-
słowe muszą być obowiązkowo wpisane 
do odpowiednich rejestrów należy również 
odnotować, że tego rodzaju instrumenty 
prawne mogą ułatwić zidentyfikowanie 
ewentualnego naruszenia w grach konkuren-
cji i pozwolić na jego uniknięcie, np. stwarza-
jąc producentowi możliwość odpowiedniej 
modyfikacji niektórych strategii biznesowych 
i pomysłów jeszcze na etapie produkcji gry. 

Jawność rejestrów, w których znajdują się 
chronione elementy ma również silny efekt 
odstraszający, gdyż przekazują one oso-
bom trzecim informację o stanie prawnym 
produkcji, która podlega weryfikacji. W prze-
ciwieństwie do ochrony prawno-autorskiej 
tego rodzaju ochrona nie przysługuje jednak 
„z urzędu” i trzeba o nią oficjalnie wystąpić. 
Ochrona ta jest także płatna. Warto jednak 
zdawać sobie sprawę, że za pomocą znaków 
towarowych, wzorów przemysłowych i paten-
tów ze względu na ich z góry określone zasa-
dy, a także ich jawność, łatwiej jest dochodzić 
swoich praw przed sądami niż na podstawie 
prawa autorskiego. Instrumenty prawa wła-
sności przemysłowej znacznie przyspieszają 
więc ewentualne spory i ostatecznie radykal-
nie obniżają koszty takich spraw. 

Niestety jak już wcześniej sygnalizowałem 
ten rodzaj ochrony ma z reguły jedynie 
charakter komplementarny, gdyż za pomocą 
tych narzędzi nie da się wyczerpująco chro-
nić wszystkich elementów gry komputerowej 
i siłą rzeczy trzeba, chroniąc grę, trzeba ba-
zować na prawie autorskim. Niemożliwa jest 
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np. ochrona za pomocą znaku towarowego, 
wzoru przemysłowego czy patentu takich 
elementów, jak fabuła gry, scenariusz gry 
(np. oparty na znanej książce) czy program 
komputerowy (silnik gry).

Wykorzystanie do ochrony znaków 
towarowych

Dla wyczerpującego wyjaśnienia możliwości 
płynących z prawa własności przemysłowej 
chciałbym się posłużyć dwoma przykładami, 
w których dobrze widać, w jaki sposób 
można zastosować ww. narzędzia ochrony. 

W pierwszym przypadku warszawskie studio 
Telehorse zignorowało słowny unijny znak 
towarowy VILLE o numerze 009774613 
chroniony z wcześniejszym pierwszeństwem 
na rzecz dużej amerykańskiej korporacji 
Zynga inc6., a także fakt, że firma ta jest 
producentem całej serii gier komputerowych 
zawierających w ich tytułach element „ville”, 
jak: FarmVille, CastleVille, ChefVille, CityVille, 
FishVille czy The Ville. W konsekwencji 
ww. sytuacja doprowadziła do zmiany nazwy 
dość wysokobudżetowej produkcji z ozna-
czenia „Steamville” na „Steamburg”7. Innym 
bardzo ciekawym przykładem zastosowania 
instrumentów własności przemysłowej był 
spór pomiędzy amerykańskim producentem 
gier Electric Arts Inc. (wcześniej przytoczo-
nym przy opisie licencji do praw powieści 
pana Tolkiena), a amerykańską spółką Bell 
Helicopter Textron Inc. and Textron Inno-

vations Inc., producentem m.in. Helikopte-
rów Wojskowych dla armii USA.

Także i w tym przypadku, sprawa dotyczyła 
słownych znaków towarowych, zarejestro-
wanych w rejestrze amerykańskich znaków 
towarowych na rzecz spółki wojskowej. 
Przedmiotem naruszenia były znaki: „AH-1Z” 
o numerze 2928806, „UH-1Y” o nume-
rze 2908650, a także „V-22” o numerze 
30633078, sygnujące w prawdziwym świe-
cie modele słynnych śmigłowców. 

Electric Arts Inc, zdecydowała się wykorzy-
stać ww. oznaczenia w swoim flagowym 
produkcie Battlefield 3 bez zezwolenia, 
pomimo że wcześniej, przy realizacji innych 
projektów, producent gier płacił właścicie-
lowi tych znaków za licencję na ich wyko-
rzystywanie. Z materiałów zgromadzonych 

Poniżej przedstawiona tabela zawiera przykładowy podział wybranych elementów gry i innych produktów z nią powiązanych oraz sposoby 
ich ochrony za pomocą różnego rodzaju instrumentów prawnych. 

prawa autorskie znak towarowy wzór przemysłowy patent

– muzyka
– dźwięki*
– scenariusz
– kod gry
– fabuła
– bohaterowie*
– elementy artystyczne*
– animacje*
– inne elementy (spełniające wymagania utworu)

– nazwa firmy (producenta)
– logotyp firmy
– tytuł gry
– podtytuł gry
– dźwięki*
– wygląd bohaterów*
– niektóre elementy artystyczne*
– inne elementy odróżniające (dające 

się przedstawić graficznie)

– wygląd pudełka
– wygląd urządzenia 

odtwarzającego grę
– wygląd bohaterów*
– wygląd interfejsu
– niektóre elementy artystyczne*
– inne elementy spełniające 

wymogi wzoru

– innowacyjne 
urządzenia 
odtwarzające grę 
i ich podzespoły

* – różne sposoby ochrony

w przedmiotowej sprawie wynikało, że na-
ruszone znaki słowne w grze pojawiały się 
zarówno w interfejsie gry, jak i przy używaniu 
śmigłowców podczas wirtualnej rozgrywki. 
Ostatecznie po dość zażartej batalii strony 
w tej sprawie zawarły poufną ugodę9.

Samoregulacja sektora gier

Należy podkreślić jednak, że prawo au-
torskie i prawo własności przemysłowej 
w przypadku gier komputerowych nie mogą 
być ostatecznym zabezpieczającym wszyst-
kich praw przedsiębiorcy. Prawo autorskie 
do utworu nie zawsze można bowiem 
łatwo wykazać w sporach sądowych, 
a dostępne instrumenty prawa własności 
przemysłowej ze względu na złożoność gier 
nie są w stanie zmonopolizować wszystkich 
jej elementów. 

Z tego właśnie powodu sektor cyber-roz-
rywki wypracował sposoby swojej samore-
gulacji. W branży przyjęło się, że podstawą 
ochrony gier komputerowych jest tzw. 
ukontraktowienie produkcji poprzez zawie-
ranie z twórcami umów indywidualnych lub 
korzystania z licencji. 

Proces ten częściowo przywołałem powyżej, 
ale chciałbym go dokładniej zobrazować 
na przykładzie gier sportowych, gdyż moim 
zdaniem dobrze odzwierciedlają one taką 
praktykę. W grach piłkarskich na przykład, 
w celu urzeczywistnienia gry a także odda-
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nia jej sportowego klimatu, implementuje się 
do gier prawdziwe nazwiska i pseudonimy 
piłkarzy, ich rzeczywiste wizerunki, a na-
wet ich identyczne ruchy (tzn. animację). 
W grach tych wdraża się także znaki towaro-
we klubów i federacji piłkarskich, oryginalne 
odzwierciedlenia/wzory stadionów, a nawet 
znaki towarowe produktów lub usług, które 
w prawdziwym świecie najczęściej wyświetla 
się na banerach i bandach stadionów.10

To wszystko z pewnością jest bardzo kosz-
towne, gdyż za każde z tych praw trzeba 
z reguły słono zapłacić, ale zwiększa to styl, 
prestiż i jakość gry, co w efekcie z dużym 
powodzeniem zwiększa ilość potencjalnych 
graczy (klientów). Kontrakty takie mogą być 
indywidualne, albo zbiorowe. 

Producenci, za odpowiednią gratyfikacją 
starają się uzyskać długoterminowe licencje 
na wyłączność praw na przykład od federacji 
piłkarskich, które bardzo często na podstawie 
innych umów zarządzają całymi pakietami 
praw (loga klubów, logo federacji, nazwa ligi, 
itp). Takie praktyki mają na celu zablokowanie 
konkurencji dostępu do tych praw (elemen-
tów wzbogacających grę). W konsekwencji 
niektórzy producenci w celu uniknięcia 

przestępstwa będą zmuszeni np. przekręcać 
nazwiska piłkarzy i w wystarczającym stopniu 
zmieniać loga zaimplementowanych lig i dru-
żyn, co z pewnością obniży prestiż i jakość 
wprowadzanego na rynek produktu. 

Chyba najbardziej znanym „polem bitwy” 
o licencje uzyskiwane od federacji piłkarskich 
są potyczki wymienianego już przeze mnie 
amerykańskiego EA Arts inc., właściciela 
superprodukcji piłkarskiej FIFA oraz japoń-
skiego producenta gier Konami Digital Enter-
tainment Co., Ltd. właściciela znanej na całym 
świecie serii gry piłkarskiej PRO EVOLUTION 
SOCCER. Ostatnio, fani cyfrowej piłki nożnej 
mogli obserwować batalię o licencję na prawa 
do Bundesligi (niemieckiej federacji piłkar-
skiej), którą jednak po raz kolejny wygrał 
producent zza Atlantyku. Powyżej zaprezen-
towany przykład można, a nawet powinno się 
analogicznie odnosić do wszystkich rodzajów 
gier komputerowych, które z zasady muszą 
wykorzystywać elementy twórcze. 

Oczywiście ukontraktowienie gier będzie 
miało dużo mniejsze znaczenie dla mniej-
szych produkcji np. niektórych gier on-line, 
w których liczba takich elementów jest ogra-
niczona do minimum. Jedynym przypad-
kiem, w którym taki model nie miałby sensu 
była by sytuacja, w której jedna osoba lub 
producent wykorzystujący jedynie etatowy 
zespół pracowniczy stworzyłby taką grę 
„samodzielnie”, tzn. od początku do końca, 
wraz z silnikiem do tej gry.

Szczególna ostrożność

W tym miejscu chciałbym również pod-
kreślić, że złożony charakter gier kompu-
terowych, a także trudna obsługa ochrony 
ich praw powoduje, że przedsiębiorca 
powinien przy produkcji takich produktów 
wykazać się bardzo dużą ostrożnością, gdyż 
ewentualne zaniedbanie może okazać się 
kosztowne. Radzę, więc w szczególności 
posprawdzać wszystkie dostępne przedmio-
ty ochrony (np. znaki towarowe i wzory prze-
mysłowe) widniejące w jawnych rejestrach 
Urzędów ds. Własności Przemysłowej w za-
leżności od państwa, na którym chciałby 
on taką grę wprowadzić. 

Co więcej, należy również zachować ostroż-
ność podczas korzystania z usług osób 
trzecich (tzn. twórców pochodzących spoza 
zespołu pracowniczego jego firmy) i sporzą-
dzić z nimi odpowiednie umowy prawno-au-
torskie. Oczywiście świadomy tego, że duże 
firmy mają odpowiednią obsługę prawną 
(np. prawników i profesjonalnych kierow-
ników produkcji) uwagę tę kieruję przede 
wszystkim do małych przedsiębiorstw, 
przedsiębiorców, a także wszystkich innych, 
którzy chcieliby stworzyć grę lub kupić 
do niej prawa, a mogliby być do tej pory 
powyżej wymienionych kwestii nie świadomi. 

Zwracam uwagę również, że ze względu 
na to, że opisywany w niniejszym artykule 
problem sposobu ochrony nie jest tylko 
sprawą naszego kraju, zalecam również 
szczegółowe sprawdzenie regulacji prawnych 
w zakresie gier komputerowych w innych 
państwach, jeżeli ich wprowadzenie jest pla-
nowane również za granicą naszego kraju.

Czas na zmiany

Pomimo, że gry komputerowe można sku-
tecznie chronić poprzez odpowiednie zarzą-
dzanie prawami autorskimi, instrumentami 
prawa własności przemysłowej oraz samo-
dzielnie i wspólnie stworzonymi umowami 
prawno-autorskimi, wiele ich obszarów jest 
zupełnie nieuregulowanych. 

Mowa tutaj na przykład o „problematycznej” 
sprzedaży awatarów (bohaterów gry roz-
wijanych w trakcie rozgrywki przez gracza), 
ich cech a nawet ekwipunku, które można 
zdobyć podczas rozgrywki lub samodzielnie 
je stworzyć za pomocą wbudowanego 
kreatora gry (pomocniczego programu 
komputerowego) i wyeksportować poza grę 
w formie odpowiedniego pliku. 

Bardzo gorącym tematem jest również 
nieuregulowana kwestia wykorzystywania 
gier komputerowych podczas coraz bardziej 
dochodowych, oficjalnych i nieoficjalnych 
turniejów i lig gier komputerowych, a także 
wirtualnych meczów odbywających się za po-
mocą komputerowych gier sportowych. Te 
ostatnie często publikowane są w Internecie 
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(na przykład na portalu YouTube) lub w telewizji a także 
na żywo emitowane w trybie on-line. Na prezentacji tego 
rodzaju materiałów z reguły zarabiają, nie producenci 
i twórcy gry, ale gracze i/lub osoby trzecie je publikujące. 

Z punktu widzenia prawa należy zadać sobie więc 
przynamniej kilka istotnych pytań. Co w takich sy-
tuacjach z ochroną praw do gier komputerowych? 
Co z podziałem zysków uzyskiwanych na tych mate-
riałach? Kto powinien o tym decydować? Czy powinny 
powstać jakieś nowe instytucje wzorowane na takich, 
jak ZAiKS obsługujące takie prawa? 

Odpowiedź na te pytania pozostawiam twórcom pra-
wa, głęboko wierząc, że uda się w niedługim czasie 
stworzyć sprawny i uczciwy model ochrony, który spra-
wiedliwie i proporcjonalnie rozstrzygnie te kwestię. 

Zdj. Internet

Tajemnica handlowa

Ukryte prawo własności 
intelektualnej

Prajwal Nirwan  
Partner, Miller Sturt Kenyon, Londyn, Wielka Brytania1

Nasz świat staje się coraz bardziej otwarty. 
Jak nigdy dotąd nowe pomysły są szeroko 

prezentowane na publicznych platformach 
i coraz więcej jest publikowanych wyników 
prac badawczych. W tym coraz bardziej 

złożonym, wysoce konkurencyjnym i wysoce 
powiązanym świecie, wiele wynalazków 

czy innych przejawów działalności 
innowacyjnej czy przedsiębiorczości, 

które mogłyby być zwyczajnie chronione 
tradycyjnymi prawami własności 

intelektualnej (IP), takimi jak patenty, 
prawa ze znaków towarowych czy wzorów 
przemysłowych, trzymane są w tajemnicy.

Niektóre z najsławniejszych na świecie tajemnic handlowych – przykładowo receptura 
Coca-Coli czy algorytm wyszukiwań Google – mają ogromną wartość. Firmy te szybko 
zdały sobie sprawę z tego, że wartość tych szczególnych dóbr intelektualnych kryje się 
w ich utajnieniu i traktując je jako tajemnicę handlową, firmy te mogą utrzymywać prze-
wagę konkurencyjną swoich produktów.

Czym jest tajemnica handlowa?

Tajemnice handlowe, to tajemnice, które dodają wartości przedsiębiorstwu. Tajemnice 
handlowe, zasadniczo mniej znana forma praw własności intelektualnej, przez wiele 
lat pozostawały w cieniu, ale dziś stają się sposobem skutecznej ochrony niektórych 
zasobów intelektualnych. 

Każda komercyjnie wartościowa i wrażliwa informacja – strategia biznesowa, plan reali-
zacji nowego produktu czy też listy dostawców i klientów – mogą stanowić tajemnicę 
handlową. I w przeciwieństwie do innych praw IP, tajemnice handlowe mogą chronić 

1 Zob. Słownik języka polska PWN: https://sjp.pwn.pl/sjp/gra-kompu-
terowa;2462665.html, 10.04.2018 r.

2 S. Wiśniewski, Prawnoautorska kwalifikacja gier komputerowych 
– program komputerowy czy utwór audiowizualny, ZNUJ PWiOWI 
2012, Z. 115, s. 46.

3 Tabela stworzona na podstawie danych znajdujących się w artykule 
pana Andy’iego Ramos Gil de la Haza pod tytułem Video Games: 
Computer Programs or Creative Works, dane za stroną internetową: 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2014/04/article_0006.html

4 Inaczej niż w wielu krajach świata, w polskim prawie programów 
komputerowych, nie można chronić patentem (wg art. 28 ust. 5 
ustawy prawo własności przemysłowej).

5 Zaznaczam jednak, że uznanie gier komputerowych za utwory 
multimedialne jest kwestią sporną, gdyż poza konglomeratem 
twórczych elementów wizualnych, dźwiękowych i informatycznych 
gry posiadają również możliwość ingerowania w sam utwór i zmie-
niania go w trakcie rozgrywki przez gracza, co może oznaczać, 
że nie można ich sklasyfikować w ten sposób, zob. Flisiak D., Utwór 
multimedialny w prawie autorskim, Warszawa 2008, s. 94.

6 Znak jest widoczny w ogólnodostępnej bazie znaków towarowych 
eSearch Plus, za stroną internetową:  
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/009774613, 
wyświetlono dnia 8 kwietnia 2018 r.

7 Zob. artykuł pana M. Króla Jak amerykańska korporacja wymusiła 
zmianę nazwy polskiej gry dostępny za stroną internetową: https://
graczpospolita.pl/jak-amerykanska-korporacja-wymusila-zmiane-
nazwy-polskiej-gry/, wyświetlono dnia 8 kwietnia 2018 r.

8 Znaki są widoczne w ogólnodostępnej bazie znaków towarowych 
Trademark Electronic Search System (TESS), za stroną interne-
tową: http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state-
=4803:11jmee.1.1, wyświetlono dnia 8 kwietnia 2018 r.

9 Bell Helicopter Textron Inc. and Textron Innovations Inc. v. Elec-
tronic Arts, Inc., U.S. District Court, Northern District of Texas Fort 
Worth Division, Case-12-cv-00113-Y (24 February 2012)

10 Obraz pochodzi z prezentacji na portalu YouTube, dane za stroną: 
https://www.youtube.com/watch?v=kd1nas8eXJE, wyświetlono 
w dniu 13.04.2018 r. 
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o wiele szerszy zakres przedmiotowy i nie są ograniczone do ustalonego 
okresu ochrony. 

Tajemnice handlowe nie są prawami wyłącznymi, tak jak patenty i dlate-
go nie mogą być dochodzone przeciwko komukolwiek, kto niezależnie 
odkryje taką tajemnicę. Jednakże każde bezprawne wejście w posia-
danie tajemnicy handlowej lub jej nadużycie czy to przez naruszenie 
zaufania, czy kradzież, daje podstawę do dochodzenia prawa na drodze 
sądowej. W takim przypadku właściciel tajemnicy handlowej może uzy-
skać rekompensatę  
i nakaz w związku z takimi bezprawnymi działaniami. 

Regulacje prawne dotyczące tajemnicy handlowej 
na świecie

Podobnie, jak inne prawa własności intelektualnej, tajemnica handlowa 
podlega krajowemu prawu państwa, w którym jest chroniona. 

Inaczej niż w przypadku patentów i znaków towarowych, nie istnieją 
żadne wymogi formalne do zarejestrowania tajemnicy handlowej we wła-
ściwym państwowym organie, ale w większości państw istnieją przepisy 
prawne regulujące kwestie przywłaszczenia czy wejścia w posiadanie 
tajemnicy handlowej w sposób nieuprawniony. 

W Wielkiej Brytanii np. nie istnieje formalna definicja tajemnicy handlowej, 
nie ma też ograniczeń, co do rodzaju informacji, które mogą stanowić 
tajemnicę handlową. Ustawodawstwo regulujące ochronę tajemnic han-
dlowych w dużej mierze wynika z orzecznictwa dotyczącego naruszenia 
zaufania, ze skutecznymi środkami zaradczymi, na przykład, gdy tajem-
nice handlowe zostały niewłaściwie nabyte, ujawnione lub wykorzystane.

W USA zasady dotyczące tajemnic handlowych stanowią, że tajemnice 
te składają się z informacji, które mogą obejmować formułę, wzór, kompi-
lację, program, urządzenie, metodę, technikę lub proces. Aby można było 
tajemnicę handlową za taką uznać, musi ona być używana w biznesie 
i umożliwiać uzyskanie przewagi ekonomicznej nad konkurentami, którzy 
tajemnicy tej nie znają lub z niej nie korzystają. 

Ustawa o ochronie tajemnic handlowych z 2016 roku wzmacnia ochronę 
tajemnic handlowych w USA i daje stronom możliwość rozstrzygania 
sporów na podstawie prawa stanowego lub federalnego. Chociaż 
prawa te pod pewnymi względami różnią się od siebie, istnieje jednak 
bardzo duże podobieństwo pomiędzy prawami stanowymi, gdyż prawie 
wszystkie one przyjęły pewną odmianę Jednolitej ustawy o tajemnicy 
handlowej.

W Europie politycy uczynili duży krok w kierunku ujednolicenia praw 
o tajemnicy handlowej we wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, przez przyjęcie w czerwcu 2016 roku dyrektywy o tajemni-
cy handlowej UE. Dyrektywa obejmuje przypadki bezprawnego pozyski-
wania, wykorzystywania i ujawniania tajemnic handlowych. 

Państwa członkowskie UE mają obowiązek dostosować swoje krajowe 
ustawodawstwa do celów dyrektywy do połowy 2018 roku. Zgodnie 
z art. 2 ust. 1 dyrektywy: 

Nowości w bibliotece 
PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI. KOMENTARZ 
Bogusław Dauter, Małgorzata Niezgódka-Medek,  
Andrzej Kabat; Wolters Kluwer; 2018
Komentarz kompleksowo i wyczerpująco przedstawia problematykę 
postępowania przed sądami administracyjnymi. Autorzy – wybitni spe-
cjaliści, sędziowie sądów administracyjnych – położyli nacisk na przy-
bliżenie uregulowań nowych, a także tych, które wywołują kontrowersje 
w dotychczasowej praktyce, np. autokontrola po wniesieniu skargi kasa-
cyjnej, udział pełnomocnika z urzędu czy merytoryczne orzekanie.  
Publikacja zawiera obszerną analizę zmian wprowadzonych do ustawy 
w ostatnich 3 latach, w tym także na mocy nowelizacji z 7.04.2017 r. 
(Dz.U. poz. 935), które obejmują m.in.:
• uproszczenie przepisów dotyczących wnoszenia skarg do sądów 

administracyjnych,
• rozszerzenie zakresu kontroli sprawowanej przez te sądy o rozpozna-

wanie sprzeciwów od decyzji kasacyjnych,
• terminów wniesienia skargi,
• nowego rozwiązania przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia,
• sprzeciwu od decyzji kasacyjnej jako nowego środka zaskarżenia,
• zmiany dotyczące zasad postępowania mediacyjnego w ramach 

postępowania przed sądami administracyjnymi.
W komentarzu zostało szeroko wykorzystane orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyj-
nego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Zaprezentowano także 
bogaty dorobek literatury przedmiotu.  
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów sądów ad-
ministracyjnych, asystentów sędziego, referendarzy sądowych, a także 
przedstawicieli innych zawodów prawniczych reprezentujących klientów 
przed sądami administracyjnym. Zainteresuje także pracowników orga-
nów administracji występujących przed sądami administracyjnymi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE RODO 
Andrzej Krasuski, Wolters Kluwer, 2018
Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych 
związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 
25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
W opracowaniu autor przedstawił m.in. następujące kwestie:
• zasady przetwarzania danych osobowych i ich uszczegółowienie 

w RODO;
• rejestr czynności przetwarzania – znaczenie, sposób utworzenia 

i prowadzenia oraz zasady sprawowania nadzoru;
• nowe uprawnienia osób fizycznych, których dane osobowe 

są przetwarzane;
• przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego;
• nadzór administracyjny nad przetwarzaniem danych osobowych.
Książka jest skierowana do przedsiębiorców, doradców prawnych w ob-
szarze ochrony danych osobowych, pracowników organów administracji 
publicznej i organów regulacyjnych, w tym UKE, GIODO, UOKiK. Będzie 
również stanowić cenne źródło informacji dla sędziów sądów administra-
cyjnych i powszechnych rozpatrujących sprawy z omawianego zakresu.

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notki wydawniczej.

Opracowała: MFW
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„Tajemnica handlowa” oznacza informacje, 
które spełniają wszystkie następujące wymogi: 
a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub 

w szczególnym zestawie i zbiorze ich ele-
mentów nie są ogólnie znane lub łatwo 
dostępne dla osób z kręgów, które zwykle 
zajmują się tym rodzajem informacji; 

b) mają wartość handlową dlatego, że są obję-
te tajemnicą; 

c) poddane zostały przez osobę, która zgod-
nie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, 
rozsądnym, w danych okolicznościach, 
działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy.”

Przyjęte w ostatnim czasie przez najsilniejsze 
gospodarki świata zasady w zakresie ochrony 
tajemnic handlowych są wyrazem wzrastające-
go znaczenia tajemnicy handlowej we współ-
czesnym środowisku biznesowym.

Przyjęte w ostatnim czasie przez najsilniejsze gospodarki świata  
zasady w zakresie ochrony tajemnic handlowych  

są wyrazem wzrastającego znaczenia tajemnicy handlowej.

 z Czy dobro to ma wartość komercyjną 
i warto je utrzymywać w tajemnicy?

 z Jakie są szanse na to, że konkurenci będą 
w stanie dowiedzieć się, jak ono działa, 
poprzez zastosowanie inżynierii zwrotnej 
lub innymi metodami?

 z Czy istnieje wysokie ryzyko, że ktoś inny 
opatentuje to dobro?

 z Czy może ono pozostać wartościowe 
dłużej niż trwa ochrona patentowa (zwykle 
20 lat)?

 z Czy firma byłaby w stanie zapewnić mu 
utrzymanie w tajemnicy?

Istnieją oczywiście jeszcze inne kwestie, które 
należy brać pod uwagę, takie jak koszty ochro-
ny czy zainteresowanie inwestora. Zarówno 
patenty, jak i tajemnice handlowe są skutecz-
nymi formami ochrony własności intelektualnej, 

realną wartość jego zasobów. To dlatego tak 
ważnym jest podnoszenie świadomości wśród 
MŚP znaczenia wartości tajemnicy handlowej 
i potrzeby jej skutecznej ochrony. 

Aby bezpośrednio korzystać z tajemnicy han-
dlowej MŚP mogą rozważyć:

 z ochronę niewykrywalnych technik wytwa-
rzania lub ukrytych komponentów w swo-
ich produktach jako tajemnicy handlowej;

 z ochronę list dostawców i klientów jako 
tajemnicy handlowej, w szczególności 
jeżeli działają w niszowych obszarach;

 z zachowanie mających zdolność patento-
wą wynalazków jako tajemnicy handlo-
wej, jeżeli nie dysponują wystarczającymi 
funduszami, i zgłosić wynalazek do opa-
tentowania dopiero wówczas, kiedy 
staje się możliwe uzyskanie odpowied-

Tajemnica handlowa a patenty

Jeśli chodzi o ochronę danego dobra intelek-
tualnego, trudną decyzją, którą musi podjąć 
przedsiębiorca, jest to czy chronić to dobro 
klasycznym prawem własności przemysłowej, 
na przykład przez dokonanie zgłoszenia w celu 
uzyskania ochrony patentowej, czy też chronić 
je jako tajemnicę handlową. 

O ile w niektórych przypadkach odpowiedź 
może nie być całkiem oczywista, w wielu 
innych przypadkach udzielenie odpowie-
dzi na następujące pytania może pomóc 
firmie w podjęciu decyzji, co do dalszego 
postępowania:

 z Czy dana technologia jest wynalazkiem, 
na który można uzyskać patent? Trzeba 
pamiętać, że większość państw nie udziela 
patentów na metody biznesowe, opro-
gramowanie (które jest typowo chronione 
prawem autorskim), wzory matematyczne, 
prezentację informacji, itp. Każde z tych 
dóbr może być jednak chronione jako 
tajemnica handlowa!

ale jedna może być w danym momencie 
bardziej odpowiednia od drugiej, zależnie 
od przedmiotu i okoliczności. Jest więc ważne, 
aby osoby podejmujące decyzje, co do strate-
gii w zakresie ochrony własności intelektualnej 
były świadome tego, że tajemnice handlowe 
mogą być potencjalnie tak wartościowe, jak 
patenty (o ile nie bardziej), jeżeli są dobrze 
chronione i używane w celach strategicznych.

Tajemnica handlowa: 
dobrodziejstwo dla małych 
przedsiębiorstw

O ile największe wielonarodowe firmy po-
siadają zasoby i fundusze do inwestowania 
w procedury patentowe, które są kosztowne 
i czasochłonne, dla małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP) często wiąże się to z dużymi 
trudnościami. Ochrona tajemnicy handlowej 
jest relatywnie prosta, nie pociąga za sobą 
żadnych kosztów związanych z rejestracją 
i konieczności pokonywania długiej procedury 
prawnej, może za to zwiększyć w małej firmie 

nich funduszy lub zostanie znaleziony 
inwestor chętny do pokrycia kosztów 
związanych ze zgłoszeniem wynalazku 
do ochrony i utrzymywania jej w mocy;

 z udzielenie licencji na swoje tajemnice 
handlowe, ale nie wyjawiać tajemnicy 
handlowej osobom trzecim dotąd, 
dopóki nie zostanie zawarta umowa 
o zachowaniu tajemnicy oraz umowa 
o dochodzeniu roszczeń;

 z edukować swoich pracowników i osoby 
podejmujące decyzje dotyczące tajemnic 
handlowych.

Różne urzędy własności intelektualnej oraz 
instytucje edukacyjne na świecie zwracają się 
do społeczności biznesowej, aby zwiększyć 
świadomość użyteczności i wartości tajemnic 
handlowych, ale wciąż pozostaje wiele do zro-
bienia, aby podnieść ich status i wzmocnić 
prawa, które ich dotyczą.

Oprac. i tłum. Grażyna Lachowicz

1 Artykuł zamieszczony w WIPO Magazine  
nr 6 / grudzień 2017 r.
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Odpowiedzialność portali aukcyjnych 
za naruszenia własności intelektualnej

Anna Zalewska  
aplikant ekspercki UPRP 

Ciągły pośpiech i permanentny brak czasu powoduje, że mamy coraz mniej 
okazji, aby wybrać się na „spokojne” zakupy. Efektem tego jest znaczny wzrost 

popularności zakupów dokonywanych przez Internet, za pośrednictwem portali 
aukcyjnych, takich jak Allegro, amerykański Ebay czy zyskujący coraz większą 

popularność AliExpress, prowadzący główną platformę sprzedażową w Chinach.

Niestety, wzrost popularności 
e-zakupów przyczynia się również 
do wzrostu aktywności nieuczciwych 
handlowców, którzy za pośrednic-
twem portali aukcyjnych znajdują 
nowe ścieżki zbytu. 

Zauważyć należy, że nie tylko nie-
uczciwy sprzedawca może zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności 
z tytułu naruszenia praw własności 
intelektualnej. Do grona tych podmio-
tów doliczyć należy także paserów 
oraz w niektórych przypadkach, inter-
netowe portale aukcyjne.

Lancôme vs. eBay

Głośnym przykładem rozstrzygającym 
spór pomiędzy właścicielem praw 
ochronnych a portalem aukcyjnym był 
wyrok TSUE z 12.07.2011 r. w spra-
wie C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme 
parfums et beauté & Cie SNC, La-
boratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) 
Ltd przeciwko eBay International AG, 
eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd 1. 

W wyroku Sąd orzekł, że o ile nie ma 
podstaw do pociągania do odpo-
wiedzialności portalu aukcyjnego 
za sam fakt udostępniania prze-
strzeni internetowej nieuczciwym 
handlowcom, o tyle portal taki można 
uznać za współwinny paserstwu, 
jeśli w jakikolwiek sposób angażuje 
się w reklamę czy promocję danego 
sprzedawcy lub artykułów, które 
oferuje. Ponadto, jeśli administrator 
portalu wiedział lub podejrzewał, 
że oferowane towary są podrobione 
i nie przedsięwziął odpowiednich 
środków zaradczych, np. nie zawia-
domił o przestępstwie odpowiednich 
organów, to również może zostać 
uznany za współwinnego popełnione-
go przestępstwa. 

Gucci vs. Beyond the Rack

W lutym 2016 r. do sądu Southern 
District of New York wpłynął pozew 
złożony przez spółkę Gucci America 
przeciwko przedsiębiorstwu Beyond 

the Rack2, prowadzącym sprzedaż 
internetową za pośrednictwem strony 
www.beyondtherack.com. 

Włoski dom mody zarzucił pozwane-
mu promowanie, reklamowanie, roz-
prowadzanie, oferowanie do sprze-
daży i sprzedaż za pośrednictwem 
swojej strony internetowej co naj-
mniej czterech linii nieautoryzowa-
nych torebek, oznaczonych dokład-
ną repliką zamka z zarejestrowanym 
monogramem Gucci, żądając w po-
zwie 2 mln USD odszkodowania 
za każdą z linii. 

Gucci, w uzasadnieniu swojego 
pozwu wskazywał, że właściciel 
portalu wiedział, że oferowane to-
wary nie są autentyczne, a mimo 
to oświadczał, że jest dystrybutorem 
oryginalnych produktów i prowadził 
ich promocję poprzez wysyłanie 
e-maili reklamowych. Informacje 
na temat podróbek Gucci powziął 
od klientów, którzy skarżyli się, że to-
wary nie są oryginalne oraz cechują 
się znacznie gorszą jakością. 
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Co w tym i podobnych sytuacjach może zrobić portal 
aukcyjny, aby uniknąć posądzenia o nieuczciwe praktyki 
rynkowe? Oczywiście trudno wymagać od administratora 
portalu, aby sprawdzał każdy podmiot, który sprzedaje 
swoje produkty za jego pośrednictwem pod względem 
wiarygodności, a tym bardziej nie jest możliwa weryfikacja 
wszystkich oferowanych przez niego towarów. W związku 
z taką sytuacją, właściciel portalu ma jak najbardziej uza-
sadniony obowiązek zachowania szczególnej czujności 
i ostrożności, a w razie powzięcia podejrzeń, co do auten-
tyczności sprzedawanych towarów – ostrzegania klientów 
oraz w przypadku stwierdzenia naruszeń – blokowania 
dalszej sprzedaży podrobionych produktów. Takie działa-
nia stanowią dowód braku bezczynności w sytuacji stwier-
dzenia, że portal pośredniczy w sprzedaży podrobionych 
towarów czy wręcz wspiera ich sprzedaż.

W 2011 roku, przez właścicieli największych sprzeda-
żowych platform internetowych – w tym również polskie 
Allegro – oraz właścicieli praw własności intelektualnej, 
zostało podpisane Memorandum of Understanding3. Poro-
zumienie ma na celu stworzenie dobrych praktyk zmierza-
jących do podejmowania działań aktywnych: blokowania 
i usuwania użytkowników i aukcji oferujących podrobione 
towary, a także do podejmowania działań prewencyj-
nych: ostrzegania klientów i odstraszania nieuczciwych 
sprzedawców. 

Portale aukcyjne zobowiązały się do ścisłej współpracy 
i wprowadzenia narzędzi ułatwiających szybkie reagowa-
nie na wszelkie naruszenia przez podmioty korzystające 
z ich pośrednictwa. Stwierdzić jednak należy, że przede 
wszystkim właściciele praw własności intelektualnej, 
w swoim własnym interesie, powinni monitorować sprze-
daż internetową towarów i jak najszybciej zgłaszać admi-
nistratorom odpowiednich portali sprzedażowych wszelkie 
naruszenia.

Oferowanie do sprzedaży podróbek za pośrednictwem por-
tali aukcyjnych stało się zmorą zarówno właścicieli marek, 
jak i właścicieli witryn internetowych. W tej sytuacji każda 
ze stron może stać się poszkodowaną, dlatego też od każ-
dej wymagane jest zachowanie ostrożności i podejmowanie 
natychmiastowych środków zaradczych, aby przeciwdziałać 
rozprzestrzenianiu się tego negatywnego zjawiska.

Ochrona  
znaków 

certyfikujących 
w prawie UE 

(na przykładzie unijnych  
znaków certyfikujących) 

dr Kinga Wernicka 
Wydział Prawa i Administracji UMCS

Unijne znaki certyfikujące to, obok 
indywidualnych znaków towarowych 

UE i unijnych znaków wspólnych, 
kolejny rodzaj znaku towarowego, 
o którego ochronę można wnosić 

do Urzędu Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

T a kategoria oznaczeń pełni jednak odmienną funkcję 
od indywidualnych znaków towarowych, mających 

na celu identyfikowanie towaru czy usługi z konkretnym 
przedsiębiorstwem. Rola znaków certyfikujących nie pokry-
wa się również z funkcją, jaką pełnią unijne znaki wspólne, 
które mają przede wszystkim na celu identyfikowanie 
w obrocie towarów czy usług członków danej organiza-
cji. Znaki certyfikujące UE służą do odróżniania towarów 
czy usług certyfikowanych pod względem rozmaitych 
właściwości od innych towarów czy usług w ten sposób 
nieoznaczonych. 

Zgłoszeń unijnych znaków certyfikujących można doko-
nywać w EUIPO od dnia 1 października 2017 r. Na dzień 
21 lutego 2018 r. przyjęto do rejestracji 70 oznaczeń. 

P rawo wyłączne do znaku certyfikującego jest udzie-
lane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 

1 Wyrok TSUE z 12.07.2011 r. w sprawie C-324/09 L’Oréal SA, Lancôme parfums 
et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd. przeciwko eBay 
International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd., <www.curia.europa.eu>

2 Gucci America, Inc. v. Beyond the Rack Enterprises, Inc. et al, 1:16-cv-01156 
(SDNY)

3 http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/
memorandum_04052011_en.pdf
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Intelektualnej wyłącznie na takie ozna-
czenie, które pozwala odróżnić towary 
lub usługi certyfikowane przez właści-
ciela znaku pod względem rozmaitych 
właściwości1 od pozostałych towarów 
czy usług, które nie są w ten sposób 
certyfikowane (art. 83 ust. 1 rozporzą-
dzenia 2017/1001). 

N ie można jednakże zarejestro-
wać jako unijnego znaku cer-

tyfikującego takiego oznaczenia, które 
może wprowadzić odbiorców w błąd, 
co do rodzaju lub znaczenia znaku, 
a w szczególności „jeżeli może on być 

kującego jest regulamin używania zna-
ku. Nie musi być on jednak załączony 
w dniu dokonania zgłoszenia znaku 
do ochrony. Można go przedłożyć 
w terminie dwóch miesięcy od dnia 
dokonania zgłoszenia (art. 84 ust. 1 
rozporządzenia 2017/1001). 

R egulamin używania zawiera in-
formacje o zgłaszającym (jego 

nazwę i adres) oraz oświadczenie 
zgłaszającego o spełnieniu wymogów 
wynikających z art. 83 ust. 2 rozporzą-
dzenia 2017/1001. Unijny znak certyfi-
kujący może bowiem zgłosić wyłącznie 

 z sposób badania przez organ cer-
tyfikujący właściwości towarów 
i/lub usług oznaczanych unijnym 
znakiem certyfikującym oraz spo-
sób nadzorowania przez ten organ 
używania znaku. 

W  związku z tym, że istnieje 
coraz większe zaintere-

sowanie towarami czy usługami 
o gwarantowanych właściwościach, 
stworzenie instytucji unijnych znaków 
certyfikujących jest obecnie potrzebne 
i perspektywiczne. 

Znaki certyfikujące UE służą do odróżniania towarów czy usług  
certyfikowanych pod względem rozmaitych właściwości  

od innych towarów czy usług w ten sposób nieoznaczonych

uznany za coś innego niż znak certyfi-
kujący” (art. 85 ust. 2 rozporządzenia 
2017/1001). 

Ewentualne zagrożenie wprowadzenia 
odbiorców w błąd może więc wystąpić 
w sytuacji, gdy oznaczenie będzie su-
gerowało inny rodzaj znaku towarowe-
go. Taki skutek może wywołać, przy-
kładowo, oznaczenie słowne „Kowalski 
i syn”. Przedmiotowe oznaczenie może 
bowiem sugerować odbiorcy, że towar 
czy usługa sygnowane takim znakiem 
pochodzi od przedsiębiorstwa rodzin-
nego państwa Kowalskich. 

Ż eby wpłynąć na postrzeganie 
danego oznaczenia jako znaku 

certyfikującego, można w samym 
oznaczeniu umieścić różne określenia 
świadczące o certyfikującym charakte-
rze znaku. Mogą to być, przykładowo, 
anglojęzyczne określenia „certified” lub 
„certification”. W samym oznaczeniu 
umieszczone mogą być również róż-
nego rodzaju elementy graficzne, które 
wskażą na charakter znaku. 

Istotnym elementem dokumentacji 
zgłoszeniowej unijnego znaku certyfi-

taka „osoba fizyczna lub prawna 
– w tym instytucje, organy oraz pod-
mioty prawa publicznego – (…) [, która] 
nie prowadzi działalności gospodarczej 
obejmującej dostarczanie towarów lub 
usług tego samego rodzaju co towary 
i usługi certyfikowane” (art. 83 ust. 2 
rozporządzenia 2017/1001). Zgłaszają-
cy nie może mieć też powiązań ekono-
micznych z podmiotami, które dostar-
czają towary i/lub usługi tego samego 
rodzaju, co towary certyfikowane. 

R egulamin powinien zawierać 
również takie informacje, jak:

 z przedstawienie oznaczenia zgłoszo-
nego do rejestracji jako unijny znak 
certyfikujący,

 z wykaz towarów i usług, dla których 
zgłaszający chce zastrzec przed-
miotowy znak,

 z właściwości towarów i/lub usług, 
które mają być certyfikowane 
znakiem,

 z warunki używania znaku (w tym 
sankcje za ewentualne naruszenie 
regulaminu używania znaku), 

 z osoby uprawnione do używania 
znaku, 

1 Prawodawca unijny wyłączył z katalogu cech 
możliwych do certyfikacji – w odniesieniu 
do unijnego znaku certyfikującego – pocho-
dzenie geograficzne (art. 83 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku 
towarowego Unii Europejskiej; Dz.Urz. UE L 154 
z 16.06.2017 r., s. 1–99; dalej jako rozporządze-
nie 2017/1001). Tymczasem zgodnie z definicją 
legalną pojęcia „znak gwarancyjny lub certyfiku-
jący” zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16.12.2015 r. 
mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych (Tekst mający znaczenie dla EOG; 
Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1–26; dalej 
jako dyrektywa 2015/2436) jest to „znak towaro-
wy, który został określony jako taki w momencie 
zgłoszenia i który pozwala odróżnić towary lub 
usługi, które zostały certyfikowane przez właści-
ciela znaku, pod względem materiału, sposobu 
produkcji [wszystkie pogrubienia K.W.] towarów 
lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub 
innych właściwości, od towarów i usług, które 
nie są w ten sposób certyfikowane” (art. 27 
dyrektywy 2015/2436). W dyrektywie 2015/2436 
prawodawca unijny umożliwił zatem państwom 
członkowskim kształtowanie definicji pojęcia 
znaku certyfikującego czy gwarancyjnego 
umożliwiającej rejestrację oznaczeń, które cer-
tyfikowałyby towary czy usługi pod względem 
pochodzenia geograficznego. 
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Trolle patentowe 

dr hab. Rafał Sikorski  
prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego 

 z Czym są trolle patentowe? 
 z Jaką odgrywają rolę? 
 z Czy spory z uczestnictwem trolli patentowe są częste? 
 z Czy są one zagrożeniem dla działalności innowacyjnej?

T e pytania nasuwają się niejako na-
turalnie, gdy pojawia się hasło „troll 

patentowy”. Problem działalności trolli paten-
towych jest rzeczywiście złożony, ale spró-
bujmy go chociaż po krótce przybliżyć.

Choć scharakteryzowanie trolli wcale nie jest 
proste, niemniej jednak wydaje się, że moż-
na wskazać na kilka podstawowych cech 
takich podmiotów. 

 z Po pierwsze, mamy tu do czynie-
nia z podmiotami, które zasadniczo 
nie działają na rynkach produktowych 
– tzn. nie wytwarzają one produktów, 
w których inkorporowane byłyby rozwią-
zania chronione patentami. 

 z Po drugie, mamy tu do czynienia z pod-
miotami, które same w ogóle lub jedynie 
w niewielkim stopniu zaangażowane 
są w działalność badawczo-rozwojową. 
Zasadniczo zatem są to podmioty, które 
gromadzą jedynie patenty pochodzące 
od podmiotów trzecich, a wynagrodze-
nie, które otrzymują nie jest wykorzysty-
wane w celu tworzenia nowych rozwią-
zań i rozwijania nowych technologii. 

 z Po trzecie, trolle patentowe są przede 
wszystkim zainteresowane maksy-
malizowaniem swego zysku z tytułu 
korzystania z patentów znajdujących się 
w ich portfolio patentowym i w tym celu 
dążą do uzyskania możliwie najwyż-
szych przychodów z licencjonowania 

chronionych rozwiązań technicznych 
bądź też odszkodowań w możliwie naj-
wyższej wysokości. 

 z Po czwarte, trolle gromadzą bardzo 
różnorodne patenty. Często są to tzw. 
patenty istotne z punktu widzenia stoso-
wania standardów (ang. SEPs, standard 
essential patents). Standaryzacja jest 
dzisiaj powszechna, szczególnie na tzw. 
rynkach ICT (ang. Information and Com-
munication Technology) tj. w teleko-
munikacji czy na rynkach elektroniki1. 
Korzystanie z wynalazków chronionych 
takimi patentami jest konieczne, jeśli 
w danym produkcie ma być implemento-
wany standard. 

Ponadto, trolle gromadzą także inne patenty 
chroniące rozwiązania stosunkowo małej 
doniosłości, często chroniące jedynie (drob-
ne) fragmenty technologii wykorzystywanych 
w złożonych produktach. 

R ównież skutki działalności trolli pa-
tentowych wymykają się prostym 

ocenom. Łatwiej wskazać na początku 
na potencjalne zagrożenia związane z dzia-
łalnością trolli patentowych, te zostały lepiej 
opisane. Trolle często wykorzystują „przy-
musowe położenie” stosujących rozwiązania 
chronione patentami w celu uzyskania opłat 
licencyjnych, wyższych niż te, jakie można 
byłoby uzyskać w normalnych warunkach. 
Zjawisko to określane jest w światowej 

literaturze jako hold-up2. Często występuje 
ono w kontekście tzw. standard essential 
patents. 

Działalność trolli patentowych może nega-
tywnie oddziaływać na innowacyjność3. 
Same tylko koszty sporów sądowych inicjo-
wanych przez trolle mogą być znaczne. Spo-
ry patentowe generalnie wymagają znacz-
nych nakładów finansowych. Perspektywa 
znacznych kosztów postępowań sądowych 
powoduje, że część podmiotów rezygnuje 
z prowadzenia działalności w określonych 
sektorach rynku. 

N ie sposób jednak nie dostrzec, 
że działalność podmiotów, które 

specjalizują się w „wykrywaniu” naruszeń 
oraz w „egzekwowaniu” patentów, a także 
w licencjonowaniu wynalazków należących 
do mniejszych i średnich przedsiębiorców 
lub nawet indywidualnych wynalazców jest 
działalnością korzystną z punktu widzenia 
podmiotów innowacyjnych. Takie „przy-
jazne” trolle wspierają małych i średnich 
przedsiębiorców w dochodzeniu ochrony 
i mogą przeciwdziałać negatywnemu 
zjawisku określanemu w literaturze jako 
hold-out4. Polega to na tym, że podmioty 
korzystające z chronionych patentami 
wynalazków nie podejmują prób zawarcia 
umowy licencyjnej i liczą na to, że ich na-
ruszenia pozostaną niezauważone przez 
dysponentów patentów, a jeśli nawet zosta-
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łyby one zauważone przez uprawnionych, 
to ci nie będą w stanie dochodzić ochrony, 
na przykład z powodu braku środków 
na sfinansowanie kosztownych sporów 
patentowych. 

T rolle patentowe raczej nie znikną 
w bliskiej, a także dalszej przyszło-

ści. Często wskazuje się, że pożywką dla 
trolli jest współczesne prawo patentowe, 
w szczególności sposób, w jaki ujmowane 
są przesłanki patentowalności. Łatwość, 
z jaką można uzyskać dzisiaj ochronę paten-
tową, skutkuje udzielaniem ogromnej liczby 
patentów. Najprostszym, jednocześnie jed-
nak banalnym postulatem, byłoby w takim 
razie zaostrzenie kryteriów patentowalności 
tak, by udzielano mniej patentów. 

Problem w tym, że w szeregu dziedzin 
współczesnej gospodarki technologie 
są na tyle złożone, że w sposób nieunik-
niony dochodzi do powstawania gąszczy 
patentowych. 

A gresywne praktyki stosowane przez 
trolle patentowe zwalcza się dzisiaj 

zasadniczo dwojako. 

Po pierwsze, rozwiązaniem jest sięgnięcie 
do prawa konkurencji – jest to realna opcja 
przede wszystkim w przypadku patentów 
niezbędnych dla implementacji standardów. 
Tak dzieje się np. w Unii Europejskiej. 

Po drugie, rozwiązaniem może być również 
bardziej elastyczne podejście do roszczeń 
ochronnych, a w szczególności do rosz-
czenia o zaniechanie. To rozwiązanie jest 
typowe dla państw, gdzie roszczenie o za-
niechanie wywodzi się z equity.

Prawny charakter coveru

Kamil Korzeniowski  
aplikant ekspercki UPRP

Rozpoczynanie własnej twórczości nie jest łatwe 
z wielu powodów. Nie jeden artysta na początku 

swojej kariery muzycznej, debiutując zajmował się 
graniem i śpiewaniem znanych wszystkim przebojów. 
Dlatego covery odgrywają ważną rolę na początku 
kariery każdego artysty, dają możliwość zaistnienia 

w show-biznesie. Istotne jest zwłaszcza, aby 
prócz dobrego pomysłu na interpretację utworu, 

nie zapomnieć o autorze piosenki i jego prawach.

W  świetle prawa cover jest to utwór 
zależny, zaliczany do przejawów 

twórczej działalności człowieka. Z punktu 
widzenia regulacji prawnych cover jest zjawi-
skiem niejednorodnym, wobec którego trudno 
zastosować jedną kwalifikację prawną. Usta-
wa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
nie definiuje tego pojęcia. W związku z tym 
w orzecznictwie i doktrynie, uważa się, 
że zjawisko to reguluje art. 2 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

Praktyka potwierdza wskazaną wcześniej 
niejednorodność z uwagi na zakres coveru. 
Punktem wyjścia do próby kwalifikacji praw-
nej coveru jest określenie jego relacji z ory-
ginalnym utworem. Na wstępie należy jasno 
stwierdzić czy utwór jest utworem zależnym 
czy utworem inspirowanym. 

W  rozróżnieniu dzieła zależnego 
i dzieła inspirowanego oraz 

poruszaniu się po nieostrych granicach 
między nimi, zdecydowanie pomaga wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerw-
ca 1972 roku wskazujący, iż „za kryterium 
rozgraniczające dzieło inspirowane od dzieła 
zależnego należy uznać twórcze przetwo-
rzenie elementów dzieła inspirującego tak, 

że o charakterze dzieła inspirowanego decy-
dują już jego własne, indywidualne elementy 
(a nie elementy przejęte). W wypadku utworu 
inspirowanego (objętego prawem autorskim 
niezależnym) zaczerpnięty zostaje tylko wą-
tek utworu cudzego, powstaje utwór nowy 
i o cechach twórczości samodzielnej” (sygn. 
akt I CR 104/72). 

U twór inspirowany cechuje się 
wpływem cudzej twórczości, który 

nie jest wpływem istotnym, determinującym 
treść utworu inspirowanego. Utwór inspiro-
wany nie przejmuje od innego utworu cech 
twórczych, ale jedynie mniej istotne jego 
elementy. Twórca utworu inspirowanego 
ma prawo dysponować swoim utworem 
według własnego uznania. Utwór ten zalicza 
się do utworów samoistnych. Związane 
jest to z brakiem uzyskiwania zgody autora 
utworu pierwotnego do stworzenia utworu 
inspirowanego, do korzystania z niego oraz 
do jego rozpowszechniania. Dodatkowo, 
nie wiąże się to z ponoszeniem jakich-
kolwiek kosztów na rzecz pierwotnych 
twórców, co więcej nie ma obowiązku infor-
mowania o utworach, z których inspirację 
zaczerpnięto. 

1 P. Regibeau, R. de Connick, H. Zenger, Transparency, 
Predictability, and Efficiency of SSO-based Standardi-
zation and SEP Licensing, 2016, s. 5–8. 

2 C. Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licen-
ses, Patent Pools, and Standard-Setting, 2001, do-
stępne na stronie: https://ssrn.com/abstract=273550, 
s. 6-8. 

3 Szerzej np.: J. E. Bessen, M. J. Maurer, J. L. Ford, The 
Private and Social Costs of Patent Trolls, 2011, Boston 
Univ. School of Law, Law and Economics Research 
Paper No. 11–45, dostępny na stronie: https://ssrn.
com/abstract=1930272.

4 P. Regibeau, R. de Connick, H. Zenger, Transparency, 
Predictability, and Efficiency…, 2016, s. 20.
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U tworem zależnym zwanym opra-
cowaniem jest utwór, który zawiera 

wkład twórczy samego autora, ale przejmuje 
również istotne elementy twórcze z utworu 
powstałego wcześniej. I właśnie związek 
między utworem zależnym a utworem ma-
cierzystym jest przedmiotem niniejszego 
artykułu. 

R elacja między tymi dwoma utworami 
może przybrać trzy formy, od wy-

konania piosenki przez innego artystę 
do jej całkowitej przeróbki. 

Pierwszą z nich jest transkrypcja polegająca 
na tym, że piosenka nie ulega zmianie, gdyż 
jest kolejnym jej artystycznym wykonaniem. 
Ta forma coveru nie ma twórczego charakte-
ru pomimo możliwości urozmaicenia utworu 
dodatkowymi ozdobnikami. 

Drugą relacją jest twórcza instrumentacja, 
która cechuje się zmianą instrumentacji 
utworu przy zachowaniu niezmienności 
melodii, rytmu i harmonii piosenki. Dzięki 
tej zmianie instrumentacja nabywa twórczy 
i indywidualny charakter prowadzący do po-
wstania opracowania. 

Kolejną postacią relacji między coverem 
a utworem pierwotnym jest aranżacja. Aran-
żacja wiąże się z istotną zmianą nie tylko 
instrumentacji, ale również innych elemen-
tów, tj. melodii, rytmu i harmonii. Aranżacja 
podobnie do twórczej instrumentacji ma 
twórczy charakter, który również prowadzi 
do powstania opracowania. Rozporządzanie 
i korzystanie z opracowania zależy od uzy-
skania zezwolenia twórcy utworu pierwot-
nego, chyba że autorskie prawa majątkowe 
do utworu pierwotnego wygasły. 

J eżeli utwór słowny i utwór muzyczny 
zostały stworzone specjalnie dla da-

nego utworu słowno-muzycznego, autorskie 
prawa majątkowe gasną z upływem lat sie-
demdziesięciu w odniesieniu do tego utworu 
słowno-muzycznego, licząc od dnia śmierci 
później zmarłej z wymienionych osób: autora 
utworu słownego albo kompozytora utworu 
muzycznego.

Zauważyć należy, że tworzenie coverów 
przez amatorskich wykonawców bez zgody 
twórców utworu pierwotnego stanowić 

będzie naruszenie prawa. Wydawać się 
to może drastyczne rozwiązanie, ale jest jak 
najbardziej zgodne z prawem i nie znajdzie-
my wyłączeń od niego ani w dozwolonym 
użytku, ani w darmowej prezentacji utworu. 

W ykonywanie coverów bez zgody 
pierwotnego wykonawcy wiąże się 

z naruszeniem osobistych praw autorskich, 
dokładnie z prawem do integralności utwo-
ru. Integralność utworu należy rozumieć 
zgodnie z art. 58 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, który stanowi, 
że jeżeli publiczne udostępnienie utworu 
następuje w nieodpowiedniej formie albo 
ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie 
się sprzeciwić, może on po bezskutecznym 
wezwaniu do zaniechania naruszenia odstą-
pić od umowy lub ją wypowiedzieć.

P osiadanie stosownych zezwoleń jest 
warunkiem koniecznym do wyko-

nywania danego utworu na żywo. Według 
Sądu Najwyższego „wykonywanie zależnych 
praw autorskich zależy od treści zezwolenia 
twórcy oryginału. Jeżeli kontrahent umowy 
o przeróbce dzieła nie wykona uzgodnio-
nych z twórcą warunków tej przeróbki, 
to jego zależne prawo autorskie może być 
kwestionowane”. Wskazane zezwolenia 
obejmują prawo do wykorzystania muzyki 
oraz prawo do wykonywania słów utworu. 
Stosownie do tego wymagana jest zgoda 
kompozytora oraz zgoda autora tekstu 
piosenki. Zezwolenie nie musi być udzielane 
bezpośrednio twórcy zależnemu. Może 
być przyznane na rzecz przedsiębiorstwa, 
agencji lub innego podmiotu trudniącego 
się rozpowszechnianiem utworów, z tym 
że twórca macierzysty może zastrzec sobie 
prawo ostatecznej decyzji w kwestii osoby 
dokonującej opracowania. Wykonawcy co-
verów zazwyczaj nie posiadają niezbędnych 
środków, tj. czasu i możliwości komunikacji, 
aby otrzymać zgodę kompozytora i zgodę 
autora tekstu. Dlatego też zawierają umowy 
z organizacjami zabezpieczającymi interesy 
autorów tekstów i kompozytorów.

J eśli ze sprzedaży coverów uzyskiwane 
są zyski, powinno się odprowadzać 

część zysków do organizacji, która zajmuje 
się ochroną i zarządzaniem prawami autor-

skimi. Z kolei, gdy ktoś inny będzie chciał 
skorzystać z wersji coveru danego utworu 
powinien zgłosić się do podmiotu, któremu 
przysługuje ochrona tego coveru. Także, 
gdy ktoś obcy nielegalnie będzie korzystał 
z twórczości tego podmiotu, ten bez wzglę-
du na właściciela utworu, może egzekwować 
roszczenia wobec osób, które rozpowszech-
niają bez jego wiedzy dany utwór. Jeśli dana 
organizacja reprezentuje interesy podmiotu, 
za każde użytkowanie utworu należy wpłacić 
odpowiednią kwotę pieniężną na konto tej 
organizacji. 

Z  praktycznego punktu widzenia 
wyglądać powinno to tak, że arty-

sta, który chciałby wybrany przez siebie 
cover wykorzystać w celach komercyjnych, 
zobowiązany jest do wskazania pewnych 
informacji. Informacjami tymi jest wskazanie 
autora melodii, autora tekstu oraz podmiotu 
wykonującego utwór w oryginale. Następ-
nym etapem jest podpisanie umowy licen-
cyjnej z jedną z organizacji zrzeszających 
prawa artystów i producentów muzycznych. 
Obecnie w Polsce takimi organizacjami 
są m.in.: Związek Autorów i Kompozytorów 
Scenicznych (ZAiKS) oraz Związek Produ-
centów Audio-Video (ZPAV). Organizacje te 
zalicza się do grona OZZ czyli organizacji 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
lub prawami pokrewnymi. 

W  sytuacji wykonywania coveru 
na koncertach obowiązek uiszcze-

nia stosownej należności do jednej z orga-
nizacji zrzeszającej prawa artystów i produ-
centów muzycznych ciąży na organizatorze 
koncertu. Co więcej ma on obowiązek 
zawarcia w umowie z artystami wykonują-
cymi covery na danym koncercie stosownej 
klauzuli, potwierdzającej fakt ciążącego 
na nim obowiązku rozliczenia należności 
z tytułu prawa autorów i kompozytorów. 
Klauzula ta istotna jest z punktu widzenia 
zabezpieczenia interesów wykonawców, 
ponieważ w jej braku to ewentualne roszcze-
nia wynikające z wykonania coveru na kon-
cercie ponosi wykonawca. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, 
iż wskazane teoretyczne rozważania odbie-
gają od rzeczywistości budowanej praktyką 
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ZAiKS-u. Organizacja ta stoi na stanowisku, 
iż instrumentacja i aranżacja nie jest opra-
cowaniem w rozumieniu prawa autorskiego. 
Wiąże się to z pozbawieniem twórczego i in-
dywidualnego charakteru tych postaci cove-
ru. Co więcej autor instrumentacji czy aran-
żacji nie nabywa praw zależnych do niej ani 
prawa do tantiem. Są też pozytywne strony 
tej praktyki. Autor przeróbki utworu nie musi 
uzyskiwać zezwolenia autora oryginału, wy-
starczy zawarcie umowy z ZAiKS-em, która 
daje prawo do korzystania z utworu.

T ak więc zgodnie z praktyką 
ZAIKS-u należy ustalić początkowo 

czy dany cover jest nowym wykonaniem 
(transkrypcją), czy opracowaniem. Nowe 
wykonanie wymaga uzyskania licencji 
na konkretnych polach eksploatacji, zaś 
opracowanie wiąże się z uzyskaniem zgody 
autora piosenki na jej przeróbkę. Licencję 
zawiera się z ZAiKS, chyba że wiado-
mo, iż autor utworu nie podpisał umowy 
z tą organizacją.

Jak należności z wykonywania coveru tra-
fiają do twórcy pierwotnego? Jest to prosty 
mechanizm. Przykładowo polski artysta 
wykonuje utwór czeskiego wykonawcy zrze-
szonego w czeskiej organizacji OSA. Polski 
ZAiKS na podstawie umowy o wzajemnej 
reprezentacji z czeską organizacją OSA 
reprezentuje interesy czeskiego wykonawcy 
na obszarze Polski. Mając to na uwadze 
polski artysta wpłaca stosowną należność 
na konto ZAiKS, który to odsyła stosowną 
kwotę pieniędzy do czeskiej organizacji i tym 
samym doliczy się to do salda wypłatowego 
czeskiego artysty.

W arto się również zastanowić, jak 
legalnie nie tylko wykonać, ale i udo-

stępnić w Internecie cover piosenki innego 
twórcy. W tym przypadku sytuacja wygląda 
podobnie, jak przy wykonywaniu coveru. Jeśli 
udostępniamy nowe wykonanie utworu, wy-
magane jest uzyskanie licencji ZAiKS. Wyjąt-
kiem jest udostępnianie coverów za pomocą 
serwisu internetowego YouTube, ponieważ 
serwis sam zawarł umowę z ZAiKS, który 
pobiera tantiemy (umowne opłaty ustalane 
procentowo lub kwotowo za wykorzysta-
nie utworu) za wyświetlenia coverów. 

Sytuacja ma się trochę inaczej w przypadku 
udostępniania opracowań. Autor coveru 
będącego opracowaniem musi uzyskać 
zgodę na rozpowszechnianie coveru 
od samego autora utworu pierwotnego. 
Oczywiście wyjątkiem również w tej sytuacji 
jest udostępnianie opracowania za pomocą 
serwisu YouTube, ponieważ sytuacja ma 
się podobnie jak w przypadku zwykłych 
wykonań. Publikowanie na innych stronach 
internetowych niż YouTube związane jest 
już z obowiązkową umową z ZAiKS. 

A utor opracowania po uzyskaniu zgody 
autora oryginalnego utworu może 

również zarabiać na tantiemach, jeżeli zgłosi 
opracowanie do ZAiKS.

Ustawodawca w art. 31 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych zwolnił 
z obowiązku uzyskania zezwolenia i zapłaty 
wynagrodzeń autorskich wszystkie podmioty 
nieodpłatnie wykonujące utwory wcześniej 
udostępnione publiczności podczas im-
prez okazjonalnych, tj. ceremonie religijne, 
oficjalne uroczystości państwowe, imprezy 
szkolne i akademickie ale po spełnieniu 
dodatkowych warunków. 

U stawodawca wymaga spełnienia 
trzech warunków. 

 z Pierwszym jest to, aby wykonanie, 
utworów miało charakter publicznego 
wykonania, a nie innej formy eksploatacji 
np. publicznego odtworzenia. 

 z Drugim – wykonawcy nie mogą otrzy-
mać wynagrodzenia za swoje wykonanie 
utworów. 

 z Trzecim – nie może się z tymi wykona-
niami bezpośrednio lub pośrednio łączyć 
osiąganie korzyści majątkowych przez 
kogokolwiek. 

Spełnienie kumulatywnie wszystkich wy-
mienionych wyżej warunków dalej prawo 
do skorzystania z ustawowej licencji. 
Ustawodawca wyłączył z dozwolonego 
użytku imprezy reklamowe, promocyjne 
lub wyborcze. Mając to na uwadze należy 
wysnuć wniosek, że jeżeli impreza okazjo-
nalna miałaby charakter imprezy reklamowej, 
promocyjnej lub wyborczej, to pomimo speł-
nienia wszystkich warunków nie mogłaby 
skorzystać z ustawowej licencji.

Podsumowując powyższe rozważania na-
leży jasno stwierdzić, że regulacja prawna 
zakłada ochronę artystów, których utwory 
stanowią podstawę coverów. Regulacja 
ta nie należy do prostych z uwagi na niejed-
norodny prawny charakter coverów. 

W ykonawcy coverów mają nie-
łatwe zadanie. Z jednej strony 

muszą ocenić relację coveru do utworu 
macierzystego i odpowiednio do tego 
zabezpieczyć nie tylko swoje interesy, 
co interesy artystów, których utwory wy-
konują. Dodatkowo muszą mieć na uwa-
dze prawa autorów piosenek, które biorą 
na swój warsztat oraz odpowiednio za-
bezpieczyć się od ewentualnych roszczeń 
za ich naruszenie. 
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Z wokandy UPRP

Brak zdolności odróżniającej  
znaku towarowego

W styczniu 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek C. Sp. z o.o. 
z siedzibą w G. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy PELLETS 

udzielonego na rzecz P. Spółka jawna z siedzibą w G. 

W nioskodawca podniósł, że słowo 
PELLETS oznacza paliwo ener-

getyczne od wielu lat używane na świecie. 
Jest to nazwa rodzajowa używana na rynku 
krajowym i zagranicznym.

Pismem z lutego 2016 r. wnioskodawca 
podtrzymał swoje stanowisko i dookreślił, 
że prawo ochronne zostało udzielone z naru-
szeniem art. 129 ust. 1 pkt 1 i art. 129 ust. 1 
pkt 2 ustawy Prawo własności przemysło-
wej. Podkreślił, że Pellet, to rodzaj odnawial-
nego ekologicznego paliwa stałego w posta-
ci granulatu powstającego ze sprasowanej 
pod wysokim ciśnieniem biomasy drzewnej. 
W języku angielskim słowo to oznacza 
granulki. Obecnie Pellet to wysoko energe-
tyczne paliwo spalane w palnikach, piecach, 
kotłach, kominkach i innych urządzeniach 
grzewczych przeznaczonych do ogrzewania 
budynków i pomieszczeń.

W  odpowiedzi z marca 2016r., upraw-
niony wniósł o oddalenie wniosku 

jako bezzasadnego. Podniósł, że słowo 
PELLETS oznacza kulkę, tabletkę granulkę. 
Nie stanowi ono nazwy rodzajowej żadnego 
z towarów z klasy 11 wskazanych w wyka-
zie towarów spornego znaku towarowego. 
W jego ocenie w dacie zgłoszenia znak 
posiadał abstrakcyjną zdolność odróżniającą 
w odniesieniu do urządzeń grzewczych, 
ponieważ w dacie zgłoszenia było to słowo 
nowe na rynku, przez nikogo nie stosowane 
do oznaczania urządzeń grzewczych. Pod-
niósł również, że wnioskodawca nie wykazał 
istnienia interesu prawnego w złożeniu wnio-
sku. Jednocześnie uprawniony podkreślił, 
że produkuje kotły grzewcze pod nazwą 
PELLETS, a „przyznane prawo ochronne 
na znak towarowy jest przyznaniem firmie K. 

prawa wyłącznego, który w ten sposób 
uzyskuje ochronę w postaci wyłącznego 
korzystania z tego znaku dla wskazanych 
we wniosku o udzielenie tego prawa 
towarów, z jednoczesnym zakazem korzy-
stania z niego przez inne podmioty obrotu 
gospodarczego”.

W  piśmie z września 2016 r. wnio-
skodawca rozszerzył podstawę 

prawną wniosku o art. 129 ust. 2 pkt 2 i 3 
oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Podniósł, 
że sporny znak towarowy ma charakter 
opisowy i ogólnoinformacyjny w stosunku 
do wszystkich towarów, dla których został 
zgłoszony, gdyż przekazuje odbiorcom infor-
mację o właściwości i przeznaczeniu towaru, 
na którym jest umieszczony, ponieważ w ję-
zyku branżowym słowo „pellets”, to nazwa 
rodzajowa dla paliwa z biomasy, materiału 
opałowego ze sprasowanych w prasach pod 
wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych, 
m.in. trocin, wiórów, zrębków. 

Z nak ten zatem przekazuje odbiorcom 
wyłącznie jedyną, oczywistą i bezpo-

średnią informacją o właściwości i przezna-
czeniu towaru, na którym jest umieszczony, 
tj. informację o tym, iż w urządzeniach tych 
możliwe jest stosowanie paliwa typu „Pellet/
pellets”. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie 
ze Słownikiem Języka Polskiego słowo 
„Pellet” oznacza rodzaj biopaliwa wytwarza-
nego przy pomocy granulowania. Zgodnie 
zaś z definicją umieszczoną na stronie 
internetowej pl.wikipedia.org/wiki/Pellety, 
słowo „pellety” (pelety) oznacza materiał 
opałowy ze sprasowanych w prasach pod 
wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: 
trocin, wiórów, zrębków (...). Stwierdził 
także, że w branży produktów opałowych 

i związanych z nimi urządzeń grzewczych 
stosowane są zarówno oryginalne angielskie 
określenia „pellets”, „pellet”, jak i spolszczone 
odmiany jak „pelet”, „pelety”. 

Podkreślił przy tym, że określenie „pellets” 
jest jasne i zrozumiałe dla odbiorcy towarów 
jako nazwa rodzajowa paliwa, zatem de-
sygnatem słowa „pellets” jest ekologiczne 
paliwo w formie granulatu i ta nazwa będzie 
kojarzona przez przeciętnego odbiorcę to-
warów objętych zakresem ochrony sporne-
go znaku towarowego, takich jak urządzenia 
grzewcze i akcesoria z nimi związane. 

P odniósł także, że polski rynek paliwa 
typu „pellets” rozwija się dynamicznie 

od co najmniej 2003 r., bowiem od tego roku 
produkcja i zużycie pelletu w Polsce jest 
monitorowane. Wskazał na organizowanie 
od 2003 r. Międzynarodowych Targów Pel-
lets-Expo & Brykiet-Expo. Podniósł, że dla 
unieważnienia spornego prawa ochronnego 
na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. 
wystarczy wskazanie, że nazwa PELLETS 
może potencjalnie służyć do oznaczania 
przeznaczenia i właściwości produktów 
przez innych uczestników rynku. Wniosko-
dawca zauważył również, że znak sporny 
PELLETS jako nieposiadający elementów 
odróżniających nie nadaje się do odróż-
niania w obrocie towarów pochodzących 
od uprawnionego od takich samych towarów 
pochodzących od innych przedsiębiorców. 
Nie jest zatem w stanie zapaść w świado-
mości odbiorców tak, by pełnić podstawową 
funkcję znaku towarowego i determinować 
zachowania konsumentów na rynku. 

Ponadto, w ocenie wnioskodawcy, z ma-
teriału dowodowego przedłożonego 
do akt przedmiotowej sprawy wynika, 
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że oznaczenie „pellets” było powszechnie 
używane w branży związanej z paliwem 
typu „pellets”. Jego zdaniem oznaczenie 
PELLETS jest zwyczajowo używane w prak-
tykach rynkowych jako nazwa paliwa prze-
znaczonego do urządzeń z klasy 11. 

J ednocześnie wnioskodawca pod-
kreślił, że uprawniony blokuje dostęp 

do rynku i do nazwy rodzajowej innym 
uczestnikom obrotu, co stanowi działanie 
w złej wierze. Uzasadniając istnienie inte-
resu prawnego wnioskodawca wskazał 
na okoliczność otrzymania od uprawnionego 
przesądowego wezwania z dnia 20 listopa-
da 2015 r., w którym uprawniony domaga 
się od niego zaprzestania używania słowa 
„Pellets” w nazwie kotła. 

Wskazał także na to, że istnienie spornego 
prawa stanowi przeszkodę w swobodnym 
prowadzeniu przez niego działalności go-
spodarczej, co stanowi naruszenie art. 20 
Konstytucji RP i art. 6 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.

N a rozprawie przeprowadzonej 
we wrześniu 2016 r. strony podtrzy-

mały swoje dotychczasowe stanowiska. 
Uprawniony podniósł, że sporny znak 
towarowy posiada konkretne znaczenie, 
wynikające z funkcjonowania słowa „pellets” 
w językach polskim i angielskim, a oznacza 
kulki, tabletki, granulki. Podkreślił, że jest 
producentem kotłów grzewczych pod nazwą 
Pellets i od 2003 r. prowadzi intensywną 
reklamę znaku i kotłów nim oznaczanych. 
Wnioskodawca podniósł, że w przedmioto-
wej sprawie nie możemy brać pod uwagę je-
dynie słownikowej definicji słowa PELLETS, 
bowiem wśród zarówno profesjonalistów, 
jak i osób kupujących urządzenia grzewcze 
na własne potrzeby, słowo PELLETS jest 
jednoznacznie rozumiane jako rodzaj paliwa. 
Podkreślił przy tym, że rodzaj paliwa jest 
jednym z głównych czynników decydują-
cych o zakupie urządzenia grzewczego. 
W związku z powyższym podtrzymał swoje 
stanowisko, co do tego, że sporne oznacze-
nie wskazuje na przeznaczenie i właściwości 
w ogólności urządzeń grzewczych.

Kolegium Orzekające zważyło, co następuje:

Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie 
prawa ochronnego na znak towarowy 
jest uzależnione od wykazania interesu 

prawnego wnioskodawcy. Zgodnie bowiem 
z treścią art. 164 ustawy Prawo własności 
przemysłowej prawo ochronne na znak 
towarowy może być unieważnione w całości 
lub w części na wniosek każdej osoby, która 
ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, 
że nie zostały spełnione ustawowe warunki 
wymagane do uzyskania tego prawa. 

P rzepisy ustawy Prawo własności 
przemysłowej nie definiują pojęcia 

interesu prawnego i dlatego w postępowaniu 
spornym dotyczącym unieważnienia prawa 
ochronnego znajduje zastosowanie art. 28 
k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, 
czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czyn-
ności organu ze względu na swój interes 
prawny lub obowiązek. 

Interesem prawnym można zatem nazwać 
„związek o charakterze materialno-prawnym 
między obowiązującą normą prawa material-
nego, a sytuacją prawną konkretnego pod-
miotu, polegający na tym, że akt stosowania 
normy może mieć wpływ na sytuację tego 
podmiotu w zakresie prawa materialnego” 
(wyrok NSA z dn. 17 lipca 2003 r. II SA 
1165/02). Interes taki powinien być bez-
pośredni, konkretny i znajdować odzwier-
ciedlenie w okolicznościach faktycznych, 
uzasadniających zastosowanie normy prawa 
materialnego.

Z  powyższego wynika, że interes praw-
ny nie jest pojęciem abstrakcyjnym. 

W wyroku z dnia 13 czerwca 2005 r. (sygn. 
akt VI SA/Wa 2176/04) Wojewódzki Sąd 
Administracyjny za wyrokiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 
1998 r., (sygn. akt II SA 1390/98) stwier-
dził, że „interes prawny w postępowaniu 
administracyjnym oznacza więc ustalenie 
przepisu prawa powszechnie obowiązują-
cego, na podstawie którego można sku-
tecznie żądać czynności organu z zamiarem 
zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać 
zaniechania czynności organu sprzecznych 
z potrzebami danej osoby. Zdaniem Sądu 
od tak pojmowanego interesu prawnego 
trzeba odróżnić interes faktyczny, to jest stan, 
w którym obywatel wprawdzie jest bezpo-
średnio zainteresowany rozstrzygnięciem 
sprawy administracyjnej, nie może jednak 
tego zainteresowania poprzeć przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego”. 

W dotychczasowym orzecznictwie sądo-
wym przyjmuje się, że źródłem interesu 
prawnego w sprawach z zakresu własności 
przemysłowej mogą być nawet najbar-
dziej ogólne normy prawa kreujące prawo 
do prowadzenia działalności gospodarczej, 
tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP (zob. m.in. 
wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 
2002 r., sygn. akt III RN 218/2001OSNP 
2004/2 poz. 23; wyrok NSA z dnia 30 stycz-
nia 2003 r., II SA 81/2002, nie publ.).

C zyni się założenie, że wspomniane 
normy prawne, gwarantujące swo-

bodne prowadzenie działalności gospodar-
czej mogą być źródłem interesu prawnego, 
tylko wtedy, gdy cudzy znak towarowy 
przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu 
działalności gospodarczej (zob. m.in. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
25 października 2006 r., Il GSK 163/06). 

Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
4 grudnia 2002 r. (sygn. akt III RN 218/01, 
Lex 77183) wskazał, że przedsiębiorca, 
który domaga się dostępu do rynku w ten 
sposób, że chce opisowo oznaczać sprze-
dawane przez siebie towary, ma interes 
prawny w domaganiu się unieważnienia 
prawa z rejestracji opisowego znaku. In-
teres uczestników obrotu gospodarczego 
wyraża się bowiem w swobodnym dostępie 
do wszystkich oznaczeń opisowych infor-
mujących o nazwie lub cechach towarów 
lub usług. Z tego powodu z art. 129 p.w.p. 
wynika zakaz udzielania ochrony na znak 
który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru 
lub informuje jedynie m.in. o właściwości, 
składzie lub przydatności towaru, gdyż 
wtedy nie ma on dostatecznych znamion 
odróżniających.

K olegium Orzekające uznało, 
iż w przedmiotowej sprawie wniosko-

dawca i uprawniony są konkurentami na ryn-
ku producentów grzejników i kotłów central-
nego ogrzewania. Ponadto wnioskodawca 
otrzymał od uprawnionego pismo z dnia 
20 listopada 2015r. będące wezwaniem 
do zaprzestania używania słowa PELLETS 
w nazwie kotła, z uwagi na prawo ochronne 
do znaku towarowego PELLET. 

Zdaniem wnioskodawcy słowo PELLETS 
jest oznaczeniem stricte opisowym, które 
informuje odbiorców o właściwościach 
i przeznaczeniu oferowanych przez niego 
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towarów. Interes prawny wnioskodawcy 
wyraża się w swobodnym dostępie do ozna-
czenia, które opisuje cechy towarów będą-
cych podmiotem prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

Z atem źródłem interesu prawnego 
wnioskodawcy są art. 20 i art. 22 

Konstytucji RP, statuujące zasadę swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
W ramach tej swobody wnioskodawca, 
który prowadzi konkurencyjną w stosunku 
do uprawnionego działalność gospodarczą, 
ma prawo posługiwania się oznaczeniem 
opisującym cechy towarów będących przed-
miotem tej działalności, do których to ozna-
czeń należy sporny znak towarowy. 

Powyższe okoliczności, w ocenie Kolegium 
Orzekającego, uzasadniają wystąpienie 
przez wnioskodawcę z wnioskiem o unie-
ważnienie spornego prawa ochronnego 
na znak towarowy, a jego interes prawny 
w żądaniu unieważnienia prawa ochron-
nego na sporny znak towarowy nie budzi 
wątpliwości.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca 
podniósł, że sporne prawo ochronne zostało 
udzielone z naruszeniem art. 129 ust. 1 
pkt 1, art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 129 ust. 2 
pkt 2, art. 129 ust. 2 pkt 3 oraz art. 131 
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności 
przemysłowej.

W rozpatrywanej sprawie Kolegium Orze-
kające uznało za zasadny zarzut udzielenia 
prawa ochronnego na sporny znak towaro-
wy z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. 

P rzepis ten stanowi, że nie mają do-
statecznych znamion odróżniających 

oznaczenia, które składają się wyłącznie 
z elementów mogących służyć w obrocie 
do wskazania w szczególności rodzaju to-
waru, jego pochodzenia, jakości, ilości, war-
tości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, 
składu, funkcji lub przydatności. Przepis ten 
ma na celu wyeliminowanie z ochrony tych 
oznaczeń, które ze względu na swój charak-
ter, uważane są za niezdolne do pełnienia 
podstawowej funkcji znaku towarowego czyli 
zagwarantowania konsumentowi lub koń-
cowemu odbiorcy określenia pochodzenia 
towaru nim oznaczonego. 

Zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. za nie-
zdolne do pełnienia ww. funkcji, z wyjątkiem 

wypadku uzyskania dostatecznych znamion 
odróżniających w następstwie używania, 
należy uznać znaki, które pozbawione 
są dostatecznych znamion odróżniających 
w odniesieniu do towarów dla których wnosi 
się o ochronę. 

T akże w orzecznictwie wspólnotowym 
ugruntowane jest stanowisko, że cha-

rakter odróżniający znaku towarowego nale-
ży oceniać w odniesieniu do towarów bę-
dących przedmiotem zgłoszenia, uwzględ-
niając także świadomość właściwego kręgu 
odbiorców, który tworzą należycie poinfor-
mowani, wystarczająco uważni i rozsądni 
przeciętni konsumenci tych towarów i usług 
(patrz m.in. wyroki Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2006 r., 
C024/05 P, „Kształt cukierka”, pkt 23 
i z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 P 
„Kształt butelki do napojów”, pkt 25, wyrok 
Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 kwietnia 
2005 r., T-269/03 CELLTECH, pkt 28). 

Dostatecznych znamion odróżniających zaś 
nie posiadają takie oznaczenia, które nie po-
zwalają zindywidualizować towaru jako po-
chodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. 
W tej grupie oznaczeń znajdują się ozna-
czenia opisowe. Zgodnie z wyrokiem WSA 
w Warszawie z 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt 
VI SA/Wa 227/07) art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. 
odnosi się do znaków wyłącznie opisowych, 
a więc takich których bezpośrednią i jedyną 
funkcją jest przekazywanie informacji o to-
warze a nie jego pochodzeniu.

S porny znak towarowy jest znakiem 
słownym składającym się z jednego 

słowa PELLETS. Został on przeznaczony 
do oznaczania następujących towarów z kla-
sy 11: wymienniki ciepła, kotły grzewcze, 
urządzenia grzewcze na paliwa stałe, płynne 
lub gazowe, paleniska, ruszty, palniki, piece, 
urządzenia grzewcze, wyposażenie pieców. 
Odbiorcami towarów oznaczanych spor-
nym znakiem są profesjonaliści zajmujący 
się instalowaniem urządzeń grzewczych, 
a także zwykli odbiorcy instalujący w swoim 
domu konkretne urządzenia grzewcze, 
które są przeznaczone do ogrzewania 
budynków za pomocą paliwa typu pelet. 
Słowo PELLETS jest słowem zapożyczonym 
z języka angielskiego, w którym oznacza m. 
in. kulki, granulki. Słowo to zostało zdefinio-
wane zarówno w Wikipedii, Słowniku Oxford 

Dictionary, jak i innych internetowych słow-
nikach polsko-angielskich. W języku polskim 
słowo to, a także jego spolszczone odmia-
ny: pelet, pelety są używane jako nazwa 
materiału opałowego w postaci granulatu 
powstałego ze sprasowanej pod wynikiem 
ciśnienia biomasy m.in. drzewnej. Jak 
wynika z akt przedmiotowej sprawy słowa* 
pelet, pelety funkcjonowały w języku polskim 
co najmniej od 2002 r., zaś w 2003 r. nastą-
piło zgłoszenie spornego znaku towarowego 
do ochrony. Z materiału dowodowego 
przedłożonego przez wnioskodawcę do akt 
przedmiotowej sprawy wynika bowiem, że:

1. pomiędzy 2002 r. a 2007 r. nastąpił 
wzrost zużycia pelet drzewnych;

2. w 2002 r. pelet był używany w Polsce jako 
paliwo;

3. od 2003 r. systematycznie rosło zastoso-
wanie peletu;

4. w dniach 25–27 czerwca 2003 r. odbyły 
się Międzynarodowe Targi Urządzeń 
i Technologii do Wytwarzania i Zastoso-
wania Pelletu – Pellets Expo 2003 r.

Z daniem Kolegium Orzekającego z ww. 
oraz pozostałego materiału dowodo-

wego przedłożonego przez wnioskodawcę 
do akt przedmiotowej sprawy jako załączniki 
do pisma z września 2016 r. wynika wprost, 
że słowo PELLETS jest używane w języku 
polskim dla określenia konkretnego typu ma-
teriału opałowego w postaci granulatu. Jest 
ono znane odbiorcom i używane przez nich 
oraz w publikacjach branżowych, a także 
w poradnikach do określenia tego rodzaju 
paliwa do pieców.

W  związku z powyższym, Kolegium 
Orzekające stwierdziło, że sporny 

znak towarowy PELLETS jest oznaczeniem 
opisowym w odniesieniu do towarów z kla-
sy 11, do oznaczania których jest przezna-
czony. W ocenie Kolegium odbiorcy towarów 
z klasy 11 takich jak kotły grzewcze, urzą-
dzenia grzewcze na paliwa stałe, płynne 
lub gazowe, piece, urządzenia grzewcze, 
dokonując ich zakupów będą postrzegali 
umieszczone na nich słowo PELLETS je-
dynie jako informację o rodzaju paliwa, jaki 
może być w tych urządzeniach użyty. Słowo 
to będzie więc informowało odbiorców 
wprost, jaki rodzaj paliwa, o jakich cechach 
jest właściwy do zastosowania w ww. urzą-
dzeniach, a tym samym wskazuje jedynie 
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na ich przeznaczenie. Jednocześnie należy wskazać, 
że zgodnie z orzecznictwem unijnym oznaczenia opisujące 
rodzaj towarów są opisowe, również względem akcesoriów 
do tych towarów takich jak: wymienniki ciepła, paleniska, 
ruszty, palniki, wyposażenie pieców, ponieważ należą one 
do określonego towaru głównego i dzielą jego los (wyrok 
Sądu UE z dnia 8 czerwca 2008 r. w sprawie T-315/03. 
Rochbass, pkt 48). 

Dlatego też Kolegium Orzekające uznało sporne oznacze-
nie za opisowe również w stosunku do akcesoriów prze-
znaczonych do urządzeń grzewczych i kotłów, do oznacza-
nia których przeznaczony jest sporny znak towarowy.

W  ocenie Kolegium Orzekającego nie ma znacze-
nia okoliczność, że uprawniony był prekursorem 

w upowszechnianiu peletu i od dnia zgłoszenia do ochrony 
spornego znaku towarowego prowadził intensywną rekla-
mę znaku i kotłów nim oznaczanych. Znak sporny, który 
jest oznaczeniem słownym PELLETS, jak wskazano powy-
żej stanowi bowiem nazwę paliwa stosowanego w różnego 
rodzaju urządzeniach grzewczych, w tym kotłach i był 
on stosowany w tym znaczeniu przed datą zgłoszenia 
do ochrony spornego znaku towarowego. 

Zatem nie można uznać, aby uprawniony jako jedyny pod-
miot miał prawo stosować to słowo. W świetle powyższego 
nie można również zgodzić się z uprawnionym, że nie każ-
dy wytwórca kotłów do spalania peletu musi oznaczać 
je tym słowem. Jak wskazano powyżej, jest to słowo 
opisowe, które informuje i wskazuje, jaki rodzaj paliwa jest 
wskazany do użycia w danym kotle. Tym samym każdy 
producent urządzeń grzewczych, w tym kotłów, powinien 
mieć swobodny dostęp do tego oznaczenia.

P onadto Urząd przeanalizował decyzję z dnia 30 
września 2014 r. wydaną w innej sprawie spornej 

i uznał, że nie może ona stanowić wytycznych dla wydania 
orzeczenia w przedmiotowej sprawie. Dotyczyła ona bo-
wiem innego stanu faktycznego i została oparta na innym 
materiale dowodowym.

Brak zdolności odróżniającej znaku towarowego określony 
w art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysło-
wej stanowi samodzielną przesłankę unieważnienia prawa 
ochronnego na znak towarowy. W związku z powyższym 
w niniejszej sprawie zbędne było badanie zasadności po-
zostałych zarzutów postawionych przez wnioskodawcę.

Z orzecznictwa UE

Decyzję wydało Kolegium Orzekające w składzie:
Joanna Kołodziejczyk –  Przewodnicząca 

Kolegium Orzekającego
Renata Mordas – ekspert – orzecznik

Ewa Mroczek – ekspert

Opracowanie treści decyzji na potrzeby 
Kwartalnika UPRP: Karolina Wojciechowska

T-793/16 Şölen Çikolata Gıda Sanayi 
ve Ticaret AŞ, Şehitkamil Gaziantep, 

Turcja, przeciwko Urzędowi 
Unii Europejskiej ds. Własności 

Intelektualnej (EUIPO)

W yrok Sądu (Pierwsza Izba) z 7 lutego 2018 r. dotyczy roz-
poznania skargi na decyzję EUIPO (Trzecia Izba Odwoław-

cza) z 12 września 2016 r., w związku z postępowaniem w sprawie 
unieważnienia prawa do wzoru między Şölen Çikolata Gıda Sanayi 
ve Ticaret AŞ,. z siedzibą w Şehitkamil Gaziantep (Turcja) a Elka Za-
harieva z siedzibą w Plovdiv (Bułgaria).

Sporny wzór unijny zarejestrowany dnia 25.11.2013 r. pod 
nr 002343244-0002, na rzecz: Elka Zaharieva (interwenient w przed-
miotowej sprawie), dotyczy pudełka (opakowania), sklasyfikowanego 
w klasie 09-03 klasyfikacji lokarneńskiej, wygląda następująco:

W  dniu 12 lutego 2014 r., wnoszący skargę w przedmiotowej 
sprawie, złożył przed EUIPO wniosek o unieważnienie prawa 

do spornego wzoru. Jako podstawę unieważnienia prawa do wzoru 
wskazał art. 52 rozporządzenia nr 6/2002, w związku z art. 25(1)(e) i (f) 
tego rozporządzenia. Na poparcie podstawy związanej art. 25(1)(e) wno-
szący skargę podniósł, że sporny wzór naruszał jego prawo do wcze-
śniejszego międzynarodowego słowno-graficznego znaku towarowego 
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zarejestrowanego pod numerem IR1148957 z wyznaczeniem 
między innymi na Bułgarię. Znak wygląda następująco:

Wcześniejszy znak został zarejestrowany 10 lipca 2012 r. 
dla oznaczania następujących towarów: Kakao, ciastka, cze-
koladki, kremy czekoladowe, ciastka z mlekiem kakaowym, 
krem czekoladowy, sklasyfikowanych w klasie 30 Klasyfikacji 
nicejskiej.

N a poparcie podstawy związanej z art. 25(1)(f) wnoszą-
cy skargę powołał się na utwór, który jego zdaniem, 

na mocy bułgarskiego prawa uzyskał ochronę praw autorskich:

D ecyzją z dnia 14 kwietnia 2015 r. Wydział Unieważnień 
oddalił wniosek o unieważnienie prawa do spornego 

wzoru, stwierdzając w odniesieniu do podstawy wynikającej 
z art. 25(1)(e) rozporządzenia nr 6/2002 nie istnieje ryzyko 
wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców a w od-
niesieniu do podstawy wynikającej z art. 25(1)(f) istnienie 
i zakres ochrony żądanego utworu nie zostały udowodnione, 
zgodnie z odpowiednimi przepisami, a mianowicie prawem 
Zjednoczonego Królestwa.

Wnioskodawca złożył, na podstawie art. 55–60 rozpo-
rządzenia nr 6/2002, odwołanie od decyzji Wydziału d/s 
Unieważnień.

Decyzją z dnia 12 września 2016 r. (zwaną dalej „zaskarżoną 
decyzją”) Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. 

I zba Odwoławcza (dalej IO) – po pierwsze wydała rozstrzy-
gnięcie co do istoty wniosku o unieważnienie, opartego 

na art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002, na popar-
cie którego powołano się na wcześniejszy znak towarowy. 
IO uznała, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem to-
warowym były przeznaczone dla ogółu społeczeństwa w Buł-
garii, podczas gdy produkt przedstawiony w spornym wzorze 
był skierowany do konsumentów profesjonalnych w przemyśle 
cukierniczym. W odniesieniu do porównania towarów IO uzna-
ła, że towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym 
i produktem przedstawionym w spornym wzorze były komple-
mentarne, a zatem podobne. 

W  odniesieniu do porównania spornych oznaczeń usta-
lono, że wcześniejszy znak towarowy i oznaczenie 

użyte we spornym wzorze różniły się wizualnie i fonetycznie, 
a jedyny wspólny element słowny „cornet” ma charakter opi-
sowy. IO uznała, że oznaczenia są podobne jedynie koncep-
tualnie gdyż oba odnoszą się do rożka waflowego, ponadto 
IO dodała, że nie zostało ustalone, iż wcześniejszy znak 
towarowy uzyskał silny charakter odróżniający w Bułgarii. Wo-
bec powyższego IO uznała, że nie było prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd części właściwego kręgu odbiorców 
i odrzuciła wniosek o unieważnienie na podstawie art. 25 
ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002. Po drugie, orzekając 
w przedmiocie zasadności wniosku o unieważnienie w oparciu 
o art. 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 6/2002, IO stwierdziła, 
że skarżąca nie wykazała, że utwór, którego dotyczy roszcze-
nie, jest chroniony prawem autorskim, i z tego względu odrzu-
ciła to żądanie, a w konsekwencji skargę w całości.

Wnioskodawca zaskarżył powyższą decyzję do Sądu Unii 
Europejskiej. Skarżący podniósł, w szczególności, że IO 
nieprawidłowo oceniła krąg odbiorców do których skie-
rowany jest sporny wzór oraz, że nieprawidłowo oceniła 
podobieństwo między przeciwstawionymi oznaczeniami. 
Skarżący wniósł ponadto o stwierdzenie nieważności spor-
nego wzoru.

S ąd Unii Europejskiej (Pierwsza izba) decyzją z 7 lutego 
2018 r. uchylił sporną decyzję i stwierdził nieważność 

spornego wzoru.

Sąd dokonał analizy decyzji IO w zakresie określenia kręgu 
odbiorców spornego wzoru, porównania towarów, porów-
nania obu przeciwstawionych oznaczeń, biorąc pod uwagę 
ich dominujące i odróżniające elementy oraz ich podobień-
stwo wizualne, fonetyczne i konceptualne i w konsekwencji 
oceniła prawdopodobieństwo wprowadzenie odbiorcy w błąd 
co do pochodzenia towaru.

W  uzasadnieniu Sąd wskazał, że IO błędnie stwierdziła, 
że opakowanie stanowiące sporny wzór przeznaczo-

ne jest wyłącznie dla konsumentów profesjonalnych w prze-
myśle cukierniczym, a nie dla ogółu społeczeństwa, podobnie 
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Braliśmy udział
jak towary oznaczone wcześniejszym 
znakiem. 

W zakresie podobieństwa wizualnego 
i fonetycznego Sąd uznał, że IO błędnie 
wyłączyła z oceny opisowy fragment 
obydwu oznaczeń słowo „cornet”, gdyż 
jego umiejscowienie w znaku oraz jego 
grafika przy pozostałych wspólnych 
wizualnie i konceptualnie elementach 
obu oznaczeń powodują, że nie moż-
na wykluczyć prawdopodobieństwa 
wprowadzenie w błąd odbiorców 
co do pochodzenia towaru. Sąd wska-
zał ponadto, że sama opisowość słowa 
„cornet” nie została udowodniona, gdyż 
wprawdzie język bułgarski zawiera sło-
wo , które jest zapisane w alfa-
becie łacińskim jako „kornet”, ale słowo 
to odnosi się do instrumentu muzycz-
nego i nie jest używane w odniesieniu 
do stożka z lodami.

D rugie żądanie strony skarżącej 
należy rozumieć jako wniosek 

o zmianę decyzji na podstawie art. 61 
ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002, 
a mianowicie, że Sąd powinien przyjąć 
decyzję, którą powinna była podjąć 
Izba Odwoławcza (zob. Analogicznie 
wyrok 21 marca 2012 r., Feng Shen 
Technology przeciwko OHIM – Majtczak 
(FS), T-227/09, EU: T: 2012: 138, pkt 54 
i przytoczone tam orzecznictwo).

Izba Odwoławcza powinna była 
stwierdzić w odniesieniu do spornych 
oznaczeń, że istnieje prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd wła-
ściwego kręgu odbiorców. W związku 
z powyższym w świetle wszystkich 
powyższych przesłanek spełnione 
są przesłanki wykonania uprawnienia 
do zmiany decyzji. 

W  konsekwencji Sąd uznał 
za konieczne, w drodze zmia-

ny zaskarżonej decyzji, uwzględnienie 
wniosku o stwierdzenie nieważności 
spornego wzoru na podstawie art. 25 
ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002.

Orzeczenie nie będzie miało wpływu 
na stan polskiego prawodawstwa oraz 
orzecznictwo Urzędu Patentowego RP.

Procedura dotycząca 
sprzeciwu w EPO

Po zakończeniu procedury udzielenia patentu, 
zgodnie z art. 99 EPC w ciągu dziewięciu miesięcy 

od publikacji informacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, każda osoba może wnieść 

do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw 
dotyczący udzielonego patentu europejskiego.

Jednak jak wynika z orzeczenia Rozszerzo-
nej Komisji Odwoławczej G9/93, określenie 
„każda osoba” nie oznacza, że może nią być 
uprawniony z patentu. Sprzeciw wnosi się 
w formie uzasadnionego na piśmie oświad-
czenia i uważa się go za wniesiony dopiero 
z chwilą przekazania opłaty.

W ramach Akademii EPO, odbyło się w Ha-
dze 7–9 listopada ub.r. seminarium, doty-
czące postępowania spornego. Celem 
było przedstawienie podstawowych zasad 
i przepisów prawnych, na których opiera się 
postępowanie sporne, prowadzone przed 
Europejskim Urzędem Patentowym.

Zgłaszanie sprzeciwu

Forma i treść zawiadomienia o sprzeciwie 
określona jest w zasadzie R.76 Regulaminu 
wykonawczego EPC.

(1) Zawiadomienie o sprzeciwie składa 
się w formie uzasadnionego pisemnego 
oświadczenia.

(2) Zawiadomienie o sprzeciwie zawiera:

(a) informacje dotyczące wnoszącego 
sprzeciw, zgodnie z R. 41 ust. (2) (c)

(b) numer patentu europejskiego, prze-
ciwko któremu wnoszony jest sprzeciw, 
oraz nazwisko właściciela oraz tytuł 
patentu,

(c) oświadczenie co do zakresu sprzeci-
wu, dotyczącego patentu europejskiego 
oraz co do podstaw, na jakich oparty 
jest sprzeciw, a także wskazanie faktów 
i dowodów na poparcie tych podstaw,

(d) jeżeli wnoszący sprzeciw wyznaczył 
pełnomocnika, informacje dotyczące peł-
nomocnika, zgodnie z R. 41 ust, (2) (d).

(3) Do zawiadomienia o sprzeciwie stosuje 
się odpowiednio część trzecią Regulaminu 
wykonawczego.Zdj. UE
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Powody zgłoszenia sprzeciwu mogą być następujące:

 z przedmiot patentu europejskiego nie posiada zdolności paten-
towej w rozumieniu art. 52–57 EPC (artykuły definiujące wyna-
lazek, wykluczenia, nowość, poziom wynalazczy, przemysłowe 
zastosowanie),

 z patent europejski nie ujawnia wynalazku w sposób dostateczny 
i kompletny, aby znawca w tej dziedzinie mógł go zrealizować 
(art. 83 EPC),

 z przedmiot patentu europejskiego wykracza poza treść zgłosze-
nia, które zostało dokonane (art. 123 EPC).

Formalne wymogi poprawności sprzeciwu

Po przyjęciu zawiadomienia o sprzeciwie, sprawdzane są przede 
wszystkim formalne wymagania jego poprawności (checklist) 
a ewentualne wszelkie braki muszą być wyjaśnione na etapie wstęp-
nym, ponieważ mogą one być podstawą do odrzucenia zawiadomie-
nia o sprzeciwie. Reguluje to zasada R. 77 Regulaminu.

Jeżeli zawiadomienie o sprzeciwie spełnia wymagania formalne, 
kierowane jest do badania przez Komisję Odwoławczą.

Komisja Odwoławcza podejmuje próbę rozstrzygnięcia sporu 
w formie postępowania na piśmie. Jednakże w sytuacji, gdy uważa, 

że wskazane jest lub żąda tego strona, prowadzone jest postępowa-
nie ustne (oral proceeding) w jednym z języków urzędowych EPO.

Stronami w postępowaniu są:

– Komisja Odwoławcza, składająca się najczęściej z dwóch człon-
ków, posiadających kwalifikacje techniczne i jednego członka, posia-
dającego kwalifikacje prawnicze,

– uprawniony z patentu oraz oponent lub oponenci,

– osoby trzecie, które spełniają warunki art. 105 EPC.

Postępowanie to prowadzi do podjęcia decyzji, na podstawie której: 

– patent zostaje unieważniony w całości lub w części, co w praktyce 
oznacza, że patent pozostaje w mocy, w zmienionej formie,

– sprzeciw zostaje odrzucony.

Decyzja ta nie musi oznaczać końca postępowania, ponieważ od de-
cyzji tej służy odwołanie.
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Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE
Decyzje EPO a prawa 
krajowe

Decyzje Komisji Odwoławczej 
Europejskiego Urzędu Patento-
wego mają wpływ na krajowe 
postępowania w sprawie 
o unieważnienie patentu euro-
pejskiego. Reguluje to artykuł 
99 (2) EPC, zgodnie z którym 
sprzeciw dotyczy patentu 
europejskiego we wszystkich 
umawiających się państwach, 
w których ten patent posiada 
moc obowiązującą.

Zostało to również uwzględ-
nione w wielu prawach 
krajowych np.:

Niemcy: zgodnie z § 81 ust. 2 
PatG krajowe postępowanie 
w sprawie nieprawidłowości 
nie może być wnoszone do cza-
su upływu terminu na wnie-
sienie sprzeciwu lub w trakcie 
toczącego się postępowania 
w sprawie sprzeciwu.

Austria: na mocy § 11 Paten-
tverträge-Einführungsgesetz 
krajowe postępowanie w spra-
wie unieważnienia zostaje 
przerwane, jeżeli postępowanie 
w sprawie sprzeciwu oczekuje 
na rozpatrzenie przez EPO lub 
złożono sprzeciw.

Szwajcaria: na podstawie 
art. 128B Bundesgesetzt über 
Erfindungspatente krajowe 
postępowanie zostaje zawie-
szone, gdy strona udowodni, 
że nadal możliwe jest wnie-
sienie sprzeciwu przed EPO 
lub postępowania w sprawie 
sprzeciwu czy postępowanie 
w sprawie przedawnienia lub 
cofnięcia bądź postępowanie 
w sprawie wniosku o wszczęcie 
postępowania.

(Wykorzystano materiały 
udostępnione przez EPO) 

Ewa Jakubaszek  
Violetta Wacławek

KOLOR  
jako właściwość kształtu 

zwiększającego znacznie wartość 
towaru – sprawa prejudycjalna 

C-163/16 Louboutin

Elżbieta Błach  
ekspert UPRP

Sprawa prejudycjalna o sygn. C-163/16 przed Trybunałem 
Sprawiedliwości UE (dalej TS UE) została zainicjowana przez sąd 

holenderski Rechtbank Den Haag. Sąd ten rozpatrywał spór 
pomiędzy Christianem Louboutin a Van Haren Schoenen BV. 

W 2013 r., wykaz towarów zarejestrowanego 
znaku został ograniczony w następujący sposób: 
„buty na wysokim obcasie (z wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego)”. 

Powołując się na wskazaną rejestrację, Christian 
Louboutin pozwał spółkę Van Haren o naruszenie 
prawa do znaku towarowego, gdy ta w 2012 r. 
wprowadziła na rynek buty damskie na wysokim 
obcasie, których podeszwy miały kolor czerwony, 
w tym model butów czarno-czerwonych pod 
nazwą „Fifth Avenue by Halle Berry”. Buty te były 
sprzedawane m.in. za pośrednictwem strony inter-
netowej skierowanej do odbiorców zamieszkałych 
w Niderlandach. 

Źródło: www.info-legal-patent.com

Okoliczności powstania sporu

Projektant Christian Louboutin ma w zwyczaju 
używanie koloru czerwonego dla pokrycia pode-
szw projektowanych przez siebie butów. W 2009 r. 
w Urzędzie Własności Intelektualnej Beneluksu 
projektant zgłosił znak towarowy, który został za-
rejestrowany w 2010 r. Znak ten był przeznaczony 
do oznaczania towarów z kl. 25: „buty z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego”. 

Znak przedstawiał się następująco:

Do przedstawienia graficznego oznaczenia, 
dołączono następujący opis: „czerwień Pantone 
18-1663TP), znak składa się z koloru czerwonego 
(Pantone 18-1663TP) naniesionego na podeszwę 
buta, tak jak przedstawiono (kontur buta nie stano-
wi elementu znaku towarowego i służy wyłącznie 
unaocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”. 
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W sprawie został wydany wyrok zaoczny 
na korzyść Christiana Louboutin, o którego 
uchylenie wniósł van Haren. Kolejno w wy-
roku wydanym w 2014 r. sąd brukselski 
Rechtbank van Koophandel uznał w sprawie 
Louboutin przeciwko Van Dalen Footwear 
B.V., zarejestrowany na rzecz Ch. Loubo-
utin znak za nieważny, ponieważ stanowi 
on znak towarowy przedstawiający kształt 
znacznie zwiększający wartość towaru oraz 
jest pozbawiony charakteru odróżniającego. 

Od tego wyroku Ch. Loubutin się odwołał, 
a w 2014 r. został wydany wyrok w postę-
powaniu apelacyjnym przez belgijski sąd 
Hof van bereop in Brussel, o którym sąd 
holenderski Rechtbank został poinformowa-
ny. Wyrok ten został uchylony w zakresie, 
w jakim unieważniał on znak towarowy 
Beneluksu, należący do Ch. Louboutin. 

Z uwagi na fakt, iż wyrok ten jest informacją, 
do której strony postępowania w Holandii 
nie miały się jeszcze okazji ustosunkować, 
sąd holenderski Rechtbank dokonał oceny 
argumentów obrony, tak jakby wyrok bruk-
selskiego sądu Hof van bereop nie został 
jeszcze wydany. Rechtbank miałby obowią-
zek uznać ten wyrok na podstawie konwencji 
Beneluksu, gdyby to orzeczenie nie podlegało 
już zaskarżeniu, czy to w drodze apelacji, 
czy skargi kasacyjnej. Wyrok jednakże 
nie uzyskał wtedy jeszcze powagi rzeczy osą-
dzonej, tym samym Rechtbank mógł dokonać 
samodzielnej oceny w przedmiotowej spra-
wie, w tym zadać pytania prejudycjalne. 

Prawo znaków towarowych jest regulo-
wane w Holandii konwencją Beneluksu 
w sprawie własności intelektualnej, 
podpisaną w Hadze w dn. 25.02.2005 r. 
przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo 
Luksemburga i Królestwo Holandii (Kró-
lestwo Niderlandów).

Zagadnienie do rozstrzygnięcia 
prejudycjalnego

Między stronami trwa spór, co rzeczywi-
ście przedstawia znak towarowy należący 
do Ch. Louboutin i jaki jest zakres jego 
ochrony. Czy jest to prosty dwuwymiarowy 
znak graficzny? W opisie znaku wyraźnie 
zapisano, iż kontur buta nie stanowi elemen-
tu znaku towarowego. Jednakże opis znaku 

wskazuje również, iż oznaczenie składające 
się ze specyficznego odcienia koloru czer-
wonego, charakteryzuje się tym, iż będzie 
umieszczane na spodniej stronie pode-
szwy buta. Jest ono więc nierozerwalnie 
związane z podeszwą buta, nie może tym 
samym być postrzegane jako zwykły znak 
dwuwymiarowy. 

W ocenie Van Haren przedmiotowy znak 
jest znakiem przedstawiającym kształt 
i kolor, który musi spełniać zarówno suro-
we wymogi sformułowane w odniesieniu 
do rejestracji jako znaku towarowego koloru 
w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE 
z dn. 6.03.2003 r. w sprawie C-104/01 Liber-
tel, jak i kształtu w wyroku z dn. 4.10.2007 r. 
w sprawie C-144/06P Henkel. 

C-144/06P Henkel

Jednocześnie przepisy Beneluksu, za dy-
rektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/95 z dn. 22.10.2008 r., mającą na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do znaków towa-
rowych, wyłączają rejestrację jako znaków 
towarowych oznaczeń składających się 
wyłącznie z kształtu wynikającego z cha-
rakteru samych towarów, kształtu towaru 
niezbędnego do uzyskania efektu technicz-
nego lub kształtu zwiększającego znacznie 
wartość towaru.

Nie ulega wątpliwości, iż takie towary, jak 
buty, nabywa się m.in. z uwagi na ich wygląd 
zewnętrzny, który gra istotną rolę przy wybo-
rze. Przy butach na wysokim obcasie ważną 
rolę odgrywa podeszwa, która jest widoczna 
przy używaniu butów, a czerwony kolor 
jest uważany za atrakcyjny. Wybór takiego 
koloru podeszwy miał więc w pierwszym 
względzie charakter estetyczny. Tym sa-
mym, w ocenie sądu holenderskiego, należy 
przyjąć, iż czerwona podeszwa znacznie 
zwiększa wartość towaru. 

Strony sporu mają jednakże odmienne 
zdanie, czy przywołana podstawa odmowy 

ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie, 
ponieważ znak towarowy składa się pode-
szwy buta posiadającej cechy w postaci 
określonego koloru, a więc kształtu i koloru, 
jak wskazuje Ch. Louboutin, a nie wyłącznie 
kształtu.

Tym samym jest niejasne czy pojęcie 
kształtu w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) 
pkt iii) dyrektywy 2008/95 jest ograniczone 
do trójwymiarowych cech (części towaru), 
czy też również innych, jak kolor. W przy-
padku przeczącej odpowiedzi, należy mieć 
na uwadze, iż dopuszcza się m.in. monopo-
lizację takich towarów, jak np. odblaskowe 
ubrania ochronne, gdy w tym przypadku 
kolor jest niezbędny do uzyskania efektu 
technicznego, a uniemożliwienie uzyskania 
takich monopoli było ratio legis art. 3 ust. 1 
lit e) dyrektywy 2008/95.

Dlatego też sąd holenderski Rechtbank 
w 2016 r. zadał Trybunałowi Sprawiedliwości 
UE pytanie prejudycjalne o następującej 
treści:

Czy pojęcie „kształtu” w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. e) pkt iii) dyrektywy 2008/95 
(w niemieckiej, angielskiej i francuskiej 
wersji językowej rzeczonej dyrektywy – od-
powiednio Form, shape i forme) jest ogra-
niczone do trójwymiarowych cech towaru, 
takich jak (przedstawione trójwymiarowo) 
kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też 
przepis ten obejmuje swoim zakresem rów-
nież inne (niż trójwymiarowe) cechy towaru, 
takie jak kolor? 

Opinia eksperta UPRP w sprawie pytań 
prejudycjalnych (czerwiec 2016):

Uwaga: Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2008/95 z dn. 
22.10.2008 r., mająca na celu zbliżenie 
ustawodawstw państw członkowskich, 
została zastąpiona Dyrektywą Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 
z dn. 16.12.2015 r. 

Odpowiednio przepis at. 3 ust. 1 lit. e) 
w brzmieniu: „1. Nie są rejestrowane, 
a w przypadku, gdy zostały już zarejestro-
wane, mogą zostać uznane za nieważne: 
[…] e) oznaczenia, które składają się 
wyłącznie z: (i) kształtu wynikającego 
z charakteru samych towarów; (ii) kształtu 
towaru niezbędnego do uzyskania efektu 
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technicznego; (iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru 
[…]” został zastąpiony przepisem art. 4 ust. 1 lit. e): „Nie są reje-
strowane, a w przypadku, gdy zostały już zarejestrowane podlegają 
unieważnieniu: […] e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z: (i) 
kształtu lub innej właściwości wynikających z charakteru samych 
towarów; (ii) kształtu towarów lub innej ich właściwości, niezbęd-
nych do uzyskania efektu technicznego; (iii) kształtu lub innej 
właściwości, zwiększających znacznie wartość towaru […]”. Termin 
transpozycji dyrektywy upłynie 14.01.2019 r. Jednocześnie przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dn. 26.02.2009 r. w spra-
wie wspólnotowego znaku towarowego, regulujące tę samą kwestię, 
tj. art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i), (ii) oraz (iii), otrzymały nowe brzmienie, 
analogiczne jak w dyrektywie 2015/2436, w nowym Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dn. 14.06.2017 r. 
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Jeszcze wcześniej-
sze rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
to rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dn. 20.12.1993 r. w spra-
wie wspólnotowego znaku towarowego. Z kolei najwcześniejsza 
z przywoływanych dyrektyw to dyrektywa Rady 89/104/EWG z dn. 
21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do znaków towarowych. 

Analizując przedstawienie graficzne przedmiotowego znaku towa-
rowego, w istocie mamy do czynienia z tzw. znakiem pozycyjnym, 
a więc z określonym umiejscowieniem elementu graficznego 
w stosunku do kształtu towaru. Nie jest to samo zastrzeżenie kolo-
ru – byłoby tak gdyby kolor czerwony został zgłoszony dla towaru: 
podeszwy do butów, a zgłoszony znak w istocie ma mieszany cha-
rakter – graficzno-przestrzenny, typowy dla znaków pozycyjnych.

W praktyce urzędów własności intelektualnej krajów członkowskich 
UE, a także Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej 
(EUIPO), nie ma jednolitego podejścia w klasyfikacji takich znaków, 
w dyrektywie nr 2008/95 nie ma również definicji poszczególnych 
rodzajów znaków towarowych. Bierze się tu bowiem m.in. pod uwa-
gę wolę zgłaszającego wyrażoną we wniosku o rejestrację znaku 
towarowego – i odpowiednio rejestruje takie znaki jako graficzne lub 
też przestrzenne. Z kolei EUIPO znak towarowy unijny, dla którego 
jest zastrzeżone starszeństwo na przedmiotowym znaku towarowym 
Beneluksu, zakwalifikowało go jako „Inny”.

Informacja z bazy EUIPO na temat znaku unijnego 

Zdaniem eksperta UPRP, brak jednolitego podejścia państw, a w re-
zultacie odmienności w praktyce, co do klasyfikacji znaków towaro-
wych, nie powinny wpływać na odmienne stosowanie art. 3 ust. 1 
lit e) dyrektywy nr 2008/95, odnoszącej się do kształtu towarów, 
ponieważ zharmonizowane przepisy prawa powinny być stosowane 
w maksymalnie zbliżony sposób. W innym razie, dzięki umiejętnemu 
opisowi znaku towarowego w podaniu, czy też wieloznacznej jego 
graficznej reprezentacji, zgłaszający znak towarowy mógłby dokonać 
obejścia przepisów prawa – bezwzględnych przeszkód rejestracji 
znaku towarowego sformułowanych w art. 3 dyrektywy.

Na podobne zagrożenia zwrócił uwagę rzecznik generalny w swojej 
opinii z dn. 25.05.2016 r. do sprawy C-30/15P Simba Toys, wyrok 
z dn. 10.11.2016 r.). Z kolei w sprawie C-337/12P i C-340/12P Pi-
-Design (wyrok TS UE z dn. 6.03.2014 r.) wskazano, iż warunki 
graficznej reprezentacji oznaczenia, tak by mogło ono pełnić funk-
cję znaku towarowego (art. 4 rozporządzenia nr 40/94), nie mogą 
ograniczać badania znaku w zakresie przesłanki z art. 7 ust. 1 lit e) 
ppkt (ii) rozporządzenia i interesu ogólnego leżącego u jego pod-
staw. Sąd w przedmiotowej sprawie powołał się także na orzecze-
nie Lego Juris A/S (wyrok z dn. 14.09.2010 r., sprawa C-48/09 P), 
gdzie sformułowano tezy, że właściwy organ badając znak celem 
ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia trójwymiarowego 
może dokonywać badania w drodze zwykłej analizy wzrokowej 
tego oznaczenia lub też, przeciwnie, w drodze pogłębionego ba-
dania, w ramach którego pod uwagę mogą być brane elementy 
przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy, czy też 
inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym 
produktem praw własności intelektualnej, mające tym samym cha-
rakter uzupełniający do graficznego przedstawienia znaku i jego 
opisu. W tym zakresie nie jest więc decydująca opinia relewantne-
go kręgu odbiorców, ale ocena w kontekście interesu publicznego, 
leżącego u podłoża normy. 

     
C-337/12P Pi –Design                         C-30/15P Simba Toys 

C-48/09 Lego Juris 
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Ciąg dalszy na str. 182

Należy mieć także na uwadze orzeczenie Try-
bunału z dn. 20.09.2007 r. w sprawie C-371/06 
Benetton Group SpA, w którym Trybunał 
jednoznacznie wskazał, iż art. 3 ust. 1 lit. e) 
tiret trzecie pierwszej dyrektywy Rady 84/104/
EWG z dn. 21.12.1988 r. mającej na celu zbli-
żenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych, 
należy interpretować w taki sposób, iż kształt 
towaru, który zwiększa znacznie jego war-
tość, nie może stanowić znaku towarowego 
w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, nawet 
gdy przed złożeniem wniosku o rejestrację 
uzyskał on siłę przyciągania uwagi odbiorców 
ze względu na jego powszechną znajomość 
jako oznaczenia o charakterze odróżniającym 
w rezultacie kampanii reklamowych, przedsta-
wiających specyficzne cechy charakterystycz-
ne omawianego towaru. 

Trybunał wskazuje więc, iż tym samym 
nie ma znaczenia, dla oceny przesłanki 
z art. 3 ust. 1 lit e) ppkt (iii) dyrektywy, naby-
cie przez znak tzw. „wtórnej zdolności odróż-
niającej”. Wydaje się, iż taki stan faktyczny 
ma też miejsce w przedmiotowej sprawie 
– co zgodnie z orzecznictwem Trybunału, 
nie powinno wpływać na ocenę prawną 
przedmiotowego przypadku. 

Fakt, iż czerwona podeszwa butów jest 
wiązana z ofertą obuwniczą Ch. Louboutin, 
nie powinien mieć tym samym bezpośred-
niego wpływu na ocenę w przedmiotowej 
sprawie. 

Dla oceny niniejszego przypadku wydaje 
się właściwe sięgnięcie więc do ratio legis 
przepisu art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy. Ce-
lem prawodawcy jest wyłączenie monopo-
lizacji kształtu towarów, których zasadnicze 
właściwości uwarunkowane są wyłącznie 
naturą towaru, jego funkcją techniczną, 
czy znacznie zwiększają wartość towaru. 
Przepisy te mają na celu umożliwić uczciwą 
konkurencję na rynku i zapobieżenie wyko-
rzystywania znaków towarowych do innych 
celów niż odróżnienie towarów jednego 
przedsiębiorcy od innych wprowadzonych 
do obrotu przez inne komercyjne źródła 
towarów. 

W orzeczeniu z dn. 6.10.2011 r. w sprawie 
T-508/08 Bang&Olufsen, Sąd wskazał, 
iż „Podobnie do podstawy rejestracji 
mającej zastosowanie do kształtów to-
warów niezbędnych do uzyskania efektu 

technicznego, celem podstawy odmowy 
rejestracji oznaczeń, które składają się 
wyłącznie z kształtów zwiększających 
znacznie wartość towaru, jest uniknięcie 
przyznania monopolu na tego typu kształty”. 
Sąd zwrócił tu również uwagę na analizę 
materiału dowodowego, z którego wyni-
kało, iż to właśnie osobliwy kształt towaru 
był wyróżnikiem w kampanii promocyjnej 
i strategii marketingowej sprzedawcy. 

       T-508/08

Z kolei rzecznik generalny w swojej 
opinii do sprawy C-30/15P zauważył, 
iż interes publiczny u podstaw 
art. 7 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 
(odpowiadający art. 3 ust. 1 lit. e) 
Dyrektywy), polega na zatrzymaniu 
w domenie publicznej zasadniczych cech 
towarów odzwierciedlonych w kształcie. 
Zadaniem systemu znaków towarowych 
jest zapewnienie uczciwej konkurencji 
na transparentnym rynku. Naruszeniem 
tych zasad byłoby przyznanie wyłącznego 
prawa do podstawowych cech towarów, 
które są zasadnicze dla efektywnego 
konkurowania na rynku, co pozwoliłoby 
uzyskać nieuczciwą przewagę rynkową. 
Zdaniem eksperta, na podstawie normy 
art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy 
2008/95 możliwe jest założenie, iż jeżeli 
kolor należy do zasadniczych właściwo-
ści towaru, co dotyczy w szczególności 
znaków towarowych, których istotą jest 
przestrzenne usytuowanie tego koloru 
na towarze, to podlega to badaniu dla za-
stosowania wskazanej przesłanki, zgodnie 
z intencją ustawodawcy.

Odwołując się do polskiej definicji języ-
kowej – kształt jako „zewnętrzny wygląd 
przedmiotu” /Słownik Języka Polskiego 
PWN na stronie www.sjp.pwn.pl/, możemy 
w istocie przyjąć, iż kolor jest elementem 
zewnętrznego wyglądu przedmiotu, a w ni-
niejszym przypadku trójwymiarową cechą 
towaru. W takim zakresie nie byłoby więc 
przeciwskazań do zakwalifikowania go jako 
właściwości towaru. 

Jednakże dla zastosowania nomy art. 3 ust. 1 
lit e) ppkt iii) dyrektywy 2008/95 należy mieć 
na uwadze czy kształt towaru, którego jedną 
z cech może być kolor, wyłącznie zwiększa 
wartość towaru? Do tego celu należy ziden-
tyfikować wszystkie cechy towaru i ocenić 
je pod kątem przesłanki art. 3 ust. 1 lit. e) 
ppkt iii) dyrektywy. Kierunek analizy wska-
zuje orzeczenie Trybunału z dn. 18.09.2014 
r. w sprawie C-205/13 Hauck, w którym 
stwierdzono, iż przesłankę art. 3 ust. 1 lit. e) 
tiret trzecie pierwszej dyrektywy 89/104/EWG 
należy interpretować w ten sposób, że pod-
stawa odmowy rejestracji przewidziana w tym 
przepisie może mieć zastosowanie do ozna-
czenia, które składa się wyłącznie z kształtu 
towaru mającego kilka istotnych cech mogą-
cych mu nadać różne wartości. 

W uzasadnieniu wyroku w sprawie 
C-205/13 Trybunał wskazał, iż zastosowa-
nie art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy 
w sprawie znaków towarowych nie jest 
wykluczone automatycznie, gdy dany towar 
obok funkcji estetycznej pełni także rów-
nież inne istotne funkcje. Pojęcie „kształtu 
zwiększającego znacznie wartość towaru: 
nie może być ograniczone jedynie do kształ-
tu towarów mających wyłącznie wartość 
artystyczną lub ozdobną – inaczej prawo 
do znaku towarowego przyznawałoby mo-
nopol w zakresie zasadniczych właściwości 
towarów. W ustaleniu zasadniczej właściwo-
ści oznaczenia mogą być brane pod uwagę 
różne elementy oceny, takie jak natura 
rozpatrywanej kategorii towarów, wartość 
artystyczna danego kształtu, jego odmien-
ności od innych kształtów powszechnie uży-
wanych na danym rynku, znaczna różnica 
ceny w stosunku do wyrobów podobnych 
lub wypracowanie strategii promocyjnej 
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Europejskie Obserwatorium  
ds. Naruszeń Praw  

Własności Intelektualnej
Magdalena Podbielska,  
aplikant ekspercki w Departamencie Znaków Towarowych

Europejskie Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej, to sieć 
ekspertów i specjalistów – przedstawicieli zarówno sektora publicznego oraz 

prywatnego. Chociaż Obserwatorium nie ma bezpośrednich uprawnień 
egzekucyjnych, skupia szerokie grono interesariuszy, którzy wykorzystują 

swoje umiejętności techniczne, doświadczenie i wiedzę, aby chronić 
i promować prawa własności intelektualnej oraz wspierać osoby bezpośrednio 
zaangażowane w egzekwowanie prawa. Przedstawicielem Rzeczypospolitej 
Polskiej w Obserwatorium jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O bserwatorium zostało 
utworzone w ramach Dy-

rekcji Generalnej Komisji ds. Rynku 
Wewnętrznego i Usług w kwietniu 
2009 r. pod nazwą Europejskie Ob-
serwatorium Podrabiania i Piractwa. 
Urząd Unii Europejskiej ds. Własno-
ści Intelektualnej (dalej jako „EUIPO”), 
jako główna agencja Unii Europejskiej 
zajmująca się wyłącznie sprawami 
dotyczącymi własności intelektualnej, 

blisko współpracował z Obserwa-
torium w ramach protokołu ustaleń 
podpisanego w kwietniu 2011 r.

Na wniosek Komisji, poparty przez 
Parlament Europejski i Radę, Obser-
watorium zostało w pełni powierzone 
EUIPO 5 czerwca 2012 r. Rozporzą-
dzenie przenoszące Obserwatorium 
na EUIPO zmieniło nazwę na Euro-
pejskie Obserwatorium do Spraw 
Naruszeń Praw Własności Intelektual-

nej. Zgodnie z tym rozporządzeniem 
EUIPO musi finansować działania 
Obserwatorium. Obserwatorium 
jest zarządzane przez EUIPO i dzieli 
się na następujące dwa obszary: 
Operacje i projekty oraz Ekonomia 
i statystyki. 

Główne działania Obserwatorium to:
 z Podnoszenie świadomości 
społecznej.

Siedziba główna EUIPO w Alicante
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 z Przeprowadzanie specjalistycz-
nych szkoleń w zakresie egzekwo-
wania prawa.

 z Opracowanie systemów groma-
dzenia, analizowania, raportowa-
nia i wymiany kluczowych infor-
macji na temat zakresu i skali oraz 
tendencji w zakresie podrabiania 
i piractwa w Unii Europejskiej (UE).

 z Dostarczanie danych opartych 
na dowodach, aby umożliwić 
decydentom UE kształtowanie 
skutecznych polityk egzekwo-
wania własności intelektualnej 
oraz wspieranie innowacji 
i kreatywności.

S pektrum działalności Obser-
watorium jest bardzo duże. 

Prowadzi warsztaty i szkolenia dla 
przedsiębiorców, w tym małych 
i średnich, kampanie informacyjne 
skierowane do społeczeństwa. 
Wykonuje ogromną liczbę działań 
mających na celu podniesienie świa-
domości, aby pomóc ludziom zrozu-
mieć wartość własności intelektualnej 
w dzisiejszym społeczeństwie. 

Obserwatorium przygotowuje również 
szereg publikacji związanych z jego 
pracą i konkretnymi zagadnieniami 
dotyczącymi własności intelektualnej 
i naruszeń, które można znaleźć 
na stronie Obserwatorium. Są to mię-
dzy innymi badania konkretnych 

sektorów rynku, na których dochodzi 
do naruszeń.

W  lutym 2018 r. Obserwa-
torium wydało publikację 

dotyczącą naruszeń praw własności 
intelektualnej w sektorze opon oraz 
baterii. Z badań wynika, iż szacuje 
się, że przemysł ten traci 2,2 miliarda 
euro rocznie ze względu na obec-
ność podrobionych opon na rynku 
UE i 180 milionów euro jest traco-
nych rocznie z powodu podrabianych 
baterii. Z badań wynika również, 
że na rynku polskim strata ta wynosi 
74 mln euro w odniesieniu do rynku 
opon, zaś 6 mln euro w odniesieniu 
do baterii. 

Badania te mają na celu nie tyl-
ko ukazanie problemu, ale także 
ich skutków. Obserwatorium osza-
cowało, iż te naruszenia praw wła-
sności intelektualnej powodujące 
utratę sprzedaży przekładają się 
na bezpośrednie straty w zatrudnie-
niu na poziomie 8 318 ofert pracy. 
W raporcie opisano również dokładny 
ekonomiczny wpływ takiego stanu 
na gospodarkę Unii Europejskiej 
w związku z utratą również docho-
dów publicznych. 

Inny projekt, którym zajmuje się 
Obserwatorium jest związany z tzw. 
dziełami osieroconymi. Są to dzieła, 
takie jak książki, gazety i czasopisma 

oraz filmy, które są nadal chronio-
ne prawem autorskim, ale których 
autorzy lub inni właściciele praw 
nie są znani lub nie mogą być 
zlokalizowani. 

O bserwatorium prowadzi Bazę 
Dzieł Osieroconych. Baza 

danych prac osieroconych zawiera 
informacje dotyczące utworów osie-
roconych znajdujących się w zbio-
rach publicznie dostępnych bibliotek, 
instytucji edukacyjnych i muzeów, 
a także archiwów, instytucji dziedzic-
twa filmowego lub dźwiękowego oraz 
nadawców publicznych ustanowio-
nych w państwach członkowskich. 
Baza umożliwia, organizacjom będą-
cym beneficjentami, wykorzystanie 
dzieł osieroconych w projektach digi-
talizacyjnych w celu łatwego dostępu 
do istotnych informacji na ich temat. 

Na stronie Obserwatorium można 
znaleźć o wiele więcej raportów zwią-
zanych z naruszeniami praw własno-
ści intelektualnej, które omawiają ten 
temat z różnych perspektyw. 

Są to między innymi takie prace, jak: 
 z Obywatele europejscy i własność 
intelektualna. Percepcja, świado-
mość i zachowanie. 

 z Legalne oferty muzyczne online.
 z Ekonomiczny koszt naruszenia 
praw własności intelektualnej 
w przemyśle farmaceutycznym.

 z Badanie modeli biznesowych on-
line naruszających prawa własno-
ści intelektualnej.

O bserwatorium odgrywa bar-
dzo dużą rolę w podnoszeniu 

świadomości społeczeństwa euro-
pejskiego nie tylko na temat praw 
własności intelektualnej. Dodatkowo 
poprzez badania konkretnych sek-
torów rynku wykazuje realne proble-
my związane z naruszeniem praw 
własności intelektualnej i ich skalę. 
Pozwala to na wprowadzenie przez 
odpowiednie organy działań, które 
zapobiegną bądź zmniejszą skutki 
tych naruszeń. 

Zdj. EUIPO
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Z doświadczeń urzędów patentowych

System ochrony  
własności przemysłowej  

w Republice Czeskiej

dr Andrzej Jurkiewicz 
ekspert DP

Republika Czeska, jest jednym z najlepiej rozwiniętych  
i stabilnych ekonomicznie państw byłego bloku socjalistycznego.  

W strukturze gospodarki wiodącą rolę odgrywają przemysł maszynowy, 
transport, energetyka, rolnictwo oraz turystyka zauważalny jest udział 

zaawansowanych technologicznie produktów i usług.

W ysoki poziom gospodarczy, no-
woczesny przemysł, wszystko 

to szczególnie uzasadnia potrzebę istnienia 
systemu ochrony własności intelektualnej. 

Historia czeskiego systemu ochrony 
własności przemysłowej rozpoczyna się 
już w roku 1919, gdy w ówczesnej Czecho-
słowacji powołano do życia Urząd Patento-
wy. Wraz z podziałem Czechosłowacji na 2 
państwa w 1993 r., Republika Czeska stała 
się stroną Konwencji Paryskiej i układu 
PCT, a w 1997 r. podpisała porozumienie 
TRIPS.

R ozpatrywaniem zgłoszeń oraz udzie-
laniem praw ochronnych i wyłącz-

nych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory 
przemysłowe i znaki towarowe, zajmuje 
się Urząd Własności Przemysłowej (Úřad 
průmyslového vlastnictví – UPV). Na czele 
urzędu stoi prezes, a siedziba UPV znajduje 
się w Pradze (rys. 1). 

System ochrony prawa własności prze-
mysłowej jest uregulowany w osobnych 
ustawach – dotyczącej patentów (527/1990), 
wzorów użytkowych (478/1992), wzorów 
przemysłowych (207/2000) oraz znaków 
towarowych (441/2003).

Fabryka samochodów Skoda w Mlada Bolesłav (Wikipedia)

Elektrownia jądrowa w Dukovanach (Wikipedia)
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W  Czechach ochrona jest udzielana na okresy: patenty 20 lat, 
wzory użytkowe na 4 lata z możliwością dwukrotnego 

przedłużenia na kolejne okresy 3-letnie (razem 10 lat), wzory przemy-
słowe na 5 lat z możliwością czterokrotnego przedłużenia na kolejne 
okresy 5-letnie (razem 25 lat), znaki towarowe na 10 lat z możliwością 
przedłużenia na kolejne okresy 10-letnie. 

Zamek Karlštejn w okolicach Pragi, jedna z wielu atrakcji 
turystycznych Czech (Wikipedia)
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Rys. 1. Schemat organizacyjny UPV (UPV)

Postępowanie w sprawie praw wyłącznych dla wynalazków obej-
muje etap badań formalnych, potem wykonywane jest wstępne 
badanie merytoryczne, po którym może nastąpić korespondencja 
ze zgłaszającym. Następnie zostaje wykonany pełny raport i opinia 
o zdolności patentowej, po czym zostaje wydana decyzja o udziele-
niu bądź odmowie udzielenia patentu. Z kolei wzory użytkowe objęte 
są systemem rejestracyjnym (rys. 2, 3).

W  przypadku wzorów przemysłowych, UPV sprawdza 
czy przedmiot zgłoszenia jest nowy i posiada charaktery-

styczne cechy wzoru, a więc indywidualny charakter oraz stosowal-
ność przemysłową (rys. 4).

D la znaków towarowych droga do uzyskania ochrony prawnej 
opiera się na badaniu formalnym i późniejszym badaniu mery-

torycznym, a więc przede wszystkim na sprawdzeniu czy przedmiot 
zgłoszenia posiada charakterystyczne cechy znaku towarowego 
(rys. 5).

W roku 2016 czeski UP przyjął 839 zgłoszeń wynalazków, 
1264 zgłoszeń wzorów użytkowych, 342 zgłoszenia wzorów przemy-
słowych, 9639 znaków towarowych. 

Podmioty zagraniczne zgłaszające wynalazki do ochrony w UPV 
wywodzą się z Niemiec, Szwajcarii, USA, Francji i Włoch.

W roku 2016 udzielono 721 patentów, 1187 wzorów użytkowych, za-
rejestrowano 307 praw dla wzorów przemysłowych oraz 6 985 zna-
ków towarowych.
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Rys. 2. Procedura rozpatrywania zgłoszeń wynalazków (UPV)

Rys. 3. Procedura rozpatrywania zgłoszeń wzorów użytkowych 
(UPV)

P atenty są udzielane w głównie takich dziedzinach, jak trans-
port, budownictwo oraz produkty farmaceutyczne. Ochrona 

prawna dla wzorów przemysłowych jest udzielana przede wszystkim 
na opakowania, materiały budowlane oraz artykuły dekoracyjne. 

Wśród rejestrowanych w UPV znaków towarowych dominują ozna-
czenia firm, środków czystości i kosmetyków, a także produktów 
żywnościowych. 

Do zadań UPV należy także prowadzenie baz umożliwiających 
wyszukiwanie przedmiotów własności przemysłowej. Dostępne 
bazy wszystkich rodzajów własności przemysłowej obejmujące 
poziomy podstawowy i zaawansowany, są przejrzyste i przyjazne dla 
użytkownika. Bazy są prowadzone zarówno w języku czeskim, jak 
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Rys. 5. Procedura rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych 
(UPV)

Rys. 4. Procedura rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych 
(UPV)

i angielskim. We wszystkich bazach udostępniono takie opcje wy-
szukiwania, jak słowa kluczowe, daty, systemy klasyfikacyjne, status 
prawny czy operatory. 

Można stwierdzić, że system ochrony własności przemysłowej 
w Czechach wzmacnia potencjał gospodarczy i konkurencyjność 
tego państwa w międzynarodowym systemie obrotu gospodarczego. 

(Więcej na stronach  
Czeskiego Urzędu Patentowego:  

http://upv.cz/en.html)
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Biografie niezwykłe mało znane 

Stefan Drzewiecki 
pionier żeglugi podwodnej  

i techniki lotniczej
Dorota Szlompek

Postęp i podróże w genach

Stefan Drzewiecki przyszedł na świat 
w 1844 roku w Kunce na Podolu w za-
możnej i postępowej rodzinie szlacheckiej. 
Już jego dziad Józef wiele podróżował 
po Europie, wstąpiwszy po upadku insurek-
cji kościuszkowskiej do Legli Naddunajskiej, 
z którą wziął udział w kampanii włoskiej 
podczas wojny napoleońskiej. Także Karol 
Drzewiecki ojciec Stefana, powstaniec listo-
padowy, literat i społecznik, wiele wyjeżdżał 
za granicę, by później w swoich utworach 
opisać zebrane obserwacje i przemyślenia. 
Stefan po zakończeniu nauki, jaką pobierał 
w domu, został w wieku piętnastu lat wysła-
ny do szkół do Francji. 

Kłopotliwy wychowanek

Drzewiecki został uczniem paryskiego 
liceum św. Barbary, prowadzonego przez 
księży jezuitów. Wyróżniał się temperamen-
tem, zdolnościami i niefrasobliwym podej-
ściem do nauki. Z jego inicjatywy, uczniowie 
liceum spłatali księżom jezuitom niejednego 
figla. Gdy przyszło do egzaminu matural-
nego, okazało się, że Drzewiecki otrzymał 
ze wszystkich przedmiotów najwyższe moż-
liwe oceny od egzaminatorów, którymi byli 
profesorowie uniwersyteccy. Jezuici, mimo 

to usunęli Drzewieckiego z liceum, nie dając 
mu świadectwa maturalnego, potrzebnego 
do dostania się do Szkoły Politechnicznej. 
Drzewiecki, bowiem, nie przykładał się wca-
le do nauki w ostatniej klasie i ojcowie jezuici 
uznali, że uzyskanie przez niego matury 
byłoby złym przykładem dla innych uczniów.

Studia z Eifflem

Drzewiecki zapisał się więc do L’Ecole 
Centrale des Arts et Manufactures – szkoły 
przemysłowej na poziomie wyższym, gdzie 

Stefan Drzewiecki (Źródło: Wikipedia domena 
publiczna)

świadectwo maturalne nie było wymagane. 
Uzyskał tam tytuł inżyniera, a zdobyta do-
głębna wiedza matematyczna umożliwiła mu 
później dokonanie wielu osiągnięć nauko-
wych i wynalazczych. W szkole nawiązuje 
bliską, wieloletnią znajomość i współpracę 
z Gustawem Eifflem, późniejszym budow-
niczym słynnej wieży w Paryżu. Wiele lat 
później Eiffel, zainspirowany przez Drze-
wieckiego, zbudował pierwsze na świecie 
laboratorium z tunelem aerodynamicz-
nym. Dzięki przyjaźni z Eifflem, Drzewiecki 
już jako uznany naukowiec mógł prowadzić 
badania w laboratorium aerodynamicznym 
Eiffla usytuowanym u stóp wieży nazwanej 
jego nazwiskiem, a potem w laboratorium 
na drugim jej piętrze.

Zrywy wolnościowe i pierwszy 
wynalazek

Po wybuchu powstania styczniowego 
w 1863 roku Drzewiecki wraca do kraju, aby 
kontynuować rodzinne tradycje patriotycz-
ne. Mocno przeżywa klęskę narodowego 
zrywu i późniejsze represje rządu carskiego. 
W 1864 roku znów przybywa do Francji, aby 
skończyć przerwane studia. Trzy lata później 
opracowuje swój pierwszy wynalazek – dro-
gomierz dla dorożek czyli odpowiednik 
dzisiejszego licznika kilometrów, najpierw 

Stefan Drzewiecki jest przykładem spełnionego, światowego formatu naukowca 
oraz wynalazcy. Przyjaźnił się z Gustawem Eifflem, Dymitrem Mendelejewem, 

Mikołajem Żukowskim – ojcem rosyjskiej szkoły budowy samolotów, 
A. N. Kryłowem wybitnym projektantem statków, który nazywał go dziadkiem 
współczesnego lotnictwa. Był autorem ponad 150 rozwiązań technicznych, 

z których wiele po zmianach znajduje zastosowanie do dziś.
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produkowany we Francji. W latach 1870–1871 Drzewiecki jest świad-
kiem oblężenia Paryża przez wojska pruskie i powstania Komuny 
Paryskiej, którą wspiera. Ma już jednak głowę pełną pomysłów 
na następne wynalazki. 

W 1872 roku publikuje pracę dotyczącą cyrkla do wykreślania 
przekrojów stożkowych. Wjeżdża do Wiednia z nadzieją, że tam 
będzie mógł pokazać swoje rozwiązania i znaleźć możliwości 
ich wdrożenia.

Nagrody dla wynalazcy

W 1873 roku na Wystawie Światowej w Wiedniu, mający wówczas 
24 lata Drzewiecki dostaje dwie nagrody: za opracowanie ww. 
cyrkla stożkowego oraz regulatora silników hydraulicznych 
i parowych do automatycznej kontroli szybkości parowozów. 
Prezentuje tam na własny koszt także wiele innych swoich wyna-
lazków, a wśród nich stosowany do dziś, w zmienionej wersji, auto-
matyczny sprzęg do wagonów, które wcześniej były sczepiane 
ręcznie. Niektóre z wystawionych wynalazków zostały sprzedane 
kolejom i fabrykom austriackim. Był wśród nich także dromograf, 
który w połączeniu z busolą umożliwiał samoczynne kreślenie 
na mapie morskiej drogi przebytej przez statek. Dromograf zwrócił 
uwagę brata cara Aleksandra II, wielkiego księcia Konstantego – ge-
nerała-admirała marynarki rosyjskiej. Książę zaoferował Drzewiec-
kiemu funkcję członka i doradcy komitetu Technicznego Marynarki 
Rosyjskiej z wynagrodzeniem 500 rubli w złocie oraz sfinansowanie 
wdrożenia dromografu. 

Dwadzieścia tysięcy guldenów od wuja

Drzewiecki przyjmuje propozycję księcia Konstantego. Tego samego 
dnia udaje się do swojego zamożnego wuja, który także mieszkał 
w Wiedniu, po pokaźną sumę, obiecaną mu pod pewnymi warun-
kami. Gdy Drzewiecki zwrócił się do niego wcześniej o pożyczkę 
na realizację swoich pomysłów, usłyszał, że „Twoje wynalazki 
są może i dowcipne, ale nic ci właściwie nie przynoszą. Jeśli mi wy-
każesz, że są one doceniane, jeśli uzyskasz poważne stanowisko, 
dam ci wówczas dwadzieścia tysięcy guldenów”. Warunki zostały 
spełnione i wuj, chciał nie chciał, darował Drzewieckiemu obiecaną 
kwotę.

Początki żeglugi podwodnej 

W 1877 roku wybuchła wojna rosyjsko-turecka. Drzewiecki po udo-
skonaleniu dromografu, który zaraz znalazł zastosowanie w rosyj-
skich okrętach, skupia się na nowej dla niego dziedzinie – żegludze 
podwodnej. Konstruuje i buduje wtedy pierwszą na świecie jed-
noosobową łódź podwodną poruszaną śmigłem z napędem 
nożnym. Oddychanie pod wodą umożliwiał aparat ze sprężonym 
powietrzem, a za pomocą rękawów gumowych można było z łodzi 
mocować miny na innych jednostkach i detonować je. Drzewiecki 

prezentuje swój wynalazek komisji admiralicji rosyjskiej, osobiście 
przepływając pod okrętem wojennym na Morzu Czarnym. Przedtem, 
ćwicząc pływanie w swojej łodzi wpada w tarapaty. Źle oceniwszy 
głębokość wody, utyka w niej pod jachtem, z dwudziestominutowym 
zapasem powietrza. Uratował go przepływający obok holownik, który 
wywołał wysoką falę i uwolnił łódź Drzewieckiego spod jachtu.

Pierwsza łódź z peryskopem

Wynalazkiem Drzewieckiego zainteresował się sam car Rosji 
Aleksander III. W 1880 roku po prezentacji możliwości łodzi podwod-
nej w jeziorze w jego letniej rezydencji w Gatczynie, podjął decyzję 
o wypłaceniu wynalazcy bardzo dużej, jak na owe czasy, kwoty 
100 tysięcy rubli i o budowie łodzi podwodnych według konstrukcji 
Drzewieckiego na potrzeby rosyjskiej marynarki. 

Pod nadzorem Drzewieckiego powstało 50 czteroosobowych łodzi 
podwodnych, zaopatrzonych w peryskopy, które Drzewiecki 
jako pierwszy na świecie zastosował w łodziach podwod-
nych. Była to także pierwsza flota łodzi podwodnych. Jeszcze 
przebywając w Rosji, też jako pierwszy, opracowuje projekt łodzi 
podwodnej z napędem elektrycznym. 

Okręt podwodny Drzewieckiego, model w Narodowym Muzeum 
Morskim w Gdańsku (Źródło: Wikipedia CC BY-SA 3.0)

Łódź podwodna Stefana Drzewieckiego, Centralne Muzeum 
Wojenno-Morskie w Petersburgu (Źródło: Wikipedia CC BY-SA 3.0)
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optymalnej formy kadłuba i wykonywania 
obliczeń dla ustalenia jego wytrzymałości. 
Jako jeden z pierwszych przyjął jego wrze-
cionowaty kształt, w celu zmniejszenia opo-
rów w wodzie.(…) 

Militarne patenty 

Drzewiecki we Francji dalej pracuje dla 
marynarki rosyjskiej, stale ulepszając swoje 
wynalazki. We współpracy z młodszym 
od siebie, wybitnym rosyjskim uczonym 
Aleksandrem Kryłowem, sporządzają pro-
jekt niezatapialnej łodzi podwodnej 
o wyporności 120 ton z napędem parowym 
na powierzchni i elektrycznym pod wodą, 
wyposażony w dwie wyrzutnie torpedowe 
na sprzężone powietrze, która zdobywa 
pierwszą nagrodę na Konkursie Międzynaro-
dowym w Paryżu w 1898 roku. 

Drzewiecki opatentował obracalną wy-
rzutnię torped na sprężone powietrze 
początkowo we Francji, a potem także 
w innych krajach. W 1893 roku Drzewiecki 
sprzedał swoje prawa do tego rozwiązania 
Rosji i Francji. Torpedy te były stosowane 
od 1901 roku na łodziach podwodnych i ku-
trach torpedowych w wielu krajach do około 
lat dwudziestych. 

Drzewiecki jako pierwszy przedstawił też 
projekt okrętu podwodnego o napę-
dzie spalinowym, zrealizowanego w Rosji 
w 1908. Także w Rosji została zbudowana 
według projektu Drzewieckiego jednostka 
o nazwie Pocztowyj o wyporności 350 ton, 
która mogła pływać zarówno pod wodą, jak 
i na jej powierzchni. 

Podniebne pasje

Gdy Drzewiecki zamieszkał znów w Paryżu, 
właśnie toczyły się tam spory o możliwość 
lotu pojazdu cięższego od powietrza. 
Jedni twierdzili, że tylko dzięki założeniom 
matematycznym będzie można zbudować 
latającą maszynę, drudzy zaś, że inspiracji 
trzeba szukać w ornitologii. W przypadku 
Drzewieckiego empiryzm szedł w pa-
rze z przygotowaniem matematycznym, 
co pozwoliło mu sformułować ogólniejsze 
wnioski na podstawie obserwacji przyrody. 
W 1885 roku, jeszcze mieszkając w Rosji, 

Okręt podwodny Drzewieckiego. Ilustracja z Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary 
(1890–1907) (Źródło: Wikimedia Commons Domena publiczna)

Jak skonstruować statek 

Drzewiecki wraca do Francji w 1892 roku 
i publikuje, budzącą duże zainteresowanie 
pracę poświęconą teorii śruby okrę-
towej. Tomasz Zakrzewski w opraco-
waniu „Stefan Drzewiecki Pionier żeglugi 
podwodnej i lotnictwa” napisał, że „Jednym 

z ogromnych osiągnięć naszego genialnego 
konstruktora było zastosowanie matematycz-
nych wzorów do obliczenia kształtu i wymia-
ru optymalnej śruby napędowej dla każdej 
jednostki. Jego metoda wyliczeń stosowana 
jest po dziś dzień. Był również pierwszym, 
który podał i zastosował w praktyce kon-
struktorskiej podstawowe założenia wyboru 
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Drzewiecki wygłasza odczyt o locie aerodynamicznym w petersbur-
skim Cesarskim Towarzystwie Technicznym. Jest później atakowany 
za swój pogląd, że samolot przyszłości będzie musiał być zaopa-
trzony w silnik i śmigło, wyrażony w opublikowanej po rosyjsku 
w 1887 roku pracy „Samoloty w przyrodzie”. 

Początki aerodynamiki

Podmiejska willa w Auteil – dzielnicy Paryża, gdzie mieszka, staje 
się ośrodkiem nowoczesnej myśli technicznej. Drzewiecki zaprasza 
tu pasjonatów lotnictwa: inżynierów uczonych i wynalazców, oferując 
im oprócz fachowych dyskusji także chwile relaksu np. partię bilardu. 

Wciąż zaskakuje nowymi pomysłami. W pracy, która ukazała się 
już po francusku w 1892 roku „Ptaki jak żywe samoloty”, wprowa-
dzając rozróżnienie prędkości poziomej i pionowej w kontekście 
oporu powietrza, opisuje optymalny kąt nachylenia skrzydeł 
tzw. kąt natarcia czyli kąt „przy którym ptak osiąga potrzebną 

Patent nr 54876 Stefana Drzewieckiego z 1895 roku wydany przez 
Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych dotyczący wyrzutni 
torpedowej opatentowanej w1892 roku we Francji, oraz w 1893 roku 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, w Austrii i na Węgrzech.

siłę nośną, zużywając przy tym minimum energii własnej”1. Znajdzie 
on praktyczne zastosowanie w budowie samolotów. Ostatnią dużą 
pracę Drzewieckiego poświęconą tej tematyce pt. „Lotnictwo dnia 
jutrzejszego” można uznać za podstawy współczesnej aerodynamiki. 

Teoretyk śmigła

W 1909 roku Drzewiecki wydaje pracę „Śmigła powietrzne. Teoria 
ogólna napędów śmigłowych”, w której posłużył się analizą matema-
tyczną do badania śmigła. Teoria ta spotkała się z wielkim zaintere-
sowaniem i została z biegiem lat rozwinięta. Na jej podstawie bracia 
Wright dokonali obliczeń śmigieł swojego samolotu. 

Wciąż aktualna, teoria śmigła Drzewieckiego została nagrodzona 
przez francuską Akademię Nauki w 1920 roku i stanowi jego duży 
wkład w rozwój światowego lotnictwa. W 1909 roku Drzewiecki 
sprzedaje licencję francuskiemu przemysłowcowi pochodzenia rosyj-
skiego Ratmanoffowi, który pod marką Normale produkował śmigła 
lotnicze wykorzystując metody opracowane przez Drzewieckiego. 
W tym czasie należały one do najlepszych na rynku. 

Przez wiele lat od 1912 roku Drzewiecki w dużym tunelu aerodyna-
micznym wykonywał próby ze śmigłami metalowymi, nastawnymi 
i przestawnymi, które następnie patentował. Na przykład w 1917 roku 
Drzewiecki wraz z Towarzystwem Akcyjnym „Anciens Etablisse-
ments Sautter-Harle” zgłosił do ochrony we francuskim urzędzie 
patentowym śmigło przestawiane – o nastawnym kącie natarcia 
skoku łopat. Wynalazek ten zwiększający sprawność śmigła został 
także opatentowany w Anglii. 

Drzewiecki jest też autorem opartego na jego teorii śmigła napędu 
do lotniczych prądnic, które zasilały radiostacje pokładowe podają-
ce artylerii informacje o położeniu celów. Patent na nie zakupiło francu-
ski Ministerstwo Wojny. Rozwiązanie to znalazło zastosowanie również 
w eksploatowanych w Polsce samolotach Breguet oraz Potez. 

Projektowanie samolotu

Drzewiecki projektuje też wyposażony w tylne tzw. pchające śmigło 
samolot o automatycznej stabilizacji, dzięki której mimo zużycia pali-
wa samolot zachowywał zwrotność. W 1909 roku zgłasza do ochro-
ny patentowej samolot samostateczny zaopatrzony w samoczynne 
urządzenie stabilizacyjne a kilka lat później samolot Tandem-Canard. 
Jego model przeszedł próby w tunelu aerodynamicznym. Samolot 
ten został zbudowany przez firmę Ratmanoff. Trudno jednak było 
wtedy przekonać pilotów do nietypowego układu samolotu, który 
ze względu na tylne śmigło przypominał kaczkę (po francusku 
canard). 

Obecnie, niektóre samoloty bojowe mają podobny układ. Wtedy 
jednak pierwsza wojna światowa i śmierć pilota oblatującego samolot 
zakończyły dalsze prace nad Tandem-Canard. 

Najistotniejsze jednak było to, że Drzewiecki zastosował nowy 
sposób projektowania samolotu, z wykorzystaniem teorii naukowej 
z zakresu lotnictwa i aerodynamiki eksperymentalnej. W 1912 roku 
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wystąpił z projektem budowy międzynaro-
dowego laboratorium aerodynamicznego, 
które powstało w Saint-Cyr i mieściło tunel 
aerodynamiczny typu Gustawa Eiffla.

Dar dla Polski

Drzewiecki umiera we Francji w 1938 roku 
w wieku ponad 94 lat, do końca życia za-
chowując dobre zdrowie, pogodne usposo-
bienie oraz jasny, twórczy umysł naukowca 
i wynalazcy. 

Pracę naukową o wodnych młynkach turbino-
wych opublikował w wieku ponad dziewięć-
dziesięciu lat. Przebywając na stałe w Francji, 
nie zerwał kontaktu z ojczystym krajem. Chęt-
nie spotykał się z gośćmi z Polski. 

Podczas jednej z takich wizyt, ofiarował 
prof. Czesławowi Witoszyńskiemu znaczną 
kwotę na budowę Instytutu Aerodyna-
micznego Politechniki Warszawskiej. 
W 1927 roku zostało powołane w War-
szawie Towarzystwo Popierania w Polsce 
Badań Naukowych z Dziedziny Lotnictwa 
im.  Profesora Stefana Drzewieckiego. 
W 1929 roku Drzewiecki otrzymał tytuł Ho-
norowego Członka polskiej organizacji Ligi 
Obrony Powietrznej Państwa. 

W testamencie zapisał polskiemu państwu 
wszystkie swoje prace, bibliotekę i swą pary-
ską pracownię w Auteuil. 

Źródła:

1. Marek Borucki Wielcy zapomniani Polacy, 
którzy zmienili świat część 2, Muza S.A., 
Warszawa 2016.

2. Alfred Liedfeld, „Polacy na szlakach techniki”, 
wyd. II, Wydawnictwa Komunikacji i Łączno-
ści, 1966.

3. Drzewiecki Stefan http://www.samolotypol-
skie.pl/samoloty/884/126/Drzewiecki-Stefan2.

4. dr hab. Stanisław Januszewski Stefan Drze-
wiecki – twórca teorii śmigła  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Drze-
wiecki http://docplayer.pl/11784695-Stefan-
drzewiecki-tworca-teorii-smigla-stefan-
drzewiecki-s-airscrews.html.

5. Stefan Drzewiecki Wikipedia https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Stefan_Drzewiecki.

Wędrujące seminaria

dr Martyna Kuster 
UPRP

„Roving Seminars”, zwane również seminariami 
wędrującymi, to międzynarodowe spotkania 

eksperckie, cyklicznie odbywające się na wszystkich 
kontynentach. Organizowane są z inicjatywy 

Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) we współpracy z krajowymi urzędami 

patentowymi oraz instytucjami lokalnymi. Seminaria 
poświęcone są tematyce ochrony własności 

intelektualnej za granicą, mają charakter otwarty, 
a udział w nich jest bezpłatny.

P olska edycja międzynarodowego 
cyklu seminariów eksperckich 

„Roving Seminars” pt. „Jak chronić 
swoją własność intelektualną za gra-
nicą?”, organizowana przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej 
we współpracy z Urzędem Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akade-
mią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, Politechniką Ślą-
ską i Politechniką Wrocławską, odbyła 
się 23–25 stycznia 2018 r. w Krakowie, 
Gliwicach oraz we Wrocławiu.

Polska premiera tego wydarzenia była 
jednocześnie inauguracją obchodów 
100-lecia ustanowienia na ziemiach 
polskich systemu ochrony własności 
przemysłowej, jak również utworzenia 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

M iędzynarodowe seminaria eks-
perckie „Roving Seminars” były 

doskonałą okazją do przeprowadzenia 
szerokiej dyskusji na temat ochrony wła-
sności intelektualnej za granicą. Seminaria 
nie tylko przybliżyły słuchaczom temat 

Seminaria 
zgromadziły liczne 
grono uczestników 
– Kraków

1 Cytat pochodzi ze str. 314 książki Alfreda Liedfelda 
„Polacy na szlakach techniki”, wyd. II, Wydawnictwa 
Komunikacji i Łączności, 1966
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wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych i znaków towarowych, 
lecz przede wszystkim poruszyły kwestie 
związane z ich ochroną na konkurencyj-
nych rynkach. W debatach uczestniczyli 
przedstawiciele świata nauki, otoczenia 
biznesu, przedsiębiorcy oraz zawodowi 
pełnomocnicy w sprawach własności 
przemysłowej, którzy uzyskali szeroką 
i różnorodną wiedzę na tematy związane 
z zarządzaniem dobrami niematerialnymi 
w uczelni i przedsiębiorstwach, transferem 
technologii oraz możliwością uzyskania 
wspólnych praw do rozwiązań powsta-
jących w ramach współpracy uczelni 
z przedsiębiorstwami. Bez łączenia róż-
nych środowisk zawodowych efektywna 
komercjalizacja własności intelektualnej 
nie jest możliwa.

P odczas wydarzenia eksperci WIPO 
i UPRP prezentowali globalne 

narzędzia i usługi IP, które są niezwykle 
istotne dla przedsiębiorców. Umożliwiają 
one ochronę ich własności intelektualnej 
oraz pozytywnie wpływają na rozwój 
ich biznesu na konkurencyjnych rynkach 
zagranicznych. Eksperci WIPO zachęcali 
do pełnego wykorzystywania potencjału 
własności intelektualnej na całym świe-
cie. Przedstawiając inicjatywy i bazy 
danych WIPO, podkreślali zaangażowanie 
Światowej Organizacji Własności Intelek-

PODZIĘKOWANIE UPRP

Pragniemy serdecznie podziękować Władzom wszystkich trzech 
Uczelni za pomoc i wsparcie oraz gościnność przy organizacji tego 
wydarzenia. 

Dziękujemy paniom Dorocie Szumny z Biura Rektora Akademii Gór-
niczo-Hutniczej, a także Julicie Ryglowskiej z Centrum Wiedzy i In-
formacji Naukowo-Technicznej wraz z Aleksandrą Szafran-Gęgotek 
z Działu Marketingu i Promocji Politechniki Wrocławskiej, które razem 
z zespołem były niezwykle zaangażowane w organizację przedsię-
wzięcia oraz chętnie wspierały w tym Urząd Patentowy. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje koordynator ze strony Poli-
techniki Śląskiej, dr inż. Ireneusz Jóźwiak, dyrektor Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości, który profesjonalnie zarządzał organi-
zacją całego przedsięwzięcia. 

Dziękujemy również partnerowi w Gliwicach, Grupie Azoty Puławy, 
za wsparcie przedsięwzięcia.

Rejestracja uczestników – Gliwice

Rozmowy z ekspertami UPRP – Wrocław

tualnej jako wyspecjalizowanej agencji 
ONZ, która dąży do stworzenia zrówno-
ważonego i skutecznego, międzynaro-
dowego systemu IP, do którego każdy 
może mieć swobodny dostęp. Z oferty 
WIPO korzystają nie tylko wynalazcy 
i inwestorzy, lecz także duże korpora-
cje, instytucje badawcze i uniwersytety 
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa 
zarówno z krajów rozwiniętych, jak 
i rozwijających się.

E ksperci WIPO zwracali uwagę 
na to, iż globalne systemy własno-

ści intelektualnej Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej gwarantują szybki 
i efektywny sposób ochrony własności 
intelektualnej w wielu krajach. Firmy ak-

tywnie działające w obszarze sprzedaży 
nowych technologii za granicę zachęcano, 
by rozważyły uzyskanie patentów w każ-
dym kraju, w którym chcą prowadzić 
działalność gospodarczą. Przekonywano, 
że dzięki systemowi PCT WIPO (Układ 
o współpracy patentowej; ang. Patent 
Cooperation Treaty – PCT ) można za-
oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. 
Podkreślano ponadto znaczenie Madryc-
kiego systemu międzynarodowej rejestracji 
znaków towarowych oraz Haskiego sys-
temu międzynarodowej rejestracji wzorów 
przemysłowych, które są zarządzane 
przez WIPO i umożliwiają firmom rejestra-
cję w wielu krajach za pośrednictwem 
jednej aplikacji. 
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K olejnym zagadnieniem poruszanym podczas seminariów 
były alternatywne metody rozstrzygania sporów (ang. Alter-

native Dispute Resolution – ADR) w obszarze ochrony własności 
intelektualnej. Wymieniono wiele zalet i korzyści związanych 
z procedurami ADR. Jako pierwszą należy wymienić elastycz-
ność. Dzięki niej strony mogą wybierać spośród wielu procedur. 
Alternatywne metody rozstrzygania sporów obejmują mediację, 
arbitraż, arbitraż w trybie przyspieszonym i ekspertyzę. Decyzję 
gdzie, kiedy i jak będzie przebiegało postępowanie podejmuje się 
samodzielnie. Szybkość, to kolejna korzyść wynikająca z ADR, 
która związana jest ze skutecznym zarządzaniem. 

P rocedury ADR umożliwiają szybszy i sprawniejszy przebieg 
postępowania niż zwykłe procedury. Kolejną istotną ich ce-

chą jest ekonomiczność. W przypadku procedur ADR, strony mają 
większą kontrolę nad przebiegiem postępowania, a samo postępo-
wanie, jeśli jest sprawnie administrowane, wpływa na optymalizację 
czasu i oszczędność środków finansowych. Równie ważną zaletą 
są dobre relacje. Ze względu na mniej sformalizowany charakter, 
procedury ADR umożliwiają stronom rozpoczęcie, kontynuowanie 
lub poprawę kontaktów biznesowych. Podczas seminariów wielo-
krotnie zwracano uwagę na poufny i całkowicie neutralny charakter 
procedur ADR WIPO. Z okazji jubileuszu stulecia utworzenia Urzędu Patentowego rektor 

Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk złożył prezes UPRP 
dr Alicji Adamczak serdeczne życzenia i wręczył bukiet kwiatów

E ksperci WIPO i UPRP podczas dyskusji z uczestnikami se-
minariów wielokrotnie podkreślali, iż bazy danych własności 

intelektualnej, to źródło zysku, bo można z nich bezpłatnie 
korzystać w danym kraju i posługiwać do sprawdzania postępu 
technologii i innowacji. Korzysta się z nich także przy sprawdza-
niu patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych 
na rynkach zagranicznych. Dzięki tym bazom można również 
uzyskać informację o toczących się sporach przed wypełnieniem 
własnego wniosku. Globalne bazy danych WIPO umożliwiają 
dostęp do sprawdzonych informacji w obszarze ochrony własno-
ści intelektualnej. Poza tym „Patentscope”, jako wyszukiwarka 
technologii WIPO, zawiera wszystkie zgłoszenia patentowe skła-
dane za pośrednictwem systemu PCT oraz dokumenty z wielu 
krajowych i regionalnych urzędów patentowych. Można z niej ko-
rzystać w różnych językach. Wyniki wyszukiwania są tłumaczone 
automatycznie i nie ponosi się z tego tytułu żadnych dodatkowych 
kosztów. 

Podsumowując, globalne bazy danych WIPO są największym 
na świecie ogólnodostępnym zbiorem znaków towarowych, nazw 
pochodzenia i chronionych oficjalnych symboli. Dostęp do nich 
jest całkowicie bezpłatny.

P olska edycja „Roving Seminars” cieszyła się niezwykłą 
popularnością wśród przedstawicieli środowiska akademic-

kiego, MŚP oraz otoczenia biznesu. Seminaria zgromadziły liczne 
grono ponad 400 słuchaczy, a bardzo wysoka frekwencja w Pol-
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sce okazała się najwyższą dotychczas 
w historii organizacji tego przedsięwzięcia 
na świecie. Polska swoim wynikiem, który 
odzwierciedlał wysokie zainteresowanie te-
matyką przez przedstawicieli wielu branż, 
ustanowiła rekord frekwencji, pokonując 
tym samym Australię, w której wydarze-
nie cieszyło się do tej pory największą 
popularnością. 

Polski sukces został odnotowany w ran-
kingach Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej.

O  wielkim zainteresowaniu wy-
darzeniem ze strony polskiej 

publiczności świadczyła również bardzo 
wysoka liczba wypełnionych ankiet 
WIPO opracowanych w języku polskim, 
w których uczestnicy chętnie dzielili się 
swoimi pozytywnymi wrażeniami na temat 
przedsięwzięcia i usług oferowanych przez 
Światową Organizację Własności Intelek-
tualnej. W badaniu wzięło udział 176 osób, 
z tego 50 w Krakowie, 73 w Gliwicach 
i 53 we Wrocławiu. Przydatność treści pre-
zentowanych podczas seminariów do swo-
jej pracy zawodowej 85% badanych oce-
niło pozytywnie i bardzo pozytywnie. Ten 
sam procent respondentów odpowiedział 
pozytywnie na pytanie dot. zastosowania 
zdobytej przez niego wiedzy podczas 
seminariów i zadeklarował, że poleci usługi 
IP oferowane przez WIPO w przyszłości 
innym potencjalnym zainteresowanym.

W szystkim ankietowanym bardzo 
dziękujemy za współpracę oraz 

udział w badaniu. Zapraszamy do udziału 
w kolejnych wydarzeniach organizowanych 
z inicjatywy Urzędu Patentowego RP 
i Światowej Organizacją Własności Inte-
lektualnej! Organizacja następnej polskiej 
edycji „Roving Seminars” planowana jest 
za dwa lata.

Zdj. organizatorzy

Materiały źródłowe:

1. http://www.wipo.int/dcea/en/
roving_seminars/

2. ankieta WIPO dot. cyklu międzynarodowych 
seminariów eksperckich „Roving Seminars”

Prof. Arkadiusz Mężyk, 
rektor Politechniki Śląskiej o Roving Seminars

Na początku 2018 roku gościliśmy na Politechnice Śląskiej międzynarodowe 
seminarium „Roving Seminars”, dotyczące ochrony własności intelektualnej. 
Seminarium to zostało zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), a udział 
w nim wzięło wielu ekspertów zajmujących się tym ważnym dla każdego na-
ukowca zagadnieniem, związanym z uprawianiem nauki na arenie międzynarodo-
wej. Jestem przekonany, że tego typu inicjatywy są niezwykle potrzebne i mam 
nadzieję, że przyczynią się również do ożywienia działalności twórczej oraz rozwoju 
potencjału intelektualnego na naszej uczelni oraz w całym polskim środowisku 
naukowym.

Politechnika Śląska jako najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z naj-
większych w kraju już od ponad 70 lat prowadzi badania naukowe wspierające 
rozwój polskiej nauki i przemysłu. Od początku jesteśmy bardzo mocno związani 
z otoczeniem gospodarczym, które podobnie jak nasza uczelnia, bardzo mocno 
– zwłaszcza w ostatnich latach – się przeobraziło. 

Jednym z jego najważniejszych punktów jest obecnie Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, która obejmuje ponad 300 zakładów związanych głównie z prze-
mysłem motoryzacyjnym, a z którą nasza uczelnia na wielu płaszczyznach ściśle 
współpracuje. W regionie niezwykle prężnie rozwija się również branża informa-
tyczna, a wiele znakomicie prosperujących firm informatycznych wywodzi się 
wprost z naszej uczelni lub zostało założonych przez naszych absolwentów. 

Współpracując ściśle z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kształcimy profe-
sjonalne kadry, które znakomicie odnajdują się na rynku pracy, budując wartość 
i potencjał wielu przedsiębiorstw. Służy temu również prowadzenie nowoczesnych 
form kształcenia, jak studia dualne i program mentorski czy największa w Polsce 
liczba realizowanych na naszej uczelni doktoratów wdrożeniowych.

Olbrzymie zmiany zachodzące w gospodarce stawiają nowe wyzwania zarówno 
dla firm technologicznych, jak i szkół wyższych, a zwłaszcza dla uczelni technicz-
nych. Jest oczywiste, że rozwój innowacyjności w ogromnym stopniu zależy także 
od środowiska akademickiego i osiągnięć badawczych polskich naukowców. 
To również potężne wyzwanie dla Politechniki Śląskiej. Wszystkim nam zależy, 
by nasza uczelnia stawała się coraz ważniejszym ośrodkiem, w którym rodzą się 
innowacyjne idee i technologie na rzecz nowoczesnego przemysłu, wpływające 
na rozwój gospodarczy naszego kraju, a tym samym również na atrakcyjność 
i konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. 

Efektywna komercjalizacja dokonań badawczych w istotnym stopniu zależy jednak 
od prawidłowej ochrony własności przemysłowej, na wszystkich etapach powsta-
wania i wdrażania nowych rozwiązań. Cieszy nas stosunkowo duża skuteczność 
naszej uczelni w pozyskiwaniu praw ochrony patentowej. Zajmujemy obecnie szó-
ste miejsce w kraju, ale będziemy starać się, by to miejsce było jeszcze wyższe. 
Na naszej uczelni działają aktywnie takie jednostki jak: Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii, Biuro Karier Studenckich czy Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i kreowania innowacji 
oraz transferowania dorobku naukowego naszych pracowników i studentów.
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Politechnika Wrocławska  
wsparciem dla rozwoju innowacji w przemyśle

dr inż. Katarzyna Kozłowska  
Zastępca Dyrektora ds. Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką

Politechnika Wrocławska jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. 
Poza kształceniem, skupia się też na prowadzeniu zaawansowanych badań 

naukowych. Dzięki dostępowi do najnowocześniejszej infrastruktury technicznej 
oraz kreatywnemu podejściu pracowników naukowych do wyników badań, 

uczelnia zapewnia sprzyjające warunki do powstawania innowacji.

M ają oni świadomość 
zapotrzebowania rynku na nowe 

rozwiązania i chętnie angażują się w tego 
rodzaju projekty.

Uczelnia mocno koncentruje się na ciągłym 
doskonaleniu sytemu transferu wiedzy 
i technologii, dążąc do zapewnienia spójno-
ści i skuteczności całego procesu. Jednym 
z priorytetów jest kształtowanie pozytyw-
nych realizacji biznesowych uczelni z pod-
miotami gospodarczymi. 

W ramach utworzonego na Politechnice 
Wrocławskiej Centrum Wiedzy i Informacji 
Naukowo-Technicznej działa Ośrodek 

Współpracy Nauki z Gospodarką, wspierają-
cy komercyjne wykorzystanie efektów dzia-
łalności badawczej pracowników naukowych 
Politechniki. Uczelnia posiada multidyscypli-
narny zespół rzeczników patentowych oraz 
inżynierów Działu Własności Intelektualnej 
i Informacji Patentowej. Realizują oni zadania 
związane z przygotowaniem innowacyjnych 
rozwiązań technicznych do ochrony prawnej 
oraz reprezentują uczelnię w toczących się 
postępowaniach o udzielenie i utrzymanie 
praw wyłącznych na rozwiązania powstałe 
w uczelni, a także przy zawieraniu kontrak-
tów biznesowych. W jednostce funkcjonuje 
ponadto dynamicznie rozwijający się Re-

gionalny Ośrodek Informacji Patentowej, 
włączony w europejską sieć PATLIB, 
konsultujący problematykę własności 
intelektualnej, jej komercjalizacji i współpracy 
z regionem gospodarczym. 

O  potencjale innowacyjnym Politech-
niki świadczy fakt, że nieprzerwanie 

od 2011 r. uczelnia zajmuje czołowe miejsca 
w rankingach, przeprowadzanych pośród 
jednostek naukowych, pod względem liczby 
zgłaszanych do Urzędu Patentowego RP 
wynalazków i wzorów użytkowych. 

Uczelnia wiedzie prym także w liczbie 
otrzymanych patentów, co daje obraz 

Budynek Centrum Wiedzy i Informacji Nauko-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (CWINT)
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skuteczności i zasadności prowadzonych w niej badań. Politechnika 
Wrocławska otrzymała również miano najbardziej innowacyjnej 
uczelni w Polsce. Zgodnie z opublikowanym raportem rocznym 
Urzędu Patentowego, w 2016 r. Politechnika Wrocławska dokonała 
105 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz uzyskała 194 
patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe, co uplasowało uczel-
nię na 1. miejscu pod względem aktywności innowacyjnej wśród 
podmiotów naukowych. 

Nasi naukowcy mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami w dzie-
dzinie biotechnologii, chemii czy urządzeń i struktur w mikro oraz 
nanoskalach. 

Poniżej przedstawiamy ciekawe przykłady opatentowanych w ostat-
nim czasie rozwiązań, które przygotowano do komercjalizacji.

• Aktywne osłony fundamentów obiektów 
zanurzonych w wodzie 

Technologia ta jest związana z opatentowanymi wynalazkami:
1. „Osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie” (numer 

patentu: PL 221944)
2. Osłona przeciwerozyjna (numer patentu: PL222556)

ma postać grupy rozwiązań technicznych, dotyczących zabezpie-
czania przed zjawiskiem erozji dennej i brzegowej fundamentów 
i konstrukcji inżynierskich zanurzonych w wodzie. Rozwiązania 
adresowane są w szczególności do ochrony fundamentów morskich 
farm wiatrowych oraz platform wiertniczych, typu grawitacyjnego, 
monopalowego i tripodowego. Celem zasadniczym tego typu osłon 
jest obniżenie kosztu budowy, montażu oraz eksploatacji systemu 
przeciwerozyjnego.

Technologia oparta na wynalazku została pozytywnie zwalidowana 
w skali laboratoryjnej. Aktualnie trwają testy w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych.

• Układ do modyfikacji lub konstrukcji miernika 
uwzględniającego zmienność emisji źródła 

Technologia opiera się na wynalazku pn.: „Układ do pomiaru rozkła-
du pola elektromagnetycznego”, który został zgłoszony do ochrony 
patentowej pod numerem P.415385.

Innowacyjny układ do pomiaru rozkładu natężenia pola elektro-
magnetycznego (PEM) lub innych wielkości fizycznych umożliwia 
produkcję miernika uwzględniającego zmienność emisji źródła. 
Wynalazek pozwala na otrzymanie wyniku pomiarowego wolnego 
od błędu wynikającego głównie z fluktuacji napięć, prądów lub 
odchyłki faz układu wielofazowego lub dowolnej innej mierzalnej 
wielkości fizycznej. Obecnie wartość błędu może wahać się w gra-
nicach od 30% nawet do 80%, co może wpływać na niedoszaco-
wanie lub przeszacowanie wyników. W świetle wymagań prawnych 
(Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883), a także potencjalnie negatywnego 
wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe 
fakt ten wydaje się niezwykle istotny, w szczególności podczas 

wykonywania pomiarów propagacyjnych i ochronnych oraz popraw-
nej i dokładnej analizy wyników. Na podstawie zaprezentowanego 
rozwiązania możliwe jest wykonanie modyfikacji już produkowanego 
przyrządu pomiarowego, polegającej na zastosowaniu co najmniej 
dwóch sond pomiarowych, jak również wykorzystanie układu 
do wykonania bardzo dokładnych pomiarów wielu innych wielkości 
fizycznych (np. natężenia hałasu) przy zachowaniu porównywalnych 
kosztów wykorzystanego osprzętu w stosunku do metod dotych-
czas stosowanych. 

• Naturalne związki antyoksydacyjne wytwarzane 
z roślin leczniczych

Technologia składa się z patentu nr PAT.216635 oraz wiedzy know-
-how, dotyczącej procesu otrzymywania związków i wytwarzania 
z nich produktów końcowych.

Związki te mogą być dodawane w ilości od 1% do 20% do po-
wszechnie stosowanych preparatów farmaceutycznych, spożyw-
czych i kosmetycznych, jako komponent leczniczy, przeciwutleniacz 
lub konserwant. 

Związki wytwarza się z roślin rodziny różowatych (np. poziomka 
pospolita, jeżyna fałdowana, krwiściąg lekarski), rodziny astrowa-
tych (np. rumianek pospolity, przymiotno kanadyjskie, jeżówka 
purpurowa) lub ich mieszaniny. Wykorzystuje się części roślinne 
takie jak korzenie, ziele, liście, kwiaty, kwiatostany, owoce, nasiona 
lub ich mieszaniny, korzystanie zebrane między kwietniem a listo-
padem, świeże lub wysuszone. Technologię można zastosować 
do wytwarzania związków antyoksydacyjnych na potrzeby produkcji 
kosmetyków (naturalne filtry UV, kremy), spożywczych środków 
konserwujących, suplementów diety, jak i do produktów leczniczych, 
zapobiegających chorobom związanych ze szkodliwym działaniem 
wolnych rodników. 

Komercyjne wykorzystywanie rozwiązań

Prawdziwym sukcesem dla Politechniki jest komercyjne wykorzysta-
nie rozwiązania opracowanego przez naszych naukowców. W tym 
aspekcie uczelnia jest bliska wynikom osiąganym przez przed-
siębiorstwa nastawione na rozwój technologiczny, które wdrażają 
wypracowane w swoich laboratoriach rozwiązania. W ubiegłym roku 
uczelnia ponad dwudziestokrotnie odsprzedała prawa lub udzieliła 
licencji na przedmioty własności intelektualnej.

Uczelnia stwarzająca odpowiednie środowisko do zaistnienia in-
nowacji, to uczelnia odpowiadająca zarówno na potrzeby rynku, 
ale także dbająca o bezpieczeństwo i wynagrodzenie twórcy. 
W związku z działaniami wspierającymi dyfuzję innowacji dosto-
sowano politykę zarządzania własnością intelektualną do potrzeb 
uczelni i obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzono „Re-
gulamin zarządzania własnością intelektualną”, który obowiązuje 
zarówno pracowników naukowych Politechniki, jak też doktorantów, 
studentów czy inne osoby uczestniczące w pracach badawczych 
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i rozwojowych prowadzonych 
na uczelni. Zasady gwaran-
tujące twórcy asystę i pomoc 
w ubieganiu się o patent, 
zostały sprecyzowane w taki 
sposób, aby zapewnić 
ochronę praw własności 
intelektualnej i uświadomić 
twórcy przysługujące mu 
prawo do wynagrodzenia 
w przypadku komercjaliza-
cji przedmiotu własności 
intelektualnej. 

Politechnika wyszła również 
z inicjatywą skutecznego 
udostępnienia podmiotom ze-
wnętrznym informacji zawar-
tych w dokumentach patento-
wych w sposób pozwalający 
na jednoznaczne określenie 
możliwości zastosowania 
opatentowanych produktów 
w praktyce. W tym celu 
zawiązano konsorcjum „Pa-
tent Intelligence Institute”. 
W ramach konsorcjum Poli-
technika Wrocławska w part-
nerstwie z Funky Business 
Consulting Sp. z o.o. pro-
wadzi działania w obszarze 
badań i rozwoju na rzecz 
gospodarki, które charak-
teryzują się innowacyjnym 
podejściem do zarządzania 
informacją patentową, co ma 
służyć zwiększeniu szansy 
na osiągnięcie sukcesu 
rynkowego. 

Firmy i przedsiębiorcy za-
interesowani współpracą 
z naukowcami Politechniki 
Wrocławskiej więcej informa-
cji mogą znaleźć na portalu 
biznes.pwr.edu.pl, gdzie 
znajdują się aktualizowane 
na bieżąco bazy, w tym baza 
wynalazków. Z kolei strona 
komercjalizacja.pwr.edu.pl 
mieści rozwiązania gotowe 
do wykorzystania w praktyce. 

Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Politechniki Śląskiej 

w procesie komercjalizacji  
wyników badań

dr inż. Magdalena Letun-Łątka 
Zastępca Dyrektora CITT Politechniki Śląskiej 

W Polsce komercjalizacja technologii nie jest zjawiskiem 
nowym, a historia działalności Centrum Transferu Technologii 

Politechniki Śląskiej liczy już prawie dekadę.

P odstawową działalnością CITT jest wspoma-
ganie transferu technologii, innowacji i wyni-

ków badań przemysłowych oraz prac rozwojowych 
pracowników Uczelni. Najważniejszym celem CITT 
jest współpraca nauki z przemysłem. Chodzi o to, 
by dwa obszary: przemysł oraz nauka miały moż-
liwość nawiązania korzystnej i synergicznej współ-
pracy, w zakresie podnoszenia konkurencyjności 
tych dwóch sektorów: badawczo-rozwojowego oraz 
sektora przemysłu. 

P rzez kilka lat Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii było jednostką jedynie doradczą, 

jak również szkoleniowo-informacyjną, nie nastawio-
ną na zysk. Transformacje gospodarcze sprawiły, 
że rola CITT znacznie się poszerzyła i aktualnie 
jest to działalność na pograniczu dwóch sek-
torów: naukowo-badawczego i biznesowego, 
nastawionego na generowanie przychodów. 
W konsekwencji ta forma działalności stała się waż-
nym elementem w działalności Centrum. 

CITT nie tylko transferuje wiedzę technologiczną 
czy innowacyjną ale ponadto promuje badania 
naukowe oraz pomaga jednostkom badawczo-
-rozwojowym w komercjalizacji oraz we wdrażaniu 
osiągnięć naukowych do struktur gospodarczych. 
W polskich warunkach CITT funkcjonują przede 
wszystkim, jako jednostki działające w formie dzia-

łów ogólnouczelnianych. Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii Politechniki Śląskiej działa również 
w oparciu o taki model. 

Z adania realizowane przez CITT są bardzo 
szerokie – począwszy od ochrony własności 

intelektualnej, przez negocjowanie kontraktów ba-
dawczych i licencyjnych, po wspieranie tworzenia 
nowych firm w tym coraz szerzej powstających 
spółek typu spin-off. Natomiast usługi doradcze pro-
ponowane przez CITT są przede wszystkim zwią-
zane z inicjowaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, dostępem do środków finansowych 
i promocji firmy oraz jej funkcji w środowisku lokal-
nym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

U sługi proinnowacyjne oferowane przez CITT 
umożliwiają kojarzenie partnerów gospodar-

czych i naukowych, dzięki czemu zachodzi transfer 
wiedzy i technologii. Inną, bardziej poboczną grupą 
usług proponowanych przez CITT, są usługi szko-
leniowe i inicjatywy informacyjne. Jako instytucja 
proinnowacyjna, CITT rozpowszechnia kulturę 
przedsiębiorczości w środowiskach naukowo-ba-
dawczych oraz pomaga sektorowi przemysłu w na-
wiązywaniu współpracy ze środowiskiem uczelnia-
nym oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi? 
Oferowane przez CITT kursy i szkolenia dotyczą 
szeroko pojmowanej przedsiębiorczości.
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P roblemy, jakie napotyka w swej codziennej działalności 
CITT to przede wszystkim nisko budżetowe finansowanie 

badań. Inny problem, jaki pojawia się na płaszczyźnie współpra-
cy nauki i przemysłu, to brak – zdaniem naukowców – zachęt 
i mechanizmów finansowania badań przez przedsiębiorstwa, 
szczególnie te najszybciej reagujące na zmiany czyli małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Z tą kwestią związana jest także 
bariera mentalna – stereotypy, jakie panują wśród naukowców 
i przedsiębiorców na temat małych i średnich przedsiębiorców. 
Jednak spośród istniejących barier bodaj najważniejszą są słabe 
mechanizmy systemowego wspierania finansowego innowacji 
oraz inwestycji, które stanowią blokadę dla powstawania nowych 
przedsiębiorstw innowacyjnych.

Pomimo iż w początkowym okresie założeniem transferu wiedzy 
i technologii było zainicjowanie współpracy w zakresie przepływu 
wiedzy technicznej z placówek badawczych do przedsiębiorstw, 
na przestrzeni kilku ostatnich lat wyraźnie widać nowy trend 
w krajach rozwiniętych, jest nim transfer technologii między przed-
siębiorstwami. Model ten przynosi korzyści gospodarce krajowej 
i regionalnej oraz nadaje nowy wymiar współpracy przedsiębiorstw. 
Z pewnością ten trend znajdzie odzwierciedlenie i w naszej gospo-
darce. Konkurencyjność powinna być bowiem skutkiem świado-
mych wszystkich działań podmiotów mających wpływ na poziom 
innowacyjności. 

O pisując działalność CITT nie należy zapominać o najważniej-
szym ogniwie w procesie transferu technologii, czyli o pracy 

brokera. Broker powinien być znany w środowisku akademickim oraz 
jego obecność powinna przyspieszać rozwijanie kultury innowacyj-
ności wśród naukowców i wpływać na integrację CITT z Uczelnią. 
Jego działalność musi opierać się na zachęcaniu pracowników 
naukowych do angażowania się w proces transferu technologii. 
Szczególnie istotnym jest edukowanie naukowców w zakresie przed-
siębiorczości – można to czynić poprzez szkolenia dotyczące tema-
tyki partnerstwa z biznesem, licencjonowania, ochrony własności 
intelektualnej itp. 

Brokerzy muszą posiadać umiejętność współpracy z ludźmi zajmu-
jącymi różne stanowiska w kraju i za granicą. Muszą mieć również 
umiejętność zdobywania zaufania partnerów. Z tego powodu kadra 
zatrudniona w CITT powinna jak najwięcej czasu spędzać z naukow-
cami oraz partnerami biznesowymi. Skuteczny zespół CITT to zespół 
posiadający komplementarne umiejętności. 

B rokerzy zatrudnieni w CITT posiadają wiedzę techniczną zwią-
zaną z profilem działalności Politechniki Śląskiej, znają i rozu-

mieją język techniczny naukowców oraz klientów z otoczenia uczelni 
i są w stanie przełożyć pomysły partnerów na konkretną ofertę. Ze-
spół nie jest liczny, ale posiada biznesowe i techniczne umiejętności 
oraz dodatkowo udziela wsparcia administracyjnego. Usługi specjali-
styczne (np. prawne lub dotyczące ochrony własności intelektualnej) 
CITT Politechniki Śląskiej zapewnia we własnym zakresie, między 
innymi poprzez działanie Rzecznika Patentowego. 

Centrum Popularyzacji 
Nauki Politechniki 
Śląskiej – dla kogo 

i dlaczego?

dr hab. Aleksandra  
Ziembińska-Buczyńska 
Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki  
Politechniki Śląskiej

Każdy naukowiec pracując w swoim 
zawodzie często spotyka się z ludźmi 

spoza swojej dziedziny i wówczas może 
paść pytanie, na czym właściwie 

polega jego praca. Opowiadając 
o swojej pracy nawet w najbardziej 
nieskomplikowany sposób, nie może 

zapomnieć o merytorycznej 
poprawności tego przekazu. I w ten 
sposób popularyzuje naukę, którą 
uprawia, spełniając tym samym 
– trzecią, po nauczaniu i pracy 

naukowo-badawczej, misję uczelni.

T aką rolę spełnia również Centrum Popularyzacji Nauki 
Politechniki Śląskiej (CPN), które zostało utworzone 

w lutym 2017 roku i funkcjonuje jako pozawydziałowa jednost-
ka organizacyjna Politechniki Śląskiej. CPN działa w obszarze 
promocji i popularyzacji nauki i badań naukowych, przy współ-
pracy innych jednostek Uczelni oraz ośrodków naukowych 
w kraju i za granicą. 

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, to miejsce 
spotkania naukowców z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym, gdzie nie uprawia się nauki zawodowo. 
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„Chlebem powszednim” CPN są różne 
formy upowszechniania nauki – wykłady, 
warsztaty, laboratoria, pikniki i festiwale 
naukowe, wystawy, filmy i artykuły po-
pularno-naukowe, które merytorycznie 
są przygotowywane przez naukowców. 
Sama jednostka ma za zadanie tworzyć 
i obsługiwać takie wydarzenia oraz 
proponować ciekawe, oryginalne formy 
dialogu ze społeczeństwem, w ramach 
których naukowcy mogą spełniać się 
jako popularyzatorzy.

A ktualnie Centrum Popularyzacji 
Nauki PŚ organizuje lub współ-

organizuje kilka wydarzeń oraz akcji 
popularyzacyjnych, dedykowanych od-
biorcom w różnym wieku.

Dzieci w wieku 6–12 lat pod opieką 
swoich rodziców lub dziadków mogą 
wziąć udział w zajęciach Politechniki 
Juniora i Seniora. Większość Uniwersy-
tetów Dzieci funkcjonuje jako wykłady, 
w których biorą udział tylko dzieci. My 
poszliśmy w innym kierunku, wycho-
dząc z założenia, że poznawanie świata 
naukowego jest niezwykłą przygodą 
nie tylko dla dziecka, ale również i dla 
osoby dorosłej. Co więcej, poznawanie 
świata nauki rodzinnie jest o wiele przy-
jemniejsze i radośniejsze niż robienie 
tego w pojedynkę. Dlatego zajęcia 
w ramach tego programu prowadzimy 
w soboty, aby umożliwić w nich udział 
dzieciom z opiekunami. Jak na Politech-
nikę przystało, stawiamy też na prakty-
kę, stąd prócz interaktywnego wykładu 
proponujemy warsztaty praktyczne, 
na które miejsca rozchodzą się, jak cie-
płe bułeczki. 

K olejną inicjatywą, tym razem 
dla seniorów, jest Politechnika 

3. Wieku. Tu również odeszliśmy 
od klasycznej formy. Naszym celem było 
stworzenie zajęć popularno-naukowych 
z zakresu nauk technicznych, które 
pozwolą poszerzać wiedzę i zaintereso-
wania u osób w wieku 55+. Tematyka 
zajęć opiera się głównie na informacji 
o nowych technologiach, naukach z za-
kresu biotechnologii, chemii, na zagad-

nieniach konstruktorskich itp.. W najbliż-
szym czasie planujemy poszerzyć ofertę 
Politechniki 3. Wieku o zajęcia mobilne, 
dojeżdżające do odbiorcy. Takie podej-
ście jest odpowiedzią na potrzeby tej 
grupy wiekowej, nie zamierzamy jednak 
rezygnować z zapraszania seniorów 
w mury naszej Uczelni, do laboratoriów 
i warsztatów pracy naukowców. 

N iebawem zakończymy pilotażo-
wą edycję akcji „Speed dating 

z naukowcem” czyli Olimpijczyk sam 
na sam z nauką. Zajęcia te są dedyko-
wane uczniom szkół średnich, będących 
laureatami olimpiad i konkursów przed-
miotowych na poziomie ogólnopolskim. 
Proponujemy im dwugodzinne spotka-
nia z naukowcami Politechniki Śląskiej, 
na których poznają tajniki takich dzie-
dzin, jak nanotechnologia, kryptografia, 
przedsiębiorczość, czy biologia mole-
kularna. Z zaskoczeniem stwierdziliśmy, 
że część uczniów to laureaci olimpiad 
językowych czy humanistycznych, któ-
rzy przyszli do nas poznawać tajemnice 
nauk technicznych. 

C hoć świat nauki jest niezmiernie 
ciekawy i różnorodny, nie wszyst-

ko interesuje nas w tym samym stopniu. 
Jeden woli eksperymenty chemiczne, 
inny majsterkowanie. I nic w tym dziw-
nego, każdy z nas jest inny. Właśnie 
dlatego wyszliśmy z propozycją zajęć 
popularnonaukowych, które spełnią 
oczekiwania odbiorcy. Jest to akcja pod 
hasłem „Nauka skrojona na miarę”. 
Na naszej stronie internetowej znajduje 
się formularz zgłoszeniowy, w którym 
wybiera się zakres tematyczny, formę 
zajęć i podaje swój wiek, my natomiast 
mamy za zadanie zaproponować znaj-
dujące się w naszej bazie odpowiednio 
„skrojone” na zapytanie zajęcia. 

P rócz ciągłych akcji, które dzia-
łają przez cały rok akademicki, 

organizujemy wydarzenia plenerowe 
oraz dedykowane określonym grupom 
odbiorców np. doktorantom czy całej 
społeczności akademickiej. Już od kil-
kunastu lat w drugą sobotę paździer-

nika organizujemy Noc Naukowców 
Politechniki Śląskiej, podczas której 
drzwi Uczelni są szeroko otwarte i moż-
na zajrzeć do prawie każdego laborato-
rium i sali wykładowej, w których dzieją 
się naukowe cuda.  
W grudniu tego roku organizujemy kolej-
ną już edycję konkursu dla doktorantów 
3 Minute Thesis, podczas którego 
doktoranci mają 3 minuty na opowie-
dzenie w przystępny dla nienaukowego 
odbiorcy sposób o swoim doktoracie. 
Są to tylko przykłady inicjatyw, których 
w swej ofercie CPN ma znacznie więcej.

W skrócie przedstawiłam dla kogo orga-
nizujemy i w jaki sposób spotkania z na-
uką, ale chyba ważniejsze jest pytanie, 
dlaczego to robimy? Po co popularyzo-
wać naukę? W jakim celu opowiadać 
o wynalazkach, technologiach i samej 
nauce? 

C hcemy uświadamiać, że na-
uka nie jest sztuką dla sztuki. 

Nauka ma wyjaśniać, jak działa świat, 
pomagać ludziom, ułatwiać im życie, 
otwierać nowe możliwości działania. 
Społeczeństwo „nienaukowe”, ludzie 
nie zajmujący się nauką, często nawet 
nie zdają sobie sprawy, że w swoim 
życiu codziennym korzystają ze zdoby-
czy nauki, zarówno w jej aplikacyjnej, 
jak i podstawowej formie. Popularyzacja 
nauki jest działaniem, które pomaga 
nienaukowcom zrozumieć reguły rzą-
dzące światem i pokazuje zastosowanie 
pracy naukowców w praktyce, w życiu 
codziennym. Co więcej, nie mamy 
wątpliwości, że popularyzując szeroko 
rozumianą naukę rozbudzamy i na-
ukową ciekawość, i chęć zgłębiania 
jej przeróżnych dziedzin w odbiorcach 
tej wiedzy, niezależnie od ich wieku, 
budując w ten sposób społeczeństwo 
oparte na wiedzy. 

Kontakt: 

tel. 691 443 150 
e-mail: aleksandra.ziembinska-

buczynska@polsl.pl 
www.cpn.polsl.pl
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Akademia Górniczo-Hutnicza  
im. Stanisława Staszica  

– awangardowym ośrodkiem innowacji

Bogdan Stępniowski – Dyrektor CTT AGH

Patrycja Rosół – Kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH

Łukasz Wściubiak – Rzecznik patentowy, DOWI CTT AGH

W XXI wieku najbogatsze przedsiębiorstwa na świecie opierają swoją wartość 
i siłę ekonomiczną na własności intelektualnej. Bardzo często ich majątek 

w ponad 90% stanowią opatentowane wynalazki czy chronione znaki towarowe. 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie jest uczelnią technicz-
ną, która docenia znaczenie wynalazczości, 
nie tylko w działalności naukowej, ale przede 
wszystkim we współpracy z przedsiębiorcami. 
Dlatego niezwykle ważnym elementem polityki 
władz uczelni jest zapewnienie prawidłowych 
warunków w procesie tworzenia własności 
intelektualnej, a przede wszystkim zapewnienie 
fachowej obsługi etapu uzyskiwania ochrony 
patentowej oraz poszukiwania jej biznesowych 
odbiorców w procesie komercjalizacji. 

W tym właśnie celu w 2007 roku na Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie powstało Centrum Transferu 
Technologii.

Centrum Transferu Technologii AGH

Centrum Transferu Technologii AGH jest 
jednostką ogólnouczelnianą, która działa 
od ponad 10 lat. Władze uczelni są przekona-
ne, że zapewnienie merytorycznego wsparcia 
w zakresie uzyskiwania i utrzymywania ochro-
ny prawnej wyników twórczości pracowniczej 
ma olbrzymie znaczenie. 

Aby spełnić postulat praktycznego zastoso-
wania rozwiązań powstałych w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, 

Centrum Transferu Technologii, AGH prowadzi 
ciągłe i systematyczne działania w zakresie 
ochrony własności intelektualnej oraz prezen-
tacji osiągnięć pracowników, tj. stworzonych 
przez nich wynalazków, nowych technologii 
i wyników ich projektów badawczych.

Działania przynoszą wymierne efekty w postaci 
dużej liczby uzyskanych patentów, zgłoszeń 
wynalazków do ochrony patentowej oraz stale 
popisywanych umów na korzystanie z własno-
ści intelektualnej, powstałej na AGH.

Potwierdzeniem wysokiej jakości rozwiązań 
powstałych w naszej uczelni jest przyznanie 
w marcu 2016 r. Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. St. Staszica w Krakowie nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną 
aktywność w promocji polskiej nauki i wybitne 
osiągnięcia na arenie międzynarodowej.

Głównym celem Centrum Transferu Techno-
logii AGH jest łączenie nauki i biznesu. AGH 
jest przekonana, iż obie strony są w stanie 
świetnie się porozumieć i współpracować dla 
obustronnych korzyści, lecz potrzebują do tego 
pośrednika, którego rolę pełni właśnie CTT. 
Gdyż transfer technologii to skomplikowany 
i pracochłonny proces, przynoszący jednocze-
śnie wiele korzyści zainteresowanym stronom.

Chcemy, aby polska gospodarka stawała się 
coraz bardziej innowacyjna, gdyż jest to klu-

czowe dla rozwoju gospodarczego Polski. Dla-
tego cały czas staramy się zbliżać środowiska 
naukowe i przemysłowe, aby mogły poznać 
lepiej wzajemne potrzeby i oczekiwania, i aby 
w efekcie zwiększyć transfer wiedzy i technolo-
gii z uczelni do przemysłu.

Współczesna nauka i badania wchodzą coraz 
szybciej na wyższe poziomy zaawansowa-
nia, a zatem wyniki badań w postaci m.in. 
wynalazków są także coraz bardziej złożone 
i multidyscyplinarne. I podobnie jak same wy-
nalazki stają się coraz bardziej skomplikowane, 
ich otoczenie prawne jest również trudniejsze 
w interpretacji. Dlatego tak ważna jest współ-
praca z wykwalifikowanym i kompetentnym 
przewodnikiem, który przez labirynt zasad 
i przepisów pomaga twórcom dojść do celu, 
jakim jest uzyskanie mocnego i właściwie 
chroniącego prawa autorów patentu. 

Takim przewodnikiem jest rzecznik patentowy, 
który jako jedyny jest przygotowany zawodowo 
do udzielania pomocy prawnej i technicznej 
twórcom w procesie uzyskiwania patentu 
przed Urzędem Patentowym RP oraz przy 
reprezentowaniu podmiotów, starających się 
o ochronę w kraju i za granicą.

Uzyskanie patentu na wynalazek, zapew-
niającego monopol prawny na korzystanie 
z chronionego nim rozwiązania, jest warunkiem 
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skutecznej komercjalizacji. Zatem patent należy traktować jako narzędzie 
biznesowe, które jest swoistym pomostem między uczelnią – źródłem pomy-
słów, a przemysłem gotowym te pomysły wdrażać i eksploatować. 

Podobnie jak sam wynalazek, także i patent może być prawem lepszym lub 
gorszym. Wszystko zależy od właściwego sporządzenia opisu patentowego. 
Dlatego nawet najlepsze rozwiązanie traci na wartości gospodarczej, jeżeli 
chroniące je prawo jest mało efektywne. Tylko dzięki współpracy rzecznika 
patentowego i twórców wynalazku możliwe jest zapewnienie optymalnej ochro-
ny prawnej dla rozwiązań powstających na Uczelni, tak aby stały się atrakcyjne 
dla przemysłu. 

Dział Ochrony Własności Intelektualnej, stanowiący jednostkę Centrum Transfe-
ru Technologii AGH, ma na celu doprowadzenie do skutecznej ochrony prawnej 
wszystkich ważnych i wartościowych opracowań będących dorobkiem pra-
cowników Akademii. Rzecznicy patentowi pracujący w dziale udzielają pomocy 
i wsparcia w opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzeniu badań 
patentowych, a także – konsultacji w kwestiach prawnych i technicznych, zwią-
zanych z ochroną własności intelektualnej.

Dział Transferu Technologii, który również stanowi jednostkę Centrum Transferu 
Technologii AGH, prowadzi działania mające doprowadzić do szeroko pojętej 
komercjalizacji rozwiązań powstałych w AGH. Mamy świadomość, że wspiera-
my w ten sposób rozwój innowacyjności w Polsce i zapewniamy ochronę oraz 
promocję rozwiązań powstałych w procesie tworzenia innowacji poza granicami 
naszego kraju. Ściśle współpracujemy w tych działaniach także z Krakowskim 
Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o..

Czym jest INNOAGH Sp. z o.o.?

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH to spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością działająca od 2010 r., której jedynym właścicielem 
jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Zostało ono powołane w celu 
budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Misją INNOAGH jest tworzenie startupów technologicznych, a tym samym 
rozwijanie biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach. 

Zadaniem INNOAGH jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych realizowanych w AGH. 

INNOAGH wspiera wynalazców, merytorycznie i organizacyjnie, w tworzeniu 
przedsiębiorstw, tzw. spółek spin-off, bazujących na innowacyjnych akademic-
kich technologiach i wynalazkach. Wspólnie z zespołem naukowców kreuje 
model biznesowy nowego przedsięwzięcia, politykę ochrony IP, strategię jego 
rozwoju, relacje z inwestorami finansowymi, strategicznymi oraz partnerami 
branżowymi. 

Dzięki współpracy z różnymi instytucjami oraz ekspertami, INNOAGH sku-
tecznie łączy innowacyjne technologie i wiedzę powstałą w uczelni z potrze-
bami przemysłu. Wyróżnia INNOAGH na tle konkurencji sprawne działanie, 
kompleksowość oraz indywidualnie dopasowane usługi do potrzeb każdego 
klienta. Na bazie własności intelektualnej AGH powstało dotychczas kilkanaście 
eksperckich i technologicznych firm. Kluczowymi udziałowcami tych spółek 
są twórcy, naukowcy, doktoranci oraz studenci AGH.

dr inż. Arkadiusz Szmal 
Menadżer Sieci Innowacji

mgr inż. Bogdan 
Stępniowski 
Dyrektor CCT AGH

dr inż. Dominik Kowal 
Z-ca Dyrektora CTT AGH 
Prezes Zarządu INNOAGH

dr inż. Patrycja Rosół 
Kierownik Działu Ochrony 
Własności Intelektualnej 
Rzecznik Patentowy

mgr Aleksandra Wojdyła 
Kierownik Działu Transferu 
Technologii

Zespół CCT AGH
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Warsztaty dla uczniów  
w Urzędzie Patentowym

Zaprojektuj to! W końcu jesteś wynalazcą!

W każdym z nas tkwi potrzeba tworzenia. Jako dzieci marzyliśmy 
o zaprojektowaniu nowego urządzenia, wynalazku, stworzenia czegoś 

własnego… Z czasem jednak nasze marzenia musiały stopniowo ustępować 
kolejnym obowiązkom, a przecież wcale nie musi tak być!

U rząd Patentowy RP wspólnie z Akademią Wynalazców 
im. Roberta Boscha, Fundacją Edukacyjną Perspektywy 

i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 
corocznie, w drugiej połowie marca, organizuje spotkania, których 
celem jest promowanie innowacyjnych postaw wśród młodych ludzi 
i pobudzanie ich kreatywności.

W tym roku, 22 marca Stowarzyszenie Robisz.to we współpracy 
z Fundacją Orange poprowadziło warsztaty, podczas których 
uczniowie mieli za zadanie zaprojektować innowacyjne metody 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Młodzi pracowali 
w dwuosobowych zespołach i mieli do pomocy program Tinkercad. 
Następnie każda grupa prezentowała swoje projekty, a trzy najlepsze 
miały zostać wydrukowane w technologii 3D.

M łodzież dobrze poradziła sobie z powierzonym im zadaniem 
i na końcu mieliśmy wszyscy okazję podziwiać inwencję 

twórczą nastolatków, a także ich poczucie humoru, bo trzeba 
przyznać, że niektóre projekty wzbudziły powszechną wesołość 
uczestników.

Stowarzyszenie Robisz.to na co dzień zajmuje się edukacją 
w zakresie nowych technologii i rzemiosła. To siedmioosobowy 
zespół makerów, pasjonatów ruchu DIY (do it yourself ), którzy ko-
chają to co robią. Warsztaty w Urzędzie Patentowym poprowadzili 
z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem dzięki czemu mło-
dzi szybko zrozumieli na czym polega projektowanie 3D. Tak zdobytą 
wiedzę uczniowie będą mogli niebawem wykorzystać, próbując sami 
projektować i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Bo przyszłość 
należy do technologii 3D!

Z  kolei dzień 23 marca należał w Urzędzie Patentowym do mło-
dych wynalazców z kół naukowych Politechniki Warszaw-

skiej i genialnego 10-latka z Politechniki Lubelskiej.

Jako pierwszy głos zabrał Kamil Wroński, 10 letni student (sic!), który 
już drugi raz gościł w Urzędzie Patentowym RP. Chłopiec opowiadał 
o swoich projektach, m.in.: o sterowniku silnika BLCD, o planach 
na przyszłość czyli o budowie teleportu, a także o swoim codzien-
nym życiu czyli jak godzi szkołę podstawową z zajęciami na Politech-
nice Lubelskiej na kierunku mechatronika. Jak na 10 latka, to bardzo 
dużo, nieprawdaż? A on jeszcze znajduje czas na zabawę ze swoim 
młodszym bratem i kolejną pasję czyli gotowanie. Oczywiście, 
ku wielkiej radości swojej mamy, której w ten sposób rekompensuje 
szkody związane z działalnością swojego domowego warsztatu, jak 
np. spalone firanki lub zniszczony dywan.

K amil przyjechał do Warszawy z tatą, który dzielnie wspiera 
syna w jego naukowej pasji i stara się stworzyć mu jak najlep-

sze warunki do rozwoju. Patryk Wroński nie ukrywał, że wychowa-Prezes UPRP wita gości
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nie wybitnie uzdolnionego dziecka, to nie lada wyzwanie, zarówno 
pedagogiczne, jak i finansowe, gdyż wciąż potrzebne są środki 
na kolejne projekty.

W tym roku gościliśmy również w Urzędzie Patentowym przedstawi-
cielki Koła Naukowego Elektra przy Politechnice Warszawskiej. 
Jest to pierwsze w Polsce, wyłącznie żeńskie, techniczne koło 
naukowe, które działa od 2016 roku. Kilkanaście uzdolnionych dziew-
cząt przełamuje stereotypy, chcąc udowodnić, że bycie kobietą-inży-
nierem to coś naprawdę pasjonującego.

I niewątpliwie tak jest! Sylwia Kowalczyk, Milena Jaworska 
i Oliwia Warchoł opowiedziały o swoim największym przedsię-
wzięciu czyli o renowacji pojazdu elektrycznego Melex z 1980 roku. 
I wzbudziły tym naprawdę duże zainteresowanie na sali.

D ziewczyny są coraz aktywniejsze nie tylko na forum Poli-
techniki Warszawskiej. Biorą udział w targach i wystawach 

z branży elektrotechnicznej, a także międzynarodowych konkursach. 
Brawo dziewczyny! Trzymamy za Was kciuki!

Następnie głos zabrał Mateusz Bartczak, członek Koła Naukowe-
go Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszaw-
skiej. Zaprezentował dwa kluczowe projekty koła: „Nitrogenos” 
– mobilną wytwornicę ciekłego azotu i „Algaenos” – ciśnieniową 
hodowlę mikroalg. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydało się 
to dość skomplikowane, Mateusz przedstawił wszystko w tak kla-
rowny sposób, że nie tylko wzbudził żywe zainteresowanie mało 
powszechnie znaną dziedziną inżynierii chemicznej, ale również 
sprowokował liczne pytania i dyskusję wśród uczestników.

P oza tworzeniem projektów członkowie koła uczestniczą 
w wielu wydarzeniach dotyczących nauki: piknikach, spotka-

niach oraz targach, gdzie wykonują eksperymenty i różnego rodzaju 
doświadczenia. W ten sposób pokazują przyszłym kandydatom 
na studia, dlaczego warto kształcić się i zajmować właśnie inżynierią 
procesową.

Szymon Skrzypiec z firmy Kebs&Go, kolejny nasz gość, 
to współtwórca pierwszego w Polsce automatu z kebabami, który 
stanął na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 
Warszawskiej. W niezwykle ciekawy i barwny sposób opowiedział 
młodzieży o tworzeniu i innowacjach z perspektywy przedsiębiorcy 
jakim już od jakiegoś czasu jest. Ale także… zwykłego człowieka, 
który w życiu chce robić to, co lubi i w czym jest po prostu dobry. 
Jego spojrzenie na swoją pasję i życiowe wybory było niewątpliwie 
bardzo inspirujące i pouczające dla młodych ludzi stojących u progu 
dorosłego życia.

W arto zwrócić uwagę, że wszyscy prelegenci podkreślali 
zgodnie jedną bardzo ważną rzecz: trzeba wytrwale podą-

żać za swoimi marzeniami i nie można zrażać się niepowodzeniami.

Oczywiście podczas warsztatów nie mogło zabraknąć prezentacji 
o własności intelektualnej, przygotowanej przez pracowników Depar-
tamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP. W dowcipny 

Ekipa Robisz.to prowadzi warsztaty

Studentki z koła ELEKTRA

Pracownik Robisz.to pokazuje, jak działa program Tinkercad

sposób, podając wiele ciekawych przykładów, wprowadzili oni mło-
dzież w tematykę ochrony dóbr niematerialnych.

C oroczne spotkania z młodymi wynalazcami w Urzędzie 
Patentowym cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. 

Wydarzenia te mają na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony 
własności przemysłowej, a także zachęcanie młodzieży do twórcze-
go myślenia.
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Prezentacja drukarki 3D

Gimnazjalista ogląda model w 3D

Młodzież projektuje

22 i 23 marca sala 557 jak zwykle „pękała w szwach”, tylu 
było głodnych wiedzy i dociekliwych młodych ludzi. Wielu 
z nich, wspólnie z nauczycielami, już zapowiedziało się 
na przyszły rok, tak bardzo spodobały im się warsztaty. Cie-
szy ogromnie, że w polskich szkołach mamy młodzież o tak 
otwartych umysłach. Dlatego już dziś zaczęliśmy myśleć 
o programie na następny rok i zaproszeniach dla kolejnych 
wynalazców.

Małgorzata Gebler

Wyzwanie  
dla rodziców  

– młody wynalazca
Młody wynalazca w domu to nie lada 

wyzwanie dla rodziców. O ile na początku 
można było przy okazji gwiazdkowych 

prezentów kupić programowalne klocki 
Lego Technic, o tyle w momencie 

kiedy 10-latek z powodzeniem zalicza 
kolejne przedmioty akademickie, a jego 
zabawki to różnego rodzaju podzespoły 

elektroniczne, pojawia się systemowy 
problem finansowania tak niezwykłych 

zainteresowań.

B iorąc pod uwagę, że Kamil jest przede wszystkim dzieckiem, zrodziła 
się potrzeba stworzenia mu miejsca do eksperymentowania w domo-

wym zaciszu. Skąd zatem brać na to wszystko pieniądze?!

Kiedy o Kamilu zrobiło się głośno w mediach, pojawiło się wiele różnych 
propozycji finansowego wsparcia jego rozwoju. Wiele firm deklarowało, 
że chętnie będzie wspierało młodego naukowca, ale w zamian za występy 
w reklamach określonych produktów, za prawo do opatentowania jego po-
mysłów, za liczne występy w programach radiowych i telewizyjnych. 

Wystąpienie Kamila Wrońskiego w siedzibie UPRP w ramach spotkania 
z młodymi wynalazcami 23 marca 2018 r.
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Jego rodzice mówią: 

– Przeprowadziliśmy wiele burzliwych dyskusji na temat 
przyszłości naszego dziecka i stwierdziliśmy, że Kamil 
nie jest na sprzedaż, jest tylko dzieckiem i aż DZIECKIEM.

Jedyną instytucją, która zupełnie bezinteresownie udzieliła 
nam stałego wsparcia finansowego, była Fundacja Banku 
Zachodniego WBK. Kamil otrzymał roczne stypendium 
w kwocie 500 złotych miesięcznie, które obecnie przedłu-
żono na kolejny rok. W formie umowy darowizny, Fundacja 
BZ WBK przekazała Kamilowi także Drukarkę 3D oraz 
supernowoczesny komputer. Wsparcie to w znaczący 
sposób pomaga na bieżąco zaspokajać naukowe potrze-
by Kamila.

O d dwóch lat Kamil otrzymuje także stypendium 
Ministra Edukacji Narodowej w kwocie 3 000 zł 

rocznie. Pieniądze te pozwalają na zakup urządzeń 
potrzebnych do prototypowania, dokonywania precyzyj-
nych pomiarów i obliczeń, a także wykonywania różnych 
projektów.

Duże znaczenie ma też wsparcie wielu ludzi dobrej woli, 
którzy w formie drobnych darowizn w ramach portalu 
Patronite.pl systematycznie wpłacają niewielkie kwoty 
na zakup potrzebnych urządzeń. Również firmy produkują-
ce podzespoły elektroniczne udzielają Kamilowi wsparcia 
poprzez ustalenie specjalnego rabatu na zakup potrzeb-
nych części, narzędzi i podzespołów elektronicznych.

D zięki uzyskanej w ten sposób pomocy udało się 
stworzyć Kamilowi w domu świetnie wyposażony 

warsztat prawdziwego elektronika. Na specjalnym biurku, 
obok komputera, znajdują się: zasilacz laboratoryjny, 
oscyloskop, generator arbitralny, stacja lutownicza i wiele 
innych urządzeń, które Kamil na co dzień wykorzystuje 
do swojej nauki. Dzięki temu projekty, które Kamil wykonu-
je są poparte dokładnymi badaniami i precyzyjnymi obli-
czeniami, zaś swoboda i pewność siebie, z jakimi dziecko 
obsługuje te urządzenia jest niezwykła.

Domowe laboratorium pozwala Kamilowi na naukę i zaba-
wę w komfortowych warunkach, gdzie czuje się pewnie 
i bezpiecznie. 

T o wszystko sprawia, że Kamil może skupić się 
na realizacji swoich pomysłów, co daje mu ogromną 

radość i satysfakcję. Natomiast my – podkreślają rodzi-
ce – obserwujemy zapał, z jakim nasze dziecko uczy się 
każdego dnia i zastanawiamy się ciągle, w jakim kierunku 
zmierza jego rozwój a także, jakie niezwykłe jego potrzeby 
przyjdzie nam zaspokajać w przyszłości.

Innowacyjne projekty Koła Naukowego 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
Politechniki Warszawskiej

Student chce mieć 
własny sposób 
na innowacje

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej tworzą studenci Wydziału 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki 
Warszawskiej – młodzi pasjonaci, którzy chcą 
wykorzystać zdobytą wiedzę do odkrywania 
własnych sposobów na innowacje na polu 

tej wielkiej, wszechstronnej dziedziny. 
Najważniejszym elementem działalności 
ich koła są projekty. W czasie swych prac 
– mówią – mamy możliwość dostrzeżenia 

na własne oczy tego, czego dowiadujemy 
się na wykładach i ćwiczeniach.

Inżynieria chemiczna, dosyć mało znana szerokiej opinii publicznej, najczęściej 
kojarzy się po prostu z jednym z działów chemii. Trudno się temu dziwić, po-
nieważ uczelni technicznych w Polsce, na których jest jednostka zajmująca 
się stricte inżynierią procesową, jest zaledwie kilka. Większość studiów na tym 
kierunku odbywa się na wydziałach chemicznych.

Chemia jest inżynierowi procesowemu absolutnie niezbędna. Jednak to, w jaki 
sposób specjaliści z obu dziedzin się nią posługują, stanowi o ich podstawowej 
różnicy.

Głównym warsztatem pracy chemika jest laboratorium – tam bada, prowadzi 
i odkrywa procesy w małej skali – od probówki, aż do większych zbiorników, 
jednak najczęściej wciąż mieszczących się na albo tuż obok jego stołu labo-
ratoryjnego. Analizuje jakich substratów należy użyć i w jaki sposób molekuły 
ze sobą oddziałują, aby stworzyć produkt, który może przydać się w większej 
ilości.

Tutaj zaczyna się zadanie dla inżyniera chemika – zaprojektowanie instalacji, 
w której tenże produkt będzie można wydajnie i opłacalnie wytwarzać na jak 
największą skalę. Wykorzystuje do tego swoją wiedzę na temat przepływu pły-
nów, konstrukcji i funkcji reaktorów, aparatury oraz przyrządów pomiarowych, Patryk Wroński, tata Kamila
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a ponadto podstawowych procesów, jakim podlega przetwarzana 
materia. Niezastąpione do tego są modele matematyczne, które 
pozwalają przewidzieć, jak całego tego arsenału użyć, by ogromne 
strumienie objętości zachowały się wedle jego woli.

„Nitrogenos” czyli mobilna wytwornica ciekłego 
azotu

Jednym z projektów, który zapewnił studentom wiele nagród i wyróż-
nień, jest mobilna wytwornica ciekłego azotu „Nitrogenos”. Instalacja 
działa z wykorzystaniem obiegu chłodniczego Lindego. Głównym 
i najbardziej charakterystycznym jej elementem jest wymiennik 
ciepła w postaci zwoju dwóch miedzianych rur o różnej średnicy, 
umieszczonych wewnątrz siebie, osadzony w dwóch stalowych 
beczkach. Tam azot, pozyskany z powietrza i oddzielony od tlenu, 
oziębia się po cyklu przemian termodynamicznych do żądanej 
temperatury –196°C.

Kluczowym zjawiskiem, jakie wykorzystujemy jest efekt Joule’a-
-Thomsona. Azot, sprężony wcześniej do ciśnienia 200 barów, 
zostaje w nagły sposób przywrócony do ciśnienia bliższego atmos-
ferycznemu. Przy tym traci bardzo dużo energii cieplnej. Następnie 
zostaje zawrócony do wymiennika, w którym dochładza azot już się 
tam znajdujący.

Instalacja została zbudowana w całości przez nas w ciągu zaledwie 
kilku miesięcy. Umieściliśmy ją na dwóch ramach o szerokości mniej-
szej niż standardowe drzwi, zaopatrzonych w kółka – dzięki temu 
jesteśmy w stanie łatwo przenosić ją w potrzebne miejsce. Składa 
się z elementów, które są dostępne powszechnie na rynku lub zosta-
ły odpowiednio zmodyfikowane – jak na przykład agregat z domowej 
chłodziarki, który stał się częścią zestawu do wstępnego chłodzenia 
naszego medium.

„Algaenos” czyli ciśnieniowa hodowla mikroalg

Kolejnym projektem, którym zajmuje się w ostatnim czasie Koło 
Naukowe, jest ciśnieniowa hodowla mikroalg „Algaenos”. Algi to jed-
nokomórkowe rośliny, które pochłaniając dwutlenek węgla wytwa-
rzają cukry potrzebne do życia. Przy tym rosną i rozmnażają się, 
produkując wiele substancji. Spośród nich najbardziej interesują nas 
tłuszcze, które po przetworzeniu można wykorzystać do produkcji 
biopaliwa lub kosmetyków.

Hodowla odbywa się w dwóch przezroczystych cylindrach o dłu-
gości metra, oświetlanych zestawami świetlówek wspomagających 
wzrost roślin. W nich znajduje się woda z dodatkiem tryptofanu, który 
stanowi pożywkę dla zawieszonych w niej alg. 

Aby umożliwić przebieg fotosyntezy, do obu bioreaktorów podajemy 
dwutlenek węgla. Jeden z nich pracuje pod ciśnieniem atmosferycz-
nym, zaś drugi pod zwiększonym – około 3–4 barów. 

W ten sposób chcemy sprawdzić, czy większa ilość dwutlenku węgla 
w tej samej objętości cieczy będzie chętniej pochłaniana przez algi.

Jeżeli nasza teza okaże się słuszna, być może będziemy krok bliżej 
rozwiązania problemu ogromnej ilości dwutlenku węgla powstające-
go jako odpad wielu procesów przemysłowych.

„Algaenos” został stworzony z myślą o pełnej automatyzacji. 
W skrzynce elektrycznej zamontowaliśmy sterownik, który zarządza 
funkcjonowaniem wszystkich czujników, doświetlaniem reaktorów 
oraz pracą pomp dozujących gaz. Wszystkie parametry możemy 
dostosowywać w wygodny sposób za pośrednictwem dotykowego 
ekranu. Istnieje również opcja zdalnego informowania o statusie 
instalacji oraz jej awariach.

EYEC i inne wydarzenia

Chętnie uczestniczymy w wielu wydarzeniach dotyczących nauki: 
piknikach, spotkaniach oraz targach. Za każdym razem pokazujemy 
ciekawostki i eksperymenty związane z naszą dziedziną. W ten spo-
sób przybliżamy najmłodszym oraz przyszłym kandydatom na studia, 
dlaczego warto kształcić się i zajmować właśnie inżynierią procesową.

Co roku, już od siedmiu lat, Koło Naukowe organizuje konferencję 
European Young Engineers Conference. Podczas niej młodzi inżynie-
rowie z całej Europy mogą rozmawiać o swoich badaniach, przedsta-
wić szerszej publiczności swoje osiągnięcia oraz zaczerpnąć wiedzy 
od znanych na świecie specjalistów. Każda konferencja jest owocem 
pracy wielu członków naszego koła, a sprawna współpraca decyduje 
o sukcesach kolejnych edycji.

Studenci serdecznie zapraszają do obserwowania działań Koła Na-
ukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej w mediach społeczno-
ściowych oraz zachęcają do udziału w ich wydarzeniach.

Mateusz Bartczak 
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Wystąpienie Mateusza Bartczaka w siedzibie UPRP podczas 
spotkania uczniów z młodymi wynalazcami 23 marca 2018 r.
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Płeć piękna w politechnicznej ELEKTRZE
W lutym 2016 roku powstało pierwsze w Polsce  

wyłącznie kobiece techniczne koło naukowe – KN Elektra. 
Przez ostatnie dwa lata kilkanaście zdolnych, pomysłowych dziewczyn  

pracuje i twórczo, i – bywa, że – w pocie czoła, aby przełamać stereotypy 
i udowodnić, że bycie kobietą-inżynierem, to jest nie tylko możliwe,  

ale nic w tym nadzwyczajnego!

K im naprawdę jesteśmy? Wśród setek studentów Politechniki 
Warszawskiej płeć piękna nie jest zbyt liczna. Czy znaczy 

to jednak, że dziewczyny nie mają zdolności technicznych? Już dziś 
raczej nie trzeba nikogo przekonywać. 

Z tej przyczyny, z inicjatywy dr hab. inż. Piotra Biczela powstało 
zupełnie nowe koło naukowe – wyłącznie dla pań. Z początku nagło-
śnione tylko na kierunku „elektrotechnika”, obecnie zrzesza również 
dziewczyny zainteresowane automatyką, informatyką i mechaniką.

Pierwszym, jak do tej pory największym projektem, w którym miały-
śmy okazję wziąć udział była renowacja pojazdu elektrycznego typu 
Melex. Pojazd pochodzi z 1980 roku i w stanie, w którym do nas 
trafił, był całkowicie niezdatny do użytku. Postanowiłyśmy więc za-
kasać rękawy i doprowadzić go do porządku. Wśród niezbędnych 
napraw, oprócz renowacji mechanicznych, znalazły się projekty oraz 
implementacja instalacji oświetleniowej, układu napędowego, pomia-
rowego oraz zasilania pojazdu.

Z ależało nam przede wszystkim na zwiększeniu osiąganego 
przez melexa dystansu, poprawieniu jego sprawności i kom-

fortu jazdy. Żeby to osiągnąć należało możliwie zmniejszyć masę 
samochodu, głównie poprzez wymianę ciężkich baterii kwasowo-oło-

wiowych na nowsze i lżejsze litowo-jonowe. Ich pojemność energe-
tyczna również jest zdecydowanie wyższa, dzięki czemu zmniejszają 
się koszty eksploatacji i wydłuża czas jazdy przy pojedynczym łado-
waniu. Instalacja oświetleniowa pojazdu została całkowicie zmoderni-
zowana, podobnie układy pomiaru prędkości i napięcia zasilania. 

W  maju 2016 roku zespół pięciu naszych koleżanek zakwa-
lifikował się do udziału w międzynarodowych zawodach 

gokartów elektrycznych E-Kart Challenge de Limoges we Francji, 
z których wrócił z niejednym pucharem. Reprezentantki koła wy-
grały wyścig „de Gazelle”, przyznano im nagrodę za najlepszą 
organizację pracy zespołu oraz za najciekawszy projekt całoroczny. 
Byłyśmy pierwszym i jedynym w historii zawodów całkowicie żeń-
skim zespołem uczestniczącym w konkursie.

Co roku w lutym odwiedzamy też Gdynię, aby we współpracy z firmą 
APS Energia przeprowadzać w porcie niezbędne modernizacje. Jest 
to dla nas okazja przede wszystkim do przetestowania naszej wiedzy 
w praktyce oraz wspólnej integracji. Miałyśmy możliwość praco-
wać przy prostownikach tyrystorowych dużej mocy, rozdzielnicach 
średniego napięcia, systemach sterowania i wielu innych ciekawych 
zadaniach.

Ekipa Elektry na melexie Melex „na warsztacie”
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K olejnym projektem, który aktualnie realizujemy, jest moderni-
zacja rozdzielnicy średniego napięcia znajdującej się w hali 

wysokich napięć na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszaw-
skiej. Zależy nam na unowocześnieniu i wymianie istniejącej insta-
lacji, co ma znacząco zwiększyć bezpieczeństwo jej użytkowania 
i przyczynić się następnym pokoleniom studentów. Głównym za-
gadnieniem projektu jest dopasowanie osprzętowania do wymagań 
klienta, norm bezpieczeństwa oraz warunków i rozwiązań wykorzy-
stanych wcześniej na uczelni. 

Bycie wyłącznie kobiecym technicznym kołem naukowym wzbudza 
zainteresowanie. Bardzo się z tego cieszymy i wychodzimy na-
przeciw wszelkim pytaniom. Usłyszeć można o nas było już nie raz 
– na antenie Radia Kampus, podczas konferencji prasowych organi-
zowanych przez Fundację Perspektywy, a także spotkać nas osobi-
ście na wielu wydarzeniach zarówno uczelnianych, jak i tych stricte 
z branży elektrotechnicznej. Dużym wyróżnieniem był dla nas udział 
w II Kongresie Producentów pojazdów elektrycznych i infrastruktury 
energetycznej do ich ładowania.

J esteśmy zdania, że należy zainteresować młodzież nauką oraz 
pomóc im rozwijać pasje już od najmłodszych lat, dlatego też 

przygotowałyśmy warsztaty pt „Elektromagnes a pociąg szybkobież-
ny”, które przeprowadzamy w ramach programu „Akademia Boscha” 
dla uczniów warszawskich gimnazjów.

Plany na przyszłość? Mamy głowy pełne pomysłów, które czekają 
na realizację. Szukamy jeszcze ścieżki technicznej, którą chciałyby-
śmy podążać, ale zdecydowanie z roku na rok rosną nasze chęci 
na coraz większe projekty. Naszą misją jest, aby inspirować młode 
kobiety do wyjścia „przed szereg”, by stać się ważną, liczącą się 
częścią branży hi-tech.

S erdecznie zapraszamy do śledzenia nas na naszym 
fanpage’u na facebooku oraz do kontaktu mailowego: 

knelektra.ee.pw.edu.pl 

(Artykuł powstał przy współpracy z opiekunem koła Elektra 
dr hab. Piotrem Biczelem.)

Sylwia Kowalczyk 
Koło Naukowe „Elektra”

„Elektra” z pucharem – zawody gokartów elektrycznych E-Kart 
Challenge de Limoges Francja

Wykluczeni społecznie 
szukają różnych 

dróg do odzyskania 
samodzielności

Urząd Patentowy RP gościł w dniu 
25 stycznia 2018 r. podopiecznych 

Ośrodka Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych Partnerzy, 

Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”. 
Mieli oni możliwość uzyskania 

wiedzy o samej ochronie własności 
intelektualnej, jak i o możliwościach 
egzekwowania swych praw do niej.

S towarzyszenie powstało w 1995 roku z potrzeby prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu wynikającego 

między innymi z bezrobocia, ubóstwa czy niepełnosprawności. 
Od 2007 roku siedziba ośrodka znajduje się na terenie war-
szawskiej Woli. Pomoc dla podopiecznych ośrodka polega 
przede wszystkim na wypracowaniu u nich poczucia własnej 
wartości, zdobycia przyjaciół i szacunku. Osoby bezdomne 
znajdują zatem dzięki działalności organizacji swój dom, bezro-
botni – pracę, a osoby niepełnosprawne miejsce wśród innych 
ludzi. W minionych latach z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia 
skorzystało ponad 63 tys. osób.

Misją ośrodka jest aktywizowanie osób wykluczonych spo-
łecznie i stwarzanie im możliwości do samodzielnego życia. 
Poprzez organizację różnego rodzaju programów pracy so-
cjalnej, wyjścia poza teren ośrodka, prowadzenie warsztatów 
czy kursów, podopieczni mają szansę nabycia doświadczenia 
oraz wiedzy, która prowadzi do samodzielności czyli lepszego 
życia. Realizacja takich działań jest możliwa we współpracy 
z instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także dzięki 
wsparciu ludzi dobrej woli.

W ykluczenie społeczne ma różne oblicza, jednakże, nie-
zależnie od przyczyny, wszystkie osoby, których doty-

ka, łączy uczucie opuszczenia, samotności oraz wyobcowania. 
To właśnie dla takich ludzi Stowarzyszenie zostało stworzo-
ne do działania i niesienia im pomocy. Uczestnicy, którzy 
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przystąpili do programu są zobowiązani 
do udziału w terapii, rehabilitacji zdrowot-
nej, zawodowej i społecznej, zdobywa-
nia wykształcenia, nowych kwalifikacji, 
co w efekcie wpływa na rozwój osobisty. 
Każdy uczestnik ma prawo głosu, a re-
habilitacja jest dobierana w sposób indy-
widualny i spersonalizowany.

Ośrodek zapewnia członkom programu 
wsparcie moralne, psychologiczne, 
edukacyjne, zatrudnieniowe oraz 
socjalne. W Stowarzyszeniu pracują 
zarówno wysoko kwalifikowani specja-
liści, jak i studenci oraz wolontariusze. 
Dzięki nim wzrasta efektywność reali-
zowanych programów, a wiele osób 
usamodzielnia się.

P ierwszym punktem w progra-
mie odwiedzin Stowarzyszenia 

„Otwarte Drzwi” była sala konferencyjna 
Urzędu Patentowego na V piętrze, gdzie 
przygotowana została krótka prezentacja 
pt. „Twój świat własności intelektualnej”, 
przygotowana przez Departament 
Promocji i Wspierania Innowacyjności. 
Goście mogli w ten sposób poznać 
różnicę pomiędzy prawami własności 
przemysłowej a prawami autorskimi 
i pokrewnymi.

Na poszczególnych slajdach nie zabra-
kło wielu ciekawostek oraz nietypowych 
wynalazków przedstawionych na ilustra-
cjach. Ponadto Dyrektor Departamentu 
Badań Patentowych Piotr Czaplicki wy-
jaśnił, w jaki sposób chroni się w Polsce 
poszczególne przedmioty własności 

przemysłowej, w tym zwłaszcza rozwią-
zania o charakterze technicznym tj. wy-
nalazki i wzory użytkowe.

P o dawce tak wielu wyczerpują-
cych informacji, uczestnicy mieli 

chwilę na zrelaksowanie się podczas 
projekcji filmu promującego 100-lecie 
Urzędu Patentowego RP oraz filmów, 
które zostały nagrodzone podczas 
kolejnych edycji konkursu UPRP na naj-
lepsze tego typu formy wyrazu popula-
ryzujące tematykę ochrony własności 
przemysłowej.

Kolejnym punktem odwiedzin była 
czytelnia, w której na gości czekały 
wydrukowane polskie opisy patentowe, 
datowane od 1918 roku aż do czasów 
współczesnych. Odwiedzających szcze-
gólnie interesowało, jak funkcjonował 

Grupa ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” wraz z pracownikami UPRP

Grupa ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w czytelni UPRP

Urząd podczas wojny i gdzie przyjmował 
petentów, ponadto zadawali mnóstwo 
pytań dotyczących samej ochrony wła-
sności intelektualnej oraz możliwości 
egzekwowania swych praw. 

N astępnie grupa przeszła do sali 
Kolegium Orzekającego 

ds. Spornych. Dyrektor Departamentu 
Orzecznictwa Sylwia Wit vel Wilk opo-
wiedziała o specyfice pracy eksperta-
-orzecznika oraz o ciekawych sporach 
dotyczących własności przemysłowej. 
Po czym uczestnicy zaczęli odgrywać 
scenki rozprawy w przymierzonych 
togach oraz uderzali sędziowskim 
młotkiem, by uspokoić i uciszyć swych 
kolegów i koleżanki siedzących na sali 
w charakterze publiczności.

Na sam koniec po wyjściu z sali rozpraw 
grupa zapoznała się z zasadami funkcjo-
nowania Centrum Informacji o Ochronie 
Własności Przemysłowej, które przybli-
żyła Agnieszka Dudzińska.

M amy nadzieję, że uczestnicy 
spotkania wyszli z niego bogat-

si o nowe doświadczenia i wiedzę, któ-
re przydadzą się im w dalszym rozwoju 
osobistym. Inauguracja współpracy 
ze Stowarzyszeniem bowiem to kolejny 
krok jeszcze szerzej otwierający Urząd 
Patentowy RP przed osobami, które 
są ciekawe świata i chcą poszerzać 
swoją wiedzę w wielu dziedzinach 
życia.

Paulina Jaworska-Kot
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Braliśmy udział

Pierwsza w Polsce wystawa 
„?WE #loveOriginal”

Ponad 1300 marek i 12 pawilonów o powierzchni blisko 70.000 m2,  
premiery nowych produktów i marek, intensywne kolory, dodatki glamour, 
interesujące wykłady i panele dyskusyjne oraz wiele ciekawych ekspozycji 

– tak w skrócie prezentowało się największe wydarzenie wnętrzarskie w Europie 
Środkowo-Wschodniej, które odbyło się w Poznaniu od 6 do 9 marca br.  

Blok targów Home Decor, Meble Polska i arena DESIGN  
odwiedziło blisko 21 tys. osób z ponad 50 krajów.

Jednym z wystawców, a jednocześnie mecenasem wystawy  
„?WE#loveOriginal” towarzyszącej targom, był Urząd Patentowy RP.

N ajwiększą powierzchnię w pawilo-
nach zajmowała ekspozycja targów 

MEBLE POLSKA, będących największą 
i najbardziej kompleksową prezentacją oferty 
polskiego przemysłu meblarskiego na świe-
cie. Oferta tegorocznych targów meblowych 
w Poznaniu była bardzo urozmaicona. 
Wśród prezentowanych mebli znalazło się 
wiele wzorniczych perełek. Wystawcami 
byli wszyscy najważniejsi polscy producenci 
i eksporterzy mebli.

Drugim filarem poznańskiego wydarzenia 
są Targi Wnętrz Home Decor – najważniej-

sza w kraju prezentacja najnowszych tren-
dów w dekoracjach i wyposażeniu wnętrz.

O prócz wielu znanych producentów 
dekoracji na Home Decor obecna 

była silna reprezentacja prestiżowych marek 
oświetleniowych i związanych z wyposa-
żeniem kuchni i łazienki. Tradycyjnie trendy 
na kolejny sezon zaprezentowali także pro-
ducenci tkanin. 

Tegoroczna ekspozycja była nie tylko więk-
sza niż w latach ubiegłych, ale zauważalnie 
podniosła się także jakość prezentowanej 
na stoiskach oferty. 

N ieodłącznym elementem poznań-
skich targów jest arena DESIGN. 

W 2018 roku odbyła się już 10. edycja tego 
najważniejszego w Polsce wydarzenia, 
które promuje innowacyjne wzornictwo oraz 
tworzy przestrzeń do współpracy między 
projektantami i producentami. Jednym 

Stoisko UPRP w Poznaniu
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z elementów wydarzenia był konkurs TOP 
DESIGN award, w którym nagrodzono 
produkty odznaczające się wybitną jakością 
wzorniczą.

Z nakiem firmowym areny DESIGN stały 
się także spotkania ze światowej klasy 

projektantami. Gośćmi wydarzenia byli Nipa 
Doshi ze studia Doshi Levien, Inga Sempé, 
Edward Barber ze Studia Barber & Osgerby, 
Brodie Neill, Sander Mulder, grupa projek-

towa FRONT DESIGN 
– Sofia Lagerkvist, Char-
lotte von der Lancken, 
Anna Lindgren, Francois 
Azambourg, Werner 
Aisslinger czy Karim 
Rashid. 

Motywem przewodnim 
jubileuszowej edycji 
areny DESIGN były 
POKOLENIA/ GENE-
RATIONS. Wokół tego 
hasła koncentrował się 
także program wyda-
rzenia. Sporo, zatem było o projektowaniu 
z myślą o osobach starszych, ale też o tym 
jak wykorzystywać w procesie projektowym 
wizję i kreatywność młodych ludzi. 

P rzy okazji jubileuszowej 10. edy-
cji arena DESIGN, jak z również 

z okazji 100-lecia Urzędu Patentowe-
go RP, Stowarzyszenie #loveOriginal 
wraz z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi zaprosiło na wystawę 
„?WE #loveOriginal”. 

Wystawa zorganizowana została w Polsce 
po raz pierwszy. 

J ej celem było zaprezentowanie ikon 
designu oraz podkreślenie ich autor-

skiej tożsamości. Organizatorzy wystawy 
położyli nacisk na budowanie u odbiorców 
świadomości, że każdy przedmiot ma twarz 
– swojego autora. 

– Prawa autorskie są niezbywalne – trwa-
le związane z twórcą, a ich ochrona jest 
bezterminowa. W świecie, w którym pełno 
jest produktów inspirowanych oryginałem 
uznaliśmy, że będąc organizatorem wyda-
rzenia arena DESIGN wesprzemy inicjatywę 
środowiska zmierzającą do utworzenia sto-
warzyszenia, którego rolą jest edukowanie 
i popularyzowanie wiedzy o produktach – 
będących często klasykami współczesnego 
wzornictwa i ich twórcach – mówił prezes 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
Przemysław Trawa.

W ystawa „?WE #loveOriginal” kon-
centrowała się wokół hasła: Szanuj 

prawa autorskie. Nie kradnij. Pokochaj 
oryginał. 

– Naszym marzeniem jest świat bez podró-
bek. Stąd pomysł symbolicznego ustawienia 

Zdjęcia z wystawy „?WE #loveOriginal”
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kontenera na śmieci oraz akcja „Z falsyfika-
tem na złom”. Chcemy przekonać odbiorców 
jak ważny jest szacunek dla twórcy – mówiła 
prezes stowarzyszenia #loveOriginal Bere-
nike Milkowska-Milbrodt. (więcej o stowa-
rzyszeniu ramka obok)

Celem wystawy było również pokazanie 
szerokiej publiczności związku drogi pro-
jektowej i produkcyjnej (czyli od pomysłu 
do produktu). 

(Na podstawie informacji prasowych 
opublikowanych na stronie 
Międzynarodowych Targów 

Poznańskich opracowała M.F.)

Mecenas wystawy:  
Urząd Patentowy RP

Partnerzy:  
Kartell Flagstore Polska. Fontini, 

Secto Design. Vitra, Republic 
of Fritz Hansen, Knoll. Magis, 

Cassina, Aqina, Chors. Ipnotic.

Partnerzy Instytucjonalni:  
Urząd Patentowy RP, 

Stowarzyszenie Projektantów Form 
Przemysłowych, UAP Poznań, 

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Partner Prasowy:  
Elle Decoration Polska

Szanuj prawa autorskie.  
Nie kradnij.  
Pokochaj oryginał.

STOWARZYSZENIE loveOriginal oficjalnie działalność 
zainaugurowało wystawą „?WE loveOriginal”, która 

odbyła się w ramach areny DESIGN.
– Naszą misję traktujemy bardzo poważnie. 

Wierzymy, że krok po kroku przekonamy 
innych, że świat bez „podróbek” i „produktów 

inspirowanych” jest po prostu piękniejszy – mówi 
prezes stowarzyszenia Berenike Milkowska-Milbrodt.

Stowarzyszenie loveOriginal, jak pokreślają 
jego założyciele, powstało z potrzeby serca 
oraz szacunku do myśli, do projektowania 
i do dzieła, również – do wyrażania emocji 
w przedmiotach, wypracowanych dzięki 
pracy umysłu, przeżyciom, odczuciom oraz 
doświadczeniu twórców. Aktualnie, gdy 
produkty inspirowane zyskują coraz większą 
popularność – także dzięki przemysłowi 
wystawienniczemu – projektanci, architekci, 
akademicy podjęli się, przy współudziale 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
misji, która ma budować w społeczeństwie 
świadomość podstawowych zagadnień 

z zakresu prawa autorskiego i prawa wła-
sności intelektualnej.

Założycielami stowarzyszenia loveOriginal jest 
grupa 16 osób: Anna Brodziak, Rafał Darski, 
Roma Elsner, Kamil Ginglas, Magdalena 
Ginglas, Ewelina Jankowska, prof. Bogu-
miła Jung, Tomasz Kobierski, Krystyna 
Łuczak-Surówka, Berenike Milkowska-Milbrodt, 
Karolina Niemczal-Rogalska, Dagmara 
Płoszajska, Małgorzata Ratajczak, Juliusz 
Reichelt, Elżbieta Roeske, Maja Sypniewska. 
To miłośnicy designu, autorskich produktów, 
związanych z szeroko pojętym zawodem 
projektanta, artysty, twórcy, designera.
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Świat bez kopii

Stowarzyszenie w swoim manifeście wyraża sprzeciw wobec 
świadomego produkowania oraz sprzedaży cudzych wzorów pod 
nazwą „obiekt inspirowany”, umieszczania tego rodzaju zamienników 
przez niektóre biura architektoniczne oraz projektowe w swoich reali-
zacjach, świadomego kupowania plagiatów mebli i lamp.  

– Postępowanie prawne w przypadku, gdyby doszło do tego rodzaju 
naruszeń prawa, pozostawiamy producentom oryginałów. Naszym 
celem są przede wszystkim działania edukacyjne, minimalizujące 
skalę tego zjawiska – mówią twórcy stowarzyszenia.

Oprócz działań edukacyjnych promujących wartość pracy twórczej, 
stowarzyszenie loveOriginal chce także prowadzić doradztwo dla 
projektantów w zakresie ochrony praw autorskich i inicjować debatę, 
w efekcie której mogłoby dojść do nowelizacji istniejącego prawa.

Wystawa „?We loveOriginal”, w ramach której w niecodziennej formu-
le wystawienniczej zaprezentowane zostały klasyki światowego desi-
gnu, cieszyła się sporym zainteresowaniem zwiedzających podczas 
jubileuszowej tegorocznej edycji arena DESIGN. Mecenasem wysta-
wy był Urząd Patentowy RP, a ekspozycja była jednym z elementów 
programu obchodów 100-lecia instytucji. 

– Wystawa to pierwszy krok w kierunku realizacji naszych celów. 
Zdajemy sobie sprawę, że temat nie jest łatwy i że tak naprawdę 
budujemy strategię działania na lata. Wierzymy jednak, że to właści-
wy moment i chcemy ten czas dobrze wykorzystać – mówi prezes 
stowarzyszenia loveOriginal Berenike Milkowska-Milbrodt.

Zdj. Stowarzyszenie loveOriginal 

Kontakt

e-mail: KONTAKT@LOVEORIGINAL.DESIGN 
Instagram: loveOriginal_design  

Facebook: loveOrigin

Oferta edukacyjna 
Europejskiego  

Urzędu Patentowego

Odbywający się raz do roku dzień 
informacyjny na temat współpracy 

z państwami członkowskimi Europejskiej 
Organizacji Patentowej w tym roku 

miał miejsce w siedzibie Europejskiego 
Urzędu Patentowego w Monachium 

27 lutego.

Stanowi on dla EPO doskonałą okazję do przybliżenia bogatej 
oferty edukacyjnej. W jej ramach zainteresowane strony mogą 
korzystać między innymi z serii podręczników językowych, studiów 
przypadków adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz platformy umożliwiającej kształcenie na odległość.

Seria podręczników

Europejski Urząd Patentowy opracował we współpracy z British 
Council, Instytutem Francuskim i Instytutem Goethego serię 
podręczników do podnoszenia kompetencji językowych oraz 
nauki terminologii dotyczącej patentów w języku angielskim, 
francuskim i niemieckim. Mogą one służyć zarówno do nauki 
indywidualnej, jak i grupowej. Każdej wersji językowej towarzyszy 
książka nauczyciela.

Podręczniki dla osób biorących udział w posiedzeniach organizo-
wanych przez EPO oraz ekspertów patentowych zostały udostęp-
nione pracownikom urzędów patentowych państw członkowskich 
Europejskiej Organizacji Patentowej, natomiast podręczniki skie-
rowane do rzeczników patentowych oraz osób przygotowujących 
się do egzaminu na rzecznika europejskiego EQE są dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych. 

Bezpłatne publikacje można zamówić, wypełniając formularz za-
mieszczony na stronie EPO pod adresem: 

https://www.epo.org/learning-events/materials/ 
terminology-manual.html.

W ćwiczeniach wykorzystano autentyczne teksty zgłoszeń pa-
tentowych, korespondencji pomiędzy rzecznikiem patentowym 
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a zgłaszającym i EPO, raportów z poszu-
kiwań, pytań prawnych itp. Wiele tekstów 
było także wykorzystywanych w czasie 
egzaminu EQE. Studenci mają do swojej 
dyspozycji ćwiczenia pisemne, nagra-
nia wykorzystywane w części ćwiczeń 
i ich transkrypcje, zasady gramatyki, glosa-
riusze oraz rozwiązania ćwiczeń. Podręcz-
niki skierowane są do osób posługujących 
się wybranym językiem obcym na poziomie 
B2/C1. Książka nauczyciela zawiera wska-
zówki dla osób pragnących prowadzić 
kursy grupowe z wykorzystaniem materia-
łów EPO.

Pomoc dla MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być 
zainteresowane, przygotowanymi przez 
EPO we współpracy z wybranymi Euro-
pejskimi firmami, dwunastoma studiami 
przypadków dotyczącymi opracowywania 
strategii i zarządzania własnością przemy-
słową w biznesie. Materiały te mają na celu 
udostępnienie szerokiemu gronu odbior-
ców informacji na temat możliwości korzy-
stania z systemu własności przemysłowej, 
co może się przyczynić do dalszego roz-
woju zainteresowanych firm europejskich.

Studia przypadków dotyczą większych 
i mniejszych firm prowadzących działalność 
w różnych krajach europejskich w dzie-
dzinach, takich jak medycyna, biotechno-
logia, komunikacja cyfrowa czy optyka. 
Przybliżają one odbiorcom doświadczenia 
poszczególnych firm oraz korzyści płynące 
z wykorzystania systemu własności prze-
mysłowej w działalności biznesowej, takie 
jak wzrost zainteresowania inwestorów 
i klientów, dostęp do nowych rynków, roz-
wijanie współpracy czy możliwość zawiera-
nia umów licencyjnych.

Podręczniki językowe dla rzeczników patentowych – wersja angielska, francuska i niemiecka

Opracowane przez Europejski Urząd Patentowy studia przypadków prezentujące doświadczenia małych i średnich przedsiębiorstw 
w zakresie wykorzystania systemu własności przemysłowej w biznesie
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W celu upowszechnienia zebranej wiedzy 
Europejski Urząd Patentowy oraz Euro-
pean IPR Helpdesk planują zorganizować 
w 2018 roku serię szkoleń z wykorzysta-
niem ww. materiałów. Tematyka szkoleń, 
skierowanych do osób odpowiedzialnych 
za zarządzanie własnością przemysłową 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
oraz ich doradców, będzie obejmowała 
takie zagadnienia, jak ochrona patentowa, 
patent europejski o skutku jednolitym, 
komercjalizacja technologii oraz wybrane 
studia przypadków.

Materiały w języku angielskim, francuskim 
i niemieckim dostępne są dla wszystkich 
zainteresowanych na stronie EPO pod ad-
resem: http://www.epo.org/learning-events/
materials/sme-case-studies.html.

Platforma e-learningowa 
Europejskiej Akademii 
Patentowej 

Platforma ta została niedawno przebu-
dowana tak, aby wyszukiwanie interesu-
jących szkoleń i korzystanie z niej było 
proste i intuicyjne. Kilkadziesiąt kursów 
oraz ponad sto nagrań wideo i materiałów 
szkoleniowych dotyczących patentów i Eu-
ropejskiego Systemu Patentowego zostało 
pogrupowanych w czterech obszarach 
tematycznych: prowadzenie poszukiwań 
patentowych, dokonywanie zgłoszenia 
patentowego, prawo patentowe i praktyka 

w tym zakresie oraz własność przemysło-
wa w biznesie i na uczelniach wyższych.

Część kursów jest dostępna dla wszyst-
kich zainteresowanych bez konieczności 
dopełniania jakichkolwiek formalności. 
Warto jednakże założyć bezpłatne konto, 
gdyż niektóre materiały wymagają zalogo-
wania. Z jednej grupy szkoleń można ko-
rzystać w dowolnym czasie i we własnym 
tempie. Na inne szkolenia nabór prowadzo-
ny jest w wybranych terminach, gdyż na-
uka przebiega pod opieką trenera. W wielu 
przypadkach istnieje także możliwość 
wydrukowania zaświadczenia o ukończeniu 
kursu, pod warunkiem zaliczenia testu 
sprawdzającego nabytą wiedzę.

Na stronie głównej, po kliknięciu właściwej 
zakładki, można zapoznać się z najnowszy-
mi szkoleniami, jakie pojawiły się w ofercie 
EPO oraz kursami skierowanymi do pra-
cowników krajowych urzędów ds. własno-
ści przemysłowej, a także sprawdzić, które 
szkolenia są najczęściej wybierane przez 
użytkowników. 

Aby korzystanie z oferty szkoleniowej 
było łatwiejsze, wprowadzono szereg ikon 
dostarczających podstawowych informacji 
w sposób intuicyjny. Dzięki nim można się 
dowiedzieć czy dany kurs skierowany jest 
do odbiorców początkujących, średnioza-
awansowanych, zaawansowanych bądź 
ekspertów. Ile czasu zajmuje jego „przero-
bienie”– czy można uzyskać zaświadczenie 
o jego ukończeniu, czy udział jest płatny, 
czy bezpłatny, czy kurs jest dostępny w do-
wolnym czasie, czy jedynie w wybranych 
terminach oraz czy konieczne jest logowa-
nie do portalu. 

Dzięki zastosowanym ułatwieniom wielu 
użytkowników z pewnością chętnie sko-
rzysta z tej bogatej oferty szkoleniowej 
dostępnej na stronie EPO pod adresem: 

https://e-courses.epo.org/.

Nowa platforma e-learningowa Europejskiej Akademii Patentowej

Informacje na temat szkoleń podawane są za pomocą ikon

Opracowanie:  
Katarzyna Kowalewska,  

Jolanta Kurowska

Zdj. EPO
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Braliśmy udział

Ruszyła Szkoła Patentów!
W Bydgoszczy zainaugurowano działalność „Szkoły Patentów” na Uniwersytecie 

Technologiczno-Przyrodniczym (UTP). To nowe przedsięwzięcie w regionie 
kujawsko-pomorskim, będzie miało istotne znaczenie nie tylko dla tego regionu. 

Daje młodzieży szansę na poszerzenie wiedzy na temat innowacyjności 
i jej znaczenia dla rozwoju regionu, kraju i współczesnego społeczeństwa 

opartego na wiedzy.

T o może być kuźnia talentów i zarazem 
szczególna inspiracja dla młodych 

wynalazców. Uczelnia chce współpracować 
z uczniami szkół średnich, którzy mają 
ciekawe, innowacyjne pomysły związane 
z wynalazczością. Autorzy najciekawszych 
projektów mogą liczyć na szeroką pomoc, 
także w opatentowaniu pomysłu. To pierw-
szy krok, by wynalazek trafił do masowej 
produkcji. 

W Regionalnym Centrum Innowacyjności 
w bydgoskim Fordonie nowe przedsię-
wzięcie Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego w Bydgoszczy – „Szkoła 
Patentów na UTP” zaprezentował podczas 
konferencji inauguracyjnej Franciszek 
Bromberek, rzecznik prasowy UTP. 
Jak podkreślił, skierowane jest przede 
wszystkim do młodzieży szkolnej regionu 
kujawsko-pomorskiego. 

– Nasz uniwersytet w rankingach Urzędu 
Patentowego RP należy do najlepszych 
uczelni pod względem liczby składanych 
i uzyskiwanych patentów. Dlatego też z ini-
cjatywy prorektora ds. nauki prof. Stanisława 
Mrozińskiego przygotowana została „Szkoła”. 
Znalazła ona także poparcie zarówno Kujaw-
sko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka 
Gralika, przedstawicieli Urzędu Patentowego 
RP, prezesa Kujawsko-Pomorskiej Agencji 
Innowacji Macieja Krużewskiego oraz Tade-
usza Wilczarskiego z Polskiego Stowarzysze-
nia Wynalazców i Racjonalizatorów. 

P odczas konferencji zaprezentowa-
na została idea przedsięwzięcia. 

Uczestniczyło w niej wielu dyrektorów szkół 
średnich z województwa. Najważniejszym 

przesłaniem „Szkoły” jest rozbudzenie 
wśród młodzieży kreatywności, innowa-
cyjności i przekonania, że patentowanie 
nie jest skomplikowane. W ramach szkoły 
planowane są zajęcia warsztatowe w zain-
teresowanych szkołach średnich. Prowadzić 
je będą specjaliści z różnych wydziałów UTP. 
Będą wspomagać i inspirować młodzież 
do podejmowania wysiłku nad opracowywa-
niem własnych pomysłów i doprowadzeniem 
ich do zastrzeżenia wzorem użytkowym, 
przemysłowym lub opatentowaniem. Naj-
lepsi, najbardziej aktywni uczniowie wezmą 
udział w zajęciach bezpośrednio w uczelni. 
Już zaprezentowane zostało również elek-
troniczne narzędzie, wspomagające proces 
przygotowania dokumentacji niezbędnej 
do zastrzeżenia pomysłu oraz służące 
do monitorowania całego procesu. 

N ad całym procesem opracowywania 
takiej dokumentacji nadzór będzie 

miał rzecznik patentowy UTP, który będzie 
wspierał autorów od początku aż do złoże-
nia tzw. zastrzeżenia. Jak pokreślili organiza-
torzy konferencji i pomysłodawca nowej ide: 
– Liczymy, że duże zainteresowanie wśród 
dyrektorów szkół jest zapowiedzią dobrej 
współpracy w tym zakresie.

P odczas konferencji zapadła również 
ważna dla województwa decyzja 

w sprawie organizacji „Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości” dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. – Dotychczas 
organizacją i nadzorem nad przebiegiem 
tej olimpiady zajmowało się Polskie Stowa-
rzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów 
z siedzibą w Gdańsku. Podczas konferencji 
ustalono, że Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy w Bydgoszczy przejmie całość 
spraw organizacji olimpiady w regionie. Tak 
więc już tegoroczna edycja tego konkursu 
będzie organizowana przez uczelnię – poin-
formował Fr. Bromberek. 

W otwarciu uczestniczyła młodzież szkół średnich, a wśród której są  – mamy nadzieję 
– przyszli wynalazcy
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Po konferencji goście mogli zwiedzić nowoczesne laboratoria uczel-
nianych wydziałów. Zaprezentowano m.in. deskę tarasową polime-
rowo-drzewną – w połowie wykonana jest z tworzyw naturalnych, 
a także z odpadów przemysłowych, które można było wykorzystać 
ponownie, by nie zanieczyszczać środowiska. Produkt tak wymyślo-
no, by był wytrzymały. Dobór materiałów opracowali młodzi naukow-
cy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 
Pomysł został opatentowany, a deski trafiły na rynek. Są odporne 
na działanie wody, mikroorganizmów, nie pęcznieją, nie butwieją, 
nie musimy ich malować, mają lepszą odporność na promienie UV 
– wyliczał Krzysztof Lewandowski z UTP w Bydgoszczy. 

U niwersytet przez ostatnich 10 lat opatentował już 400 różnych 
wynalazków. Są tworzone zarówno przez pracowników, jak 

i studentów. – Najwięcej rozwiązań patentowych jest z działu 
mechanicznego i chemicznego – informował Piotr Jankowski, 
rzecznik patentowy UTP.

– Uczelnia wpadła na pomysł, by wynalazczością zainteresować 
także uczniów szkół średnich z regionu, wystarczy mieć ciekawy 
i innowacyjny pomysł a naukowcy będą pracować z uczniami nad 
ich pomysłem. To sposób na odkrycie talentów jeszcze w szkole 
średniej. Prowadzić ich będziemy „za rękę”, aby pomysł stał się wnio-
skiem patentowym, przez nasz punkt informacji patentowej zgłosimy 
go, wypromujemy. Powiem więcej: opłacimy go – zapewniał prof. 
Stanisław Mroziński, prorektor ds. nauki UTP w Bydgoszczy. 

U czelnia zaprosiła do współpracy kilkadziesiąt szkół z regionu. 
Do tej pory odpowiedziało 17. Wśród nich jest Zespół Szkół 

Elektronicznych w Bydgoszczy – drugi w kraju w rankingu „Perspek-
tyw” w kategorii szkół technicznych.

– Będzie to zczególny element ożywienia dla uczniów szkół. Daje 
szansę przecież wybicia się, zrobienia czegoś więcej w ramach tzw. 
normalnej edukacji – oceniał Piotr Siwka, wicedyrektor Zespołu 
Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. 

Skorzystać może także region. Pomysłowość i wynalazczość ma 
ożywić lokalną przedsiębiorczość. – Na dofinansowanie patento-
wania Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji przeznaczy 2 mln zł. 
My zajmiemy się także tym, żeby owe patenty zaczęły żyć, więc albo 
ktoś je kupi jako licencję, albo wdroży do własnej produkcji czyli to, 
co ktoś, uczeń, student, wymyśli, będziemy mogli oglądać na półkach 
sklepowych – podkreślał Maciej Krużewski, prezes Kujawsko-Po-
morskiej Agencji Innowacji. 

P rogram wspiera także kujawsko-pomorski kurator oświaty, 
Urząd Marszałkowski i Urząd Patentowy RP. Szkoły zaintere-

sowane działalnością badawczo-rozwojową mogą jeszcze zgłaszać 
chęć udziału w programie. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie 
samych uczniów. 

– Chcielibyśmy wspólnie zaszczepić u młodzieży bakcyla wynalaz-
czości i patentowania oraz zapoznać ich z własnością przemysłową 
i jej problematyką. Wiem, że to nie będzie łatwe zadanie, ale musimy 
się z nim zmierzyć. Wciąż zbyt dużo absolwentów szkół opuszcza 
nasz region i zasila inne uczelnie we Wrocławiu, Warszawie czy Po-
znaniu – mówił St. Mroziński. – Naszym zadaniem będzie odwie-
dzanie szkół i zaznajomienie uczniów z pomysłem. Chcielibyśmy 

w szkołach zorganizować seminaria i konkursy, a następnie zaprosić 
uczniów na uniwersytet. Uczelnia już przygotowała innowacyjny pro-
gram komputerowy, na którym młodzi wynalazcy będą mogli przygo-
towywać wniosek patentowy.

W arto wspomnieć, że ostatnio młody człowiek z Białegosto-
ku opracował dla niepełnosprawnych ruchowo przyrząd, 

który umożliwia włączanie przycisków za pomocą ruchu powiekami. 
W konferencji w Regionalnym Centrum Innowacyjności UTP uczest-
niczyli także bydgoscy studenci, którzy przedstawiali projekty – pra-
ce dyplomowe swoje i kolegów. Prezentowała je Patrycja Prandol, 
studentka wzornictwa na UTP. – Mamy tutaj m.in. drewnianą 
lampę, w której możemy modyfikować kształt. Autorem pracy jest 
Maciej Garczyński. Na pierwszym roku musimy zaprojektować także 
trzy wzory myszek komputerowych ze styroduru, każda z nich ma 
indywidualny kształt, który dostosowuje się do dłoni. Wśród studenc-
kich pomysłów pojawiły się także: zestaw naczyń dla niewidomych 
– Magdaleny Nadratowskiej, roleta z tkaniny – Dominiki Kawczyńskiej 
czy ławka szkolna, która rośnie wraz z dzieckiem, autorstwa Aleksan-
dry Siemiątkowskiej.

U niwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią o 66-letniej tradycji. 

Jego początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej 
w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej – Wieczorowej Szkoły 
Inżynierskiej. Obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest 
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wieloprofilową uczelnią kształcącą licencja-
tów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz 
jedyną w regionie integrującą nauki tech-
niczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne 
i artystyczne. Na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych oraz doktoranckich 
i podyplomowych kształci się ponad 8 000 
studentów. 

U TP zajmuje wysokie miejsca w ran-
kingach wyższych uczelni, zwłaszcza 

w tych, w których oceniane jest przygotowa-
nie absolwentów do zdobycia dobrej pracy. 
W 2006 roku w rankingu „Newsweeka” 
uczelnia uplasowała się na 1. pozycji wśród 
uczelni rolniczych i na 14. pozycji w gru-
pie uczelni wyższych (łącznie publiczne 
i niepubliczne).

O statnie lata działalności UTP, to okres 
dynamicznego rozwoju uczelni 

na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte 
zostało Regionalne Centrum Innowacyjno-
ści – kompleks jednostek informacyjnych 
i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono 
funkcję ośrodka pośredniczącego między 
sferą badawczą a przedsiębiorstwami, 
co w istotny sposób wpłynęło na poszerze-
nie współpracy z otoczeniem gospodarczym 
i wzmocniło pozycję UTP w regionie, jako 
instytucji mającej istotne znaczenie dla eko-
nomii Kujaw i Pomorza.

Na podstawie informacji Urzędu Paten-
towego RP Uniwersytet Technologiczno 
– Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śnia-
deckich w Bydgoszczy (UTP) znalazł się 
na 11. miejscu pośród uczelni państwowych 
pod względem liczby udzielonych patentów 
i wzorów użytkowych. Uczelnia uplasowała 
się tuż za największymi uczelniami technicz-
nymi kraju, promując wysokie umiejętności 
inżynierów tego województwa. Liczba udzie-
lonych patentów w Uniwersytecie stanowi 
prawie 84% wszystkich patentów uzyska-
nych w województwie kujawsko-pomorskim. 

W arto nadmienić, że inicjatywa 
powołania „Szkoły Patentów” 

jest bardzo wysoko oceniana przez Urząd 
Patentowy RP, który zamierza zaangażować 
się instytucjonalnie we wsparcie działalności 
tego projektu i towarzyszyć jej dokonaniom. 

Rektorzy politechnik  
o kształceniu kadr dla Polski

Posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich  
Uczelni Technicznych w murach Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach towarzyszyło istotne wydarzenie 
o kształceniu inżynierów na potrzeby  

nowoczesnej gospodarki i tzw. przemysłu 4.0,  
a więc działającego w oparciu o cyfryzację.  

To jedno z największych wyzwań rozwojowych dla 
uczelni i krajowej gospodarki. W obu wydarzeniach 

aktywnie uczestniczył Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady 
Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

G liwice odwiedzili rektorzy wyż-
szych szkół technicznych z ca-

łej Polski. Podczas obrad dyskutowano 
na temat aktualnych zmian w projekcie 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, w tym m.in. o nowych dziedzi-
nach i dyscyplinach naukowych a im-
plementacji Ustawy 2.0. 

Ważnym tematem było również 
zagadnienie innowacyjności uczel-
ni w kontekście liczby uzyskanych 
patentów i innych praw wyłącznych 
przez szkoły wyższe, a także zmiany 
związane z wejściem w życie RODO 
czyli nowego unijnego rozporządzenia 
dotyczącego ochrony danych osobo-
wych. Rektorzy rozmawiali więc o bez-
pieczeństwie informacji, które jest pod-
stawą procesów biznesowych uczelni 
technicznych a także o tym, co RODO 
zmieni w podejściu do ochrony danych 
osobowych.

Urząd Patentowy RP reprezentowała prezes 
dr Alicja Adamczak, która m.in. wygłosiła 
prelekcję, nt. „Innowacyjność uczelni a liczba 
uzyskanych patentów i innych praw wyłącz-
nych”, w której przedstawiała sytuację krajo-
wą i międzynarodową na tle dynamicznych 
procesów w ramach systemów ochrony 
własności intelektualnej.

K onferencja Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych, to działające 

od 1989 r. (pod obecną nazwą od 1996 r.) 
stowarzyszenie rektorów reprezentujących 
polskie uczelnie techniczne. Jej celem jest 
m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie 
form efektywnej współpracy uczelni tech-
nicznych w zakresie prowadzonej przez 
nie działalności dydaktycznej, naukowo-ba-
dawczej i organizacyjnej. KRPUT występuje 
wobec organów władzy państwowej w spra-
wach dotyczących środowiska uczelni tech-
nicznych, wypracowuje i przedstawia orga-
nom wszystkich szczebli opinie, dezyderaty 

Piotr Brylski

Zdj. UTP Bydgoszcz
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i rezolucje oraz podejmuje działania na rzecz 
rozwoju szkolnictwa wyższego, prowadzące 
do stworzenia efektywnego zintegrowanego 
systemu edukacji narodowej.

U czestnicy KRPUT wzięli 
również udział w konferencji 

Edukacja Dualna – EDUAL „Studia 
dualne odpowiedzią na potrzeby 
Przemysłu 4.0”, która odbyła się 
także na Politechnice Śląskiej, a także 
spotkali się z wicepremierem, mini-
strem nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosławem Gowinem w gliwickiej hali 
widowiskowo-sportowej.

Druga edycja konferencji Edukacja 
Dualna – EDUAL „Studia dualne od-
powiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” 
zgromadziła wielu przedstawicieli 
środowiska akademickiego i oto-
czenia społeczno-gospodarczego 
z Polski i zagranicy. Uczestnicy 
dyskutowali o najbardziej optymal-
nym modelu i formach kształcenia 
studentów dostosowanych do potrzeb 
współczesnego rynku pracy. – Jed-
nym z głównych celów edukacji 
dualnej jest kształcenie absolwenta 
przygotowanego do wprowadzenia 
i wykorzystania zaawansowanych 
technologii. Absolwenta, który rozumie 
intensywnie rozwijające się środowi-
sko przemysłu przyszłości oraz potrafi 
dostosować się do wymogów nowej 
koncepcji systemów wytwórczych. 
Inżyniera, który kształcił się w przemy-
śle, rozwiązując rzeczywiste problemy 

techniczne i wdrażając technologie 
przyszłości – podkreślał rektor Po-
litechniki Śląskiej prof. Arkadiusz 
Mężyk podczas uroczystego rozpo-
częcia konferencji.

M inister nauki i szkolnic-
twa wyższego podkreślił, 

że ministerstwo i rząd przywiązują 
obecnie ogromną wagę do kwestii 
kształcenia dualnego. Jest ono 
bowiem elementem znacznie 
szerszego planu czyli Strategii Zrów-
noważonego Rozwoju, która jest 
odpowiedzią na problem pułapki 
średniego wzrostu. – Próbujemy wy-
rwać się z tej pułapki przeciętności, 
a jednym z warunków powodzenia 
tego przedsięwzięcia jest zmiana 
charakteru polskiej gospodarki – 
podkreślał. – Jeżeli mamy zbudować 
innowacyjny przemysł, to musi on być 
zdecydowanie bardziej niż do tej pory 
oparty o współpracę ze środowiskami 
naukowymi. Przez dwadzieścia kilka lat 
nasz rozwój gospodarczy opierał się 
przede wszystkim o patenty kupowane 
z zagranicy. W niewspółmiernie małym 
stopniu opieraliśmy ten rozwój o osią-
gnięcia polskich uczonych. Teraz sta-
ramy się budować takie przęsła, które 
zbudują ten pomost pomiędzy nauką 
a gospodarką – mówił Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jarosław 
Gowin.

P odczas drugiej edycji konferen-
cji EDUA, dyskusja na temat 

studiów dualnych była w dużej mierze 
poświęcona dobrym praktykom reali-
zowanym przez zagraniczne uczelnie. 
O swoich doświadczeniach opo-
wiedzieli m.in. przedstawiciele szkół 
wyższych z Francji, Niemiec, Czech, 
Słowacji i Węgier. U progu uchwalenia 
ustawy o Polskiej Platformie Przy-
szłości zostały również poruszone 
tematy dotyczące centrów kompetencji 
Przemysłu 4.0 oraz kadr kształconych 
na potrzeby tych centrów. W ramach 
wydarzenia odbyła się także prezen-
tacja Śląskiego Centrum Kompetencji 
Przemysłu 4.0, jednego z pierwszych 
tego typu centrów w Polsce, które 
rozpoczęło oficjalnie działalność. 
Uczestnicy konferencji spotkali się 
i dyskutowali również ze studentami 
kształcącymi się na studiach dual-
nych oraz z doktorantami wdroże-
niowymi, którzy licznie wzięli udział 
w wydarzeniu. 

K onferencja Edukacja Dualna 
– EDUAL była po raz kolejny 

zorganizowana przez Politechnikę 
Śląską wspólnie z Katowicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną. Wydarzeniu 
towarzyszyły XX Inżynierskie Targi 
Pracy i Przedsiębiorczości, które zo-
stały zorganizowane przez Biuro Karier 
Studenckich oraz Samorząd Studencki 
Politechniki Śląskiej.

Piotr Brylski

Zdj. organizatorów

Rektorzy polskich uczelni technicznych na spotkaniu z Jarosławem Gowinem, Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w ramach posiedzenia KRPUT
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Konkurs Wynalazczyni 2017
W Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełdą Wynalazków 

nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016–2017 
wraz z podsumowaniem Konkursu-Plebiscytu „Wynalazczyni 2017”.  

Konkurs ten, w 150. rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej 
noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, zorganizowało Stowarzyszenie Polskich 

Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Federacja Stowarzyszeń  
Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) wraz z czasopismem 

„Przegląd Techniczny”, przy wsparciu Urzędu Patentowego RP.

T egoroczną edycję Giełdy Wynalaz-
ków oraz Konkurs-Plebiscyt „Wyna-

lazczyni 2017” wspierała również Kancelaria 
Prezydenta RP. Uroczystość rozpoczęła 
się odczytaniem listu gratulacyjnego 
Prezydenta RP przez Barbarę Fedyszak-
-Radziejowską – Doradcę Prezydenta RP. 
Podczas tegorocznej Giełdy Wynalazków 
SPWiR, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego wyróżnionych zostało 5 instytucji 
oraz 104 innowacyjne rozwiązania polskich 
twórców, które w latach 2016-2017 zdobyły 
na światowych wystawach wynalazków 
i nowoczesnych technologii medale złote, 
złote z wyróżnieniem oraz platynowe. 
Wśród nich są także projekty laureatów 
Ogólnopolskiego Konkursu NOT dla dzieci 
i młodzieży – Młody Innowator.

P ięć wyróżnionych instytucji, które 
najaktywniej promowały innowacyjne 

rozwiązania na świecie otrzymało statuetki 

i dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego za „Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze 
na Arenie Międzynarodowej w latach 2016 
– 2017”. Nagrody wręczyła Renata Janik 
– Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów 
Jarosława Gowina. Nagrody otrzymały: 
Instytut Nafty i Gazu INiG – Państwowy 
Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut 
Automatyki i Pomiarów PIAP, Politechnika 
Częstochowska, Politechnika Krakowska 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział 
Cybernetyki. 

W  uroczystości brali udział laureaci 
wystaw i targów wynalazczości 

w latach 2016 i 2017, laureatki Konkursu 
– Plebiscytu Kobieta Wynalazczyni 2017, 
przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych – NOT, Urzędu 
Patentowego, Rady Głównej Instytutów 

Badawczych i innych instytucji promujących 
lub wspomagających rozwój wynalazczości 
w Polsce, sponsorzy oraz dziennikarze 
reprezentujący rozgłośnie radiowe, progra-
my telewizyjne, wydawnictwa prasy ogólnej 
i specjalistycznej. 

K onkurs – Plebiscyt Wynalazczyni 
odbywa się co 5 lat. Jego celem 

jest promowanie dorobku wynalazczego 
i prezentacja projektów dokonanych przez 
kobiety, ich upowszechnianie, wspieranie 
wdrażania tych projektów wynalazczych. 

25 kandydatek zgłosiły instytuty badawcze, 
uczelnie techniczne, stowarzyszenia na-
ukowo-techniczne, laureatki z poprzednich 
edycji oraz innowacyjne firmy. Zgłoszenia 
obejmowały dorobek zawodowy, zgłoszenia 

Polskie wynalazczynie wraz z E. Mańkiewicz-Cudną, prezes NOT, dr A. Adamczak, prezes 
UPRP i M. Szotą, prezesem SPWiR

Specjalne wyróżnienia MNiSW za wybitne 
osiągnięcia wynalazcze na arenie 
międzynarodowej
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patentowe, wdrożenia, przewidywane lub uzyskane efekty 
ekonomiczne, uzyskane licencje, a także opinie ekspertów, 
użytkowników, inwestorów, przedsiębiorstw i innych zainte-
resowanych jednostek.

K apituła Plebiscytu przyznała jeden tytuł główny 
– „Wynalazczyni 2017” i pięć wyróżnień. 

Wyróżnienia otrzymały:

dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda – kierownik Za-
kładu Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach, 

dr Olga Malinkiewicz – współzałożycielka i dyrektor 
ds. Technologii firmy Sales Technologies, 

dr hab. inż. Jadwiga Sójka–Ledakowicz, profesor Insty-
tutu Włókiennictwa w Łodzi, 

dr inż. Małgorzata Skalska z Centrum Badawczo-Roz-
wojowego Materiałów Ceramicznych w Zakładach Magne-
zytowych Ropczyce SA, 

dr Grażyna Żak z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Krakowie.

„Wynalazczynią 2017” została  
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, profesor 
Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii i Tech-
nologii. Laureatka zajmuje się otrzymywaniem nanometali, 
nanosrebra i nanozłota. Interdyscyplinarnie łączy wiedzę 
z zakresu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej 
i nanotechnologii. Naśladując naturę, opracowuje biomime-
tyczne materiały wszczepienne, wzorowane na strukturach 
biologicznych. Stworzyła syntetyczny substytut kości 
o właściwościach antybakteryjnych.

G iełda Wynalazków jest inicjatywą finansowaną 
w ramach umowy 713/P-DUN/2017 ze środków 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych 
na działalność upowszechniającą naukę. Uroczystość zo-
stała wpisana w program obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości i uzyskała prawo posłu-
giwania się logo przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej 
Wieloletniego Programu „Niepodległa”, któremu patronuje 
Prezydent RP Andrzej Duda. Giełda Wynalazków SPWiR 
objęta została Honorowym Patronatem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Patronami 
uroczystości był również Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Rada Główna Instytutów Badawczych.

Patronatem medialnym imprezę objęły redakcje: Polskiego 
Radia SA., Przeglądu Technicznego – Gazety Inżynier-
skiej, miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, Głosu 
Nauczycielskiego, Polish Market, Gazety Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz portale Internetowe: Crazy Nauka 
i biznes2biznes.com.

Piotr Brylski

Zdj. NOT

PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO 
Redakcja naukowa: Olga Piaskowska, Piotr Piesiewicz;  
Wolters Kluwer; 2018
Artykuły przedstawiające stanowiska przedstawicieli nauki oraz praktyków 
zajmujących się na co dzień problematyką przewlekłości postępowań, jak 
również funkcjonowaniem skargi na przewlekłość postępowania w polskim 
systemie prawnym.
W publikacji zostały zebrane artykuły przedstawiające stanowiska przedsta-
wicieli nauki oraz praktyków zajmujących się na co dzień problematyką prze-
wlekłości postępowań, jak również funkcjonowaniem skargi na przewlekłość 
postępowania w polskim systemie prawnym – także w kontekście prawa eu-
ropejskiego. Teksty te są pokłosiem konferencji „Przewlekłość postępowania 
sądowego”, która odbyła się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w czerwcu 
ub. roku, poświęconej orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz analizie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.  
Główny atut publikacji to jej różnorodność – zarówno w odniesieniu do po-
ruszonej problematyki, jak i autorów. Na szczególną uwagę zasługują dwie 
publikacje anglojęzyczne, w tym artykuł autorstwa sędziego ETPC Vincenta 
A. De Gaetano.
Autorzy uwzględnili zmiany wprowadzone do ustawy z 17.06.2004 r. o skar-
dze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki przez ustawę z 30.11.2016 
r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw. 
Publikacja zawiera wiele praktycznych uwag, które mogą być pomocne 
przede wszystkim prawnikom-praktykom: sędziom, którzy rozpoznają skar-
gi na przewlekłość postępowania, pełnomocnikom, adwokatom i radcom 
prawnym.
Stan prawny: 1 marca 2018 r.

PROPERTARIANISTYCZNE TEORIE PRAWA AUTORSKIEGO 
Cezary Błaszczyk, C.H.Beck, 2018
Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publi-
kacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. 
Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa i doktryn polityczno-
-prawnych, autor stara się odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze 
– czy copyright może być pojmowane jako własność. A po drugie – 
czy można tę instytucję wpisać w szerszy paradygmat propertarianistyczny 
(własnościowy) i w ten sposób przystać na jedną z trzech wiodących 
– obok utylitaryzmu i, właściwego niemieckiej nauce prawa, personalizmu 
– filozoficznych teorii prawa autorskiego.
Podejmowane w książce zagadnienie jest tym bardziej istotne, że legitymi-
zacja prawa autorskiego jest – w kontekście konfliktów związanych z eks-
pansją prawa własności intelektualnej – jednym z największych wyzwań 
współczesnej jurysprudencji. Próba rozwiązania tego problemu nie powinna 
być jednak postrzegana wyłącznie instrumentalnie. Zakreślony temat obej-
muje kwestie takie, jak: istota sprawiedliwości, źródło i walidacja własności 
sensu proprio, a nawet rola państwa w życiu jednostki. 
Nie sposób bowiem popierać określone rozwiązania na płaszczyźnie 
dogmatycznej bez (chociażby nieuświadomionego) przyjęcia określonych 
założeń dotyczących filozofii prawa oraz wizji dobrze urządzonej wspólnoty.

Nowości w bibliotece 

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notki wydawniczej.

Opracowała: MFW



176    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2018

Dbajmy o zdrowie

Aspiryna zamiast borowania zębów?

Nowy pomysł naukowców to nie jest żart. Wstępne badania naukowców 
z Queen’s University w Belfaście dowodzą, że aspiryna – jeden z najczęściej 

wybieranych środków przeciwbólowych, obniżających temperaturę 
i działających przeciwzapalnie – może stymulować wzrost komórek 
macierzystych miazgi zęba, zwiększając tym samym jego zdolność 

do regeneracji.

Próchnica, największy wróg naszych zębów sprawia, że każdy 
30-latek nie ma przynajmniej 1 zęba, a około 90 proc. 70-latków ma 
najwyżej 1 własny ząb. Odpowiedzią może być aspiryna, jeden z naj-
popularniejszych środków stosowanych m.in. na ból głowy. Aspiryna 
może wspomagać ząb w regeneracji po ubytku i w ten sposób zre-
dukować potrzebę leczenia – pokazują te badania.

Aspiryna może odwrócić skutki próchnicy zębów

Próchnica to najczęstsza choroba zębów, która prowadzi do odwap-
nienia i uszkodzenia zęba, a na dalszym etapie do stanu zapalnego 
miazgi i dolegliwości bólowych. Brak leczenia może skutkować utratą 
zęba, a także innymi groźnymi powikłaniami dla zdrowia. Szacuje się, 
że próchnica dotyka około 90 proc. polaków, a przeciętnie każdy 
z nas ma w ustach średnio 7 wypełnień w ciągu całego swojego 
życia.

W profilaktyce próchnicy zastosowanie ma głównie fluor, który jest 
podstawowym budulcem szkliwa. Działanie bakteriobójcze przypi-
suje się również ksylitolowi czy olejkowi kokosowemu. Do tej listy ma 
szansę dołączyć także… aspiryna, jak twierdzą naukowcy ze School 
of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences at Queen’s 
University Belfast w Irlandii Północnej.

Aspiryna zastosowana w stomatologii może posłużyć – jak wynika 
z ich badań – jako innowacyjne rozwiązanie, stymulując wzrost ko-
mórek macierzystych miazgi zęba. Aspiryna, a dokładniej kwas ace-
tylosalicylowy, to znany powszechnie, można powiedzieć od tysięcy 
lat. Jedna z pierwszych wzmianek o właściwościach kory brzozowej 
pochodzi ze zwojów z okresu około 1550 roku p.n.e. w Egipcie, 
zalecał ją też m.in. Hipokrates. W formie nadającej się do stosowania 
farmaceutycznego zsyntetyzował ją w 1897 roku niemiecki chemik 
Felix Hoffmann, pracujący dla przedsiębiorstwa chemicznego Friedri-
cha Bayera, który dwa lata później zgłosił ją do opatentowania.

Ten popularny na całym świecie środek o działaniu przeciwbólowym, 
łagodzi – jak wiadomo – ból głowy, bóle mięśniowe czy innego 
pochodzenia. Wykazuje również działanie przeciwzapalne oraz prze-
ciwgorączkowe. Jest także składnikiem wielu leków złożonych. 

Teraz wydaje się, że aspiryna mogłaby pomóc w opracowaniu no-
wych materiałów stosowanych w profilaktyce i leczeniu próchnicy. 

– Niestety, zęby naturalnie posiadają bardzo ograniczoną zdolność 
do samoodbudowy. Szkliwo czyli zewnętrzna warstwa okalająca ząb, 
nie regeneruje się prawie wcale i jeśli uszkodzenie jest zbyt duże, 
bakterie stopniowo docierają do zębiny i dokonują nieodwracalnych 
zniszczeń. Tak powstaje ubytek próchniczy, który wymaga borowania. 
Chociaż nasze nawyki, higiena jamy ustnej oraz kontrole u dentysty 
zmniejszają ryzyko, to jednak próchnica może dotknąć każdego. 
Z tego względu coraz częściej słyszymy o rewolucyjnych materia-
łach, które zastosowane w obrębie zęba mogłyby wyzwalać procesy 
autonaprawcze – komentuje dr Marcin Kopeć, stomatolog z kliniki 
Stankowscy & Białach Stomatologia w Poznaniu.

W leczeniu próchnicy u pacjenta stosowane jest obecnie leczenie 
zachowawcze, które polega na usunięciu zmienionej i uszkodzonej 
tkanki twardej zęba oraz założeniu w jej miejsce syntetycznego ma-
teriału odbudowującego ząb czyli tzw. wypełnienia – tak postępuje 
się przy umiarkowanych ubytkach. Jeden ząb może wymagać nawet 
kilkukrotnej wymiany plomby w ciągu całego życia. A każda kolejna 
plomba pozbawia nas naturalnych tkanek twardych, które nigdy 
się nie odbudują. W celu odbudowy stosuje się więc wypełnienia 
stomatologiczne – najczęściej glasjonomery, kompomery, kompozyty 
lub amalgamat srebra. Mówi się także o zastosowaniu w przyszłości 



ZAPROSILI NAS

Nr 1/2018 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    177

grafenu, materiału, który posiada właściwo-
ści bakteriobójcze. 

Aspiryna o tak korzystnych, dotąd niezna-
nych właściwościach, które wskazały bada-
nia, mogłaby stanowić nowy, innowacyjny 
materiał używany do wypełnień zębowych, 
wspomagając regenerację zębów 
z ubytkami próchnicowymi i tym samym 
ograniczając konieczność leczenia 
czy skracając czas leczenia i ból temu 
towarzyszący. 

W swych doświadczeniach naukowcy skupili 
się na genetyce zębów i potencjale komórek 
macierzystych pozyskiwanych z zębów, 
które mają zdolność regeneracji organów 
i tkanek. 

W trakcie badania po zastosowaniu nie-
wielkiej dawki aspiryny w obrębie komórek 
macierzystych zęba, stwierdzono wzmo-
żoną produkcję zębiny czyli twardej tkanki, 
z której zbudowane są zęby. Właśnie wtedy 
okazywało się, że aspiryna usprawnia 

działanie komórek macierzystych wewnątrz 
zęba i w ten sposób może wspomóc 
regenerację jego uszkodzonej struktury.

Potrzebny kolejny krok

Teraz potrzebny jest kolejny krok – zmo-
dyfikowanie aspiryny w ten sposób, 
by regenerowała właśnie zęby, ponieważ 
nie wystarczy po prostu tylko umieścić 
ją w zębie objętym próchnicą. Musi więc 
powstać nowy środek leczniczy – aspiryna 
„opracowana” na nowo, pod kątem takiego 
przeznaczenia. Jego użycie np. w materiale 
do wypełnień zęba mogłoby zostać wy-
korzystane do odbudowy zębów podczas 
uszkodzeń w obszarze jego miazgi i tym 
samym zmniejszyć potrzebę wykonywania 
wypełnień czy bardziej inwazyjnego leczenia 
kanałowego.

Taki prototyp nowoczesnego wypełnienia 
mógłby znaleźć powszechne zastosowanie 
w gabinetach dentystycznych. 

Naukowcy są przekonani, że takie rozwią-
zanie mogłoby długoterminowo zwiększyć 
żywotność zębów, ale również przynieść 
ogromne oszczędności dla systemu opieki 
zdrowotnej na całym świecie. 

Optymistycznie brzmi, że plany badań kli-
nicznych z pierwszymi pacjentami, nie jest 
to kwestia 20–30, ale najbliższych lat.

Oprac. Elżbieta Krupska 
ekspert UPRP

(Zdjęcia Internet)

S T Y C Z E Ń

 h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
na uroczyste ogłoszenie wyników 
Jubileuszowego XX Rankingu Liceów 
i Techników Perspektywy 2018 
w Warszawie

 h Narodowa Rada Rozwoju przy 
Prezydencie RP na posiedzenie Sekcji 
„Nauka i Innowacje”

 h Uniwersytet Technologiczno- 
-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy na konferencję inaugurującą 
nowe przedsięwzięcie pn. „Szkoła 
Patentów”, dedykowaną uzdolnionym 
wynalazczo uczniom i studentom

 h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
na posiedzenia Kapituły Rankingu 
Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 
w Warszawie

 h Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na uroczystą prezentację 
w Warszawie projektu ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce” 
po konsultacjach społecznych

 h Krajowe Stowarzyszenie Ochrony 
Informacji Niejawnych na Wieczornicę 
Patriotyczną w Warszawie poświęconą 
100-leciu odzyskania niepodległości

 h Zamek Cieszyn – instytucja aktywnie 
promująca i rozwijająca wzornictwo 
przemysłowe w Polsce – na swoje 
13. urodziny 

 h Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych na konferencję „Zainwestuj 
w prywatność. Przygotowujemy się do 
#RODO” z okazji XII Dnia Ochrony Danych 
Osobowych w Warszawie

 h Organizatorzy na posiedzenia Komisji 
Konkursowej VIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Student-Wynalazca” 
w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach
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Życie z pasją 

 h Polski Związek Przemysłu 
Oświetleniowego na Międzynarodowe Targi 
ŚWIATŁO 2018 i Międzynarodowe Targi 
ELEKTROTECHNIKA 2018 w Warszawie

L U T Y

 h Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii na posiedzenia Zespołu 
do spraw Strategii „Europa 2020” 
w Warszawie

 h Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie na doroczny bal uczelniany 
w Kopalni Soli Wieliczka

 h Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza 
na spotkanie noworoczne w Warszawie

 h Politechnika Wrocławska na doroczny 
XVI Bal Charytatywny

 h Organizatorzy na III edycję 4 Design 
Day – festiwalu wzornictwa przemysłowego 
w Katowicach

 h Politechnika Wrocławska 
na posiedzenie inauguracyjne nowej 
kadencji Honorowego Konwentu uczelni, 
w skład którego została powołana także 
prezes UPRP dr Alicja Adamczak

 h Wojskowy Instytut Wydawniczy oraz 
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Józefa 
Piłsudskiego na uroczystości w Warszawie 
z okazji 100-lecia pisma naukowego 
„Bellona” pt. „Arma virumque cano”

 h Krajowa Izba Gospodarcza na doroczne 
Gospodarcze Otwarcie Roku 2018 
w Warszawie pod hasłem „Fundusze 
VC: nowy wymiar finansowania innowacji 
w MŚP”

 h Marszałek Senior Sejmu RP Kornel 
Morawiecki oraz KGHM na premierę 
w Toruniu oratorium „Szlakiem Ikara”: 
Jan Drechsler, Michał Malicki i Marek 
Klementowski 

Z myślą o innych 

Rozmowa z Mirosławem Wasilewskim,  
pracownikiem w UPRP

– Zauważyłam, że jeśli ma Pan dyżur 
w recepcji Urzędu – wita Pan ludzi 
uśmiechem, życzliwym, uprzej-
mym słowem. Wyjaśnia petentom, 
gdzie trzeba się udać, coś doradzi 
itp. „Francja elegancja”– mówi się 
o Panu… 

– Zawsze powtarzam, że w kontaktach 
z ludźmi, kimkolwiek by nie byli, w rozmo-
wach z nimi czy to w pracy, czy w domu, 
każdą pracę wykonaj należycie i z uśmie-
chem, z zadowoleniem, ponieważ się 
jej podjąłeś. To tworzy przyjazny klimat, 
lepiej się wszyscy czujemy ze sobą 
i w naszym otoczeniu. 

– Zawsze stosuje Pan tę zasadę? Ka-
wałek drogi zawodowej za Panem…

– Tak potoczyły się moje losy zawodo-
we, że cały czas pracowałem z ludźmi. 
Myślę, że to od nas zależy czy nasze 
wybory życiowe traktujemy, jak dobre 
zrządzenie losu a nie fakt, że „muszę 
pracować”. Zawsze sobie powtarzałem 
– ja chcę robić, to, co robię, najlepiej, 
z zaangażowaniem, jak potrafię. Jeśli tak 
sobie powiemy, od razu zmieni się nasze 
podejście do naszego miejsca w życiu. 
Niestety niektórzy ludzie tego nie potrafią, 
nie chcą tak myśleć i ich zadowolenie 
ze swej pracy czy tego miejsca w życiu 
jest dla nich jakimś psychicznym obcią-
żeniem. Wydaje im się, że są stworzeni 
do czegoś innego, lepszego ale tego 
„lepszego” nie potrafią przeważnie na-
wet określić. Bywają więc sfrustrowani, 
nieżyczliwi, po prostu …niesympatyczni. 
Co nieco na ten temat wiem. 

– Czy nie dlatego, że był kiedyś Pan 
szefem kadr w ZM Ursus?

– No tak, w pewnym sensie. Nie da 
się ukryć, że ponad dwadzieścia lat 
byłem kierownikiem kadr w ZM Ursus 
aż do jego likwidacji. To miejsce pracy 
jest ciągłą pracą z ludźmi, wcale nie tylko 
papierkową, choć i taki jest jej wymiar. 
Tu jest się „odbiorcą” różnych ludzkich 
– pracowniczych problemów, konfliktów, 
plotek też… Trzeba nierzadko być ta-
kim „konfesjonałem” do wysłuchiwania 
żalów, próśb o pomoc różnego rodzaju 
itp., czasem niepokojących opinii o sytu-
acjach na różnych stanowiskach pracy 
czy konfliktach z przełożonymi. Trzeba 
jednak umieć odróżniać „ziarno od plew” 
i informować kierownictwo czy zarząd 
firmy o niepokojących sygnałach. Przez te 
wszystkie lata udzielałem się też społecz-
nie w różnych organizacjach, wielokrotnie 
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Kazimierz Lisiecki urodził się 9 lutego 1902 r. w robotniczej wielodzietnej rodzinie stolarza kolejowego 
w Żbikowie (obecnie dzielnica Pruszkowa). W 1914 roku na skutek działań wojennych stracił całą rodzinę. Został 
sierotą. Ukończył gimnazjum w Warszawie, a następnie Studium Pedagogiczne Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz 
kurs dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki Społecznej. Pracę wśród dzieci rozpoczął już w 1916 roku, 
a w 1918 roku zorganizował Akademickie Koło Przyjaciół Dzieci Ulicy. Przez wiele lat był dyrektorem i członkiem 
Towarzystwa. 

Jego działalność pedagogiczna miała charakter prekursorski w pedagogice opiekuńczej. Stworzył bowiem bar-
dzo oryginalny system opiekuńczo-wychowawczy „Ogniska Wychowawcze”. Od początku działalności pedago-
gicznej szukał własnej drogi zawodowej, pozostając często w opozycji do promowanych przez władze koncepcji 
pedagogicznych. 

W uznaniu osiągnięć w wieloletniej pracy wychowawczej Kazimierz Lisiecki został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Nagrodą m.st. Warszawy, a także otrzymał tytuł Zasłużonego Nauczyciela i co warto podkreślić był jednym z pierwszych 
Kawalerów „Orderu Uśmiechu”. Zmarł 9 grudnia 1976 roku. 

W grudniu 2000 roku, w plebiscycie ogłoszonym przez Warszawski Ośrodek Telewizyjny i Gazetę Wyborczą Kazimierz Lisiecki „Dziadek” 
wybrany został 5-tym Warszawiakiem XX wieku.

im przewodniczyłem. Pochwalę się, 
że wielokrotnie byłem nagradzany, 
wyróżniany. Posiadam m.in. tytuł Zasłużo-
nego Pracownika ZM Ursus, który bardzo 
sobie cenię. Byłem też nauczycielem 
w Liceum Ogólnokształcącym. 

– To ciekawe. Czy to wtedy tak bardzo 
Pana zafascynował „Dziadek” Kazi-
mierz Lisiecki, którego Pan często 
wspomina ?

– To była dłuższa droga do mojego 
zafascynowania się jego osobowością. 
Kontakt z młodzieżą, choć nie tylko, 
na pewno uwrażliwiał mnie na problemy 
młodego pokolenia i dzieci. Pracując za-
wodowo zawsze wiele miejsca poświę-

całem i poświęcam na pracę społeczną, 
w której staram się pomagać młodszym 
rozwijać, tak to określam, różne ich 
„talenty”. Lata dziewięćdziesiąte, to była 
już druga kadencja demokratycznie 
wybieranego samorządu mieszkańców 
mojego miasta Pruszkowa, w której 
brałem aktywny udział. Wtedy pozna-
łem wychowanków „Dziadka” i miałem 
okazję zapoznać się z działaniami 
i życiorysem Kazimierza Lisieckiego, 
nazywanego swego czasu „Dziadkiem”. 
Bo to on jako 16 latek, obecnie prusz-
kowskiego Żbikowa, po stracie rodziców 
podczas I wojny światowej, zorganizował 
Koło Przyjaciół Dzieci Ulicy, które w la-

tach 1928–1929 przekształciło się w To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy. W ra-
mach tego Towarzystwa przed wojną 
działało kilka ognisk w Warszawie oraz 
w Łodzi, Grudziądzu, Toruniu. W czasie 
okupacji Kazimierz Lisiecki nieprzerwa-
nie kontynuował pracę w ogniskach 
na Długiej i Środkowej w Warszawie. 
Po upadku Powstania na Starym Mie-
ście wraz z niewielką ocalałą grupą 
wychowanków – poprzez Obóz Dulag 
121 w Pruszkowie – został wywieziony 
do Giełzowa (woj. świętokrzyskie ), 
gdzie powstało „Ognisko na wygnaniu”. 
W marcu 1945 roku powrócił do War-
szawy i prawie od razu rozpoczął pracę 
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w jedynym ocalałym ognisku przy ulicy Środkowej w Warsza-
wie a potem powstawały kolejne.

– Czyli kontynuował swą działalność po wojnie?

– Oczywiście, z zapisków, jakie prowadzi Koło Wychowanków 
„Dziadka” dowiedziałem się, że w 1952 roku władze zlikwido-
wały Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy i do 1956 ogniska 
na Pradze i w Świdrze działały jako Państwowy Dom Dziecka 
„Ognisko”. W 1956 roku Kazimierz Lisiecki został mianowany 
dyrektorem Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych, 
utworzonego dla kontynuowania pracy wychowawczej Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Powstawały nowe miejsca dla 
dzieci pozbawionych rodzin czy właściwej opieki. Siedziba 
obecnego Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół 
Kazimierza Lisieckiego, „Dziadka” – „Przywrócić dzieciństwo” 
mieści się do dziś w Warszawie. Niestety nie zdążyłem poznać 
go osobiście ale przeglądając, czytając dokumenty o nim, uzna-
łem, że jest to „mój patron na wieki”. 

– A jego idea okazała się żywa…

– O tak. Uznaliśmy zgodnie, że jego nieprzeciętne zasługi wy-
chowawcze i potrzeby środowiska dzieci i młodzieży zasługują 
na dom – pomnik. Pomocą w tej budowie przyszła „moja” 
Rada i Urząd Miasta, przekazano nam działkę w wieczystą 
dzierżawę, pierwsze środki pieniężne. Rozpoczęto budowę, 
powstał Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywró-
cić dzieciństwo” w Pruszkowie pod moim społecznym kierow-
nictwem. Przeprowadziliśmy wspólnie kilka akcji dla wsparcia 
finansowego tej budowy. Również Zarząd Główny w Warszawie 
poszukiwał sponsorów w Polsce i zagranicą. Niestety z braku 
funduszy budowa została zamknięta i piękna inicjatywa upadła. 
Po kilku latach własność gruntu i ta część budowy przekazana 
została ponownie miastu. Przez jakiś czas działał jeszcze Od-
dział Towarzystwa w Pruszkowie. Staraliśmy się informować 
przede wszystkim młode pokolenie o zasługach „Dziadka”. 
Wspólnie z koleżanką opracowaliśmy inscenizację na podstawie 
książki o „Dziadku” zaprezentowaną w pobliskiej miejsca bu-
dowy – szkole podstawowej. Rozprowadzane były też cegiełki 
charytatywne. Na początku 2000 roku utworzyłem, dzięki po-
mocy Urzędu Miasta, prywatne ognisko wychowawcze na wzór 

ognisk „Dziadka” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie. 
Stworzone wówczas Stowarzyszenie „Ananasy” opiekowało 
się po zajęciach kilkudziesięcioma dziećmi z rodzin patologicz-
nych. Ale niestety i tej potrzebnej inicjatywy z braku funduszy 
nie mogłem realizować. Całkiem nie tak dawno z inicjatywy miej-
scowych działaczy Rada Miasta Pruszkowa nadała jednej z ulic 
w dzielnicy Żbików, miejscu urodzenia „Dziadka”, nazwę Kazi-
mierza Lisieckiego. Mieszkańcy również mogli zapoznać z jego 
pięknym życiorysem w lokalnym miesięczniku „Dzwon Żbikowa”, 
w którym jestem jego redaktorem naczelnym.

– No proszę, rozmawiam z redaktorem naczelnym. To ko-
lejna Pana życiowa, „społeczna” przygoda?

– Można tak powiedzieć. Jest to obecnie mój projekt autorski, 
choć rok założenia „Dzwonu Żbikowa” sięga 1928 r. Gazeta po-
wstała więc 90 lat temu. Ówczesny wydawca musiał zakończyć 
jej druk w 1939 roku, bo wybuchła wojna. Reaktywacja nastą-
piła w 1991 r., dzięki inicjatywie proboszcza parafii żbikowskiej. 
Wspólnie z kolegami opracowaliśmy szatę graficzną, tematykę 
– sprawy – które naszym zdaniem – powinny znajdować się 
na jej łamach. Żyjemy przecież „tu i teraz” na Żbikowie, to nasza 
mała ojczyzna, znamy się, kontaktujemy ze sobą, gazeta ma 
nam to ułatwiać, służyć pomocą, informować. Środowisko 
lokalne może się dowiedzieć o artystach „z naszego podwórka”, 
będących blisko nas, o sławnych, nieznanych ludziach z całego 
naszego miasta, o jego historii i historii samego Żbikowa. 
Możemy więc być bliżej siebie, wspólnych spraw, innych ludzi, 
co mnie zawsze było bliskie a do tego krzewić dwie fundamen-
talne zasady, które głosił i realizował w swym życiu „Dziadek”: 
„godność, honor przede wszystkim” czując odpowiedzialność 
za zło, któremu nie jesteśmy winni ale pozwalamy, by było obok 
nas a więc mu przeciwdziałać, cokolwiek to by nie oznaczało 
oraz „pracuj dla ogółu”. 
Bo żeby nam życie sprzyjało, musimy mu oddać, innym ludziom, 
dzieciom, naszą „dobrą cząstkę”– chęć pomocy i wsparcie. 

– Pięknie powiedziane. Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Anna Cis

Zdj. Adam Taukert
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Braliśmy udział

XXIV plebiscyt  
o tytuł  

ZŁotego Inżyniera

W Warszawskim Domu Technika NOT  
na uroczystej gali 28 lutego br. podsumowano  

XXIV Plebiscyt Złoty Inżynier FSNT NOT.

DIAMENTOWYM INŻYNIEREM

tegorocznej edycji plebiscytu został Antoni 
Greń, członek Zarządu FCA Poland, dyrek-
tor Zakładu w Tychach.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana 
wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wy-
nalazcom i organizatorom życia gospodarcze-
go kraju, która popularyzuje ich dokonania. 
Nagroda promuje dokonania polskich inżynie-
rów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu 
innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. 
Tytuły przyznawane są w kategoriach: high-
-tech, zarządzanie, menadżer, ekologia, nauka 
i jakość. Także w kategorii Młody Inżynier.

Organizatorem plebiscytu „Złoty Inżynier” 
jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Tech-
niczny – gazety inżynierskiej” (wydawana 
od 1866 r.) oraz Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Naczelna Organiza-
cja Techniczna. 

Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczali 
26 laureatom wspólnie: Andrzej Dera – Se-
kretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
prof. Michał Kleiber – Ambasador Komisji 
Europejskiej oraz Ewa Mańkiewicz-Cudny – 
redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, 
prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT.

HONOROWI ZŁOCI 
INŻYNIEROWIE

Od X edycji plebiscytu przyznawane są tytu-
ły Honorowych Złotych Inżynierów absol-
wentom uczelni technicznych z dyplomem 

inżyniera, którzy sukces odnieśli w innych 
dziedzinach, takich jak kultura i sztuka, 
sport, działalność społeczna, charytatywna, 
religijna, a także gospodarcza, ale nie zwią-
zana z inżynierskim wykształceniem 
zawodowym. 

W uroczystości wzięli również udział: 
Alicja Adamczak – Prezes Urzędu 
Patentowego RP, Włodzimierz Lewandowski 
– Prezes Głównego Urzędu Miar, Wiesław 
Kołodziejski – Prezes Mazowieckiego Fundu-
szu Poręczeń Kredytowych, Robert Nowicki 
– Dyrektora Departamentu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii, Mariusz 
Bartosewicz – przedstawiciel Ministra In-
westycji i Rozwoju, prof. Ryszard Pregiel 
– Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Za-
awansowanych Technologii, prof. Leszek 
Rafalski – przewodniczący Rady Głównej 
Instytutów Badawczych, Prezes Akademii 
Inżynierskiej w Polsce i prof. Arkadiusz 
Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej. 

Obecni byli także przedstawiciele nauki, 
biznesu, media oraz członkowie Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych sfederowanych 
w NOT, dla których podsumowanie plebiscy-
tu Złoty Inżynier jest okazją do spotkania się 
z gronem najwybitniejszych przedstawicieli 
środowiska technicznego.

Uroczystość zakończył krótki występ 
Honorowego Inżyniera XXIV Plebiscytu, 
solisty scen operowych, tenora Leszka 
Świdzińskiego.

Janusz M. Kowalski (FSNT-NOT)

 h Naczelna Organizacja Techniczna 
na uroczystość przyznania tytułów 
„Złotego Inżyniera 2017” w Warszawie, 
uzyskanych w XXIV edycji plebiscytu 
czytelników „Przeglądu Technicznego”

 h Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu 
i Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego na konferencję w Warszawie 
z okazji Stulecia Niepodległej Polski 
pt. „Patriotyzm gospodarczy – mit 
czy potrzeba”

 h Polish Media Point Group, wydawca 
tygodnika „Wprost”, na uroczystość 
przyznania tytułu „Człowiek Roku 2017” 
premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 

M A R Z E C

 h Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości na Galę Jubileuszową 
20. edycji konkursu Polski Produkt 
Przyszłości w Warszawie

 h Centrum Sztuki Współczesnej 
„Znaki Czasu” w Toruniu na finisaż 
wystawy oraz uroczyste wręczenie 
nagród i wyróżnień najlepszych dyplomów 
artystycznych Dyplom 2017

 h Politechnika Śląska w Gliwicach 
na Konferencję Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych

 h Politechnika Warszawska 
na Uroczystość promocji doktorskich 
i habilitacyjnych oraz wręczenie medali 
Politechniki

 h Międzynarodowe Targi Poznańskie 
na uroczystość otwarcia targów arena 
DESIGN

 h Bank Pekao SA na prezentację 
„Raportu o sytuacji mikro i małych 
firm w roku 2017”. Temat tegoroczny: 
„Technologie cyfrowe w mikro i małych 
firmach”, w Warszawie
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Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

podkreślającej głównie estetyczne właściwości 
danego towaru”. 

        C-205/13 

W ocenie eksperta, możliwa jest więc interpreta-
cja Trybunału, iż oznaczenie pozornie graficzne, 
a będące w istocie przestrzennym usytuowa-
niem koloru na części towaru – np. podeszwie 
buta, może być oceniane w kontekście prze-
słanki odnoszącej do kształtu towaru. Podeszwa 
buta jest nierozerwalnie związana z towarami 
w postaci butów. Minimalnymi elementami funk-
cjonalnymi obuwia jest podeszwa i elementy 
mocujące je do stopy. Należy mieć na uwadze 
przy tym fakt, iż każdy towar ma jakiś kolor, 
zamierzony bądź nie przez jego wytwórcę. Kolor 
ten też może mieć charakter funkcjonalny, a tak-
że uwarunkowany naturą samego towaru. 

Znane jest amerykańskie orzeczenie dot. 
czarnego silnika łodzi motorowych, sprawa 
Brunsvick Corp. v. British seagull Ltd., 35F.3d 
1527, 32 U.S.P.Q.2d 1120 (Fed.Cir.1994), gdzie 
w odczuciu odbiorców silniki w tym kolorze 
wyglądają po prostu „lepiej”. Takie ustalenie 
jest tym bardziej uzasadnione w odniesieniu 
do przesłanki art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dy-
rektywy, gdzie w zakresie analizy estetycznej 
oznaczenia właśnie kolor może być jedną z kilku 
zasadniczych właściwości bądź nawet jedyną, 
kształtu towaru decydującą o zwiększeniu 
wartości. Przykładowo – umieszczenie na pro-
stym tekturowym sześcianie, a więc figurze 
przestrzennej, kwadratów z obrazów Mondriana, 
może faktycznie decydować o rzeczywistym 
zwiększeniu wartości towarów np. będących 
pudłami (kl. 16). 

Piet Mondrian, Kompozycja II w kolorze 
czerwonym, niebieskim i żółtym,  
http://www.piet-mondrian.org/ 

Inspiracja Mondrianem u współczesnych pro-
jektantów mody – słynna sukienka Yves Saint 
Laurenta z 1965 r., o minimalistycznej formie:

źródło www.tvn.24.pl 

Opinie rzecznika generalnego 

W przedmiotowej sprawie rzecznik general-
ny, wydał dwie opinie – z dnia 22.06.2017 r. 
i 6.02.2018 r.; druga opinia została wydana, 
z uwagi na powtórne otwarcie ustnego etapu 
postępowania. 

Rzecznik generalny zwrócił uwagę, na ko-
nieczność zachowania równowagi między 
systemem konkurencji na rynku UE a wy-
łącznością prawa na znaku towarowym, 
umożliwiającym zmonopolizowanie danego 
oznaczenia. Prawo to bowiem nie może 
ograniczać wprowadzania na rynek kon-
kurencyjnych towarów. Takie też założenie 
leży u podstaw szczególnego uregulowania, 
zawartego w art. 3 ust. 1 lit e) dyrektywy 
2008/95, mającego zastosowanie do ozna-

Kolor jako właściwość kształtu  
zwiększającego znacznie wartość towaru  

– sprawa prejudycjalna C-163/16 Louboutin
Ciąg dalszy ze str. 134

czeń, składających się z kształtu towaru. 
W ocenie rzecznika, względy te mają również 
odpowiednio zastosowanie do innych ozna-
czeń, przedstawiających zewnętrzną cechę 
towaru, o którego rejestrację się wnioskuje. 
W odniesieniu do ryzyka zmonopolizowania 
kolorów, kierunek orzecznictwa wyznacza 
orzeczenie w sprawie Libertel. Tym samym 
rozróżniamy oznaczenia składające z kształtu 
towaru, jak i składające się z koloru samego 
w sobie. Tym samym niezbędna jest kwalifika-
cja spornego oznaczenia. 

Rzecznik na wstępie podkreśla, iż istotne jest 
uwzględnienie w badaniu pod kątem rejestra-
cji interesu utrzymania niektórych oznaczeń 
w domenie publicznej. Względy odnoszące 
się do ryzyka zmonopolizowania istotnych 
cech danego towaru mogą mieć bowiem 
zastosowanie do różnych rodzajów znaków 
towarowych – pozycyjnych, ruchowych, a na-
wet dźwiękowych, zapachowych i smakowych, 
gdy pokrywają się one z zewnętrzną cechą 
danego towaru. Dlatego też rzecznik proponuje 
zastosowanie szerokiej wykładni art. 3 ust. 1 
lit. e) dyrektywy 2008/95, nawet gdy część 
z tych oznaczeń mogłaby zostać odmówiona 
na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 
2008/95. Jednocześnie rzecznik podkreśla, 
że kwalifikacja znaku spornego – jako znaku 
pozycyjnego, koloru czy też kształtu stanowi 
ocenę faktyczną, której dokonanie należy 
do sądu odsyłającego, mając na względzie 
wskazówki Trybunału. 

Rzecznik uściślił, iż z kategorią „pozycyjnego 
znaku towarowego” dyrektywa 2008/95 
i orzecznictwo Trybunału nie wiążą się konse-
kwencje prawne, a ponadto taka kwalifikacja 
nie uniemożliwia sama w sobie uznania takiego 
znaku za składającego się z kształtu towaru, 
gdyż ta ostatnia kategoria obejmuje również 
oznaczenia przedstawiające część lub element 
danego towaru. 
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje 
dwa organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości i Sąd (utworzony w 1988 r.). 
Od utworzenia w roku 1952 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jego 
zadaniem jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu” 
traktatów. 

W ramach tego zadania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej spełnia 
następujące funkcje:

 z kontroluje legalność aktów instytucji Unii Europejskiej,
 z czuwa nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków 
wynikających z traktatów oraz

 z dokonuje wykładni prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

(informacja na stronie www.curia.eu)

Rzecznik wskazał, iż dla celów badania, sąd 
odsyłający powinien dokonać ogólnej oceny 
uwzględniając przedstawienie graficzne 
i ewentualne opisy, złożone wraz z wnioskiem 
o rejestrację, a także inne elementy użytecz-
ne przy określeniu istotnych cech spornego 
znaku towarowego. Okoliczność, iż sporny 
znak został zarejestrowany jako graficzny znak 
towarowy, nie uniemożliwia zakwalifikowania 
go jako „znaku towarowego składającego się 
z kształtu towaru”. Konieczne jest zbadanie, 
czy zgłoszony znak wymaga ochrony koloru 
jako takiego, bez żadnego ograniczenia 
w przestrzeni, czy też ochrona ta jest wyma-
gana w połączeniu z innymi cechami związa-
nymi z kształtem towaru. Jeśli bowiem kolor 
został naniesiony na ściśle określoną część to-
waru, nie jest wykluczone uznanie, iż pokrywa 
się z konkretnym elementem towaru, a więc 
jest ograniczony w przestrzeni. Nie przeczy 
temu możliwość zmiany konturów towarów 
w zależności od towaru w szczególności, gdy 
kontury te nie stanowią istotnej cechy ozna-
czenia. Istotne jest ustalenie czy oznaczenie 
czerpie swój charakter odróżniający z samego 
koloru, czy też jego specyficznego umiejsco-
wienia w związku z innymi elementami kształ-
tu towarów. 

W ocenie rzecznika, szereg okoliczności fak-
tycznych niniejszej sprawy przemawia na rzecz 
ustalenia, iż sporny znak wpisuje się w pojęcie 
znaku towarowego składającego się z kształtu 
towaru, który wymaga ochrony dla określo-
nego koloru w związku z kształtem. Ochrona 
ta bowiem nie jest wymagana w sposób abs-
trakcyjny. Uwzględniamy tutaj pewne aspekty 
takiego kształtu, jak damski but na wysokim 
obcasie, które wydają się stanowić część 
znaku towarowego. Kolor zostaje naniesiony 
na całą podeszwę, bez względu na jej dokład-
ne kontury, są więc one nieistotnym elemen-

tem znaku. Charakter odróżniający pochodzi 
z zaskakującego umiejscowienia kolorowego 
elementu, a być może kontrastu chromatycz-
nego między częściami buta. 

Rzecznik przeprowadził również analizę 
przypadków zastosowania art. 3 ust. 1 lit. e) 
dyrektywy 2008/95 do znaków towarowych 
składających się z samego koloru, oraz składa-
jących z koloru i kształtu. 

W pierwszym przypadku rzecznik przypomniał, 
iż kolory same w sobie nie mają ab initio 
charakteru odróżniającego, jakkolwiek mogą 
taki uzyskać w następstwie używania. Surowa 
ocena podyktowana jest interesem ogólnym, 
by nie ograniczać w sposób nieuzasadniony 
dostępności kolorów dla innych przedsię-
biorców, oferujących towary lub usługi tego 
samego rodzaju. Jednakże takie oznaczenia 
nie są objęte zakazem z normy art. 3 ust. 1 
lit. e) dyrektywy 2008/95. 

W drugim przypadku rzecznik zwrócił uwagę 
na systematykę art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 
i cel normy, który, zgodnie z orzecznictwem, 
polega na unikaniu przyznawania poprzez 
rejestrację znaku monopoli na rozwiązania 
techniczne lub funkcjonalne towaru, których 
użytkownik mógłby poszukiwać w towarach 
konkurencyjnych. Tym samym istotne cechy 
danego towary, odzwierciedlone w jego 
kształcie, pozostają w domenie publicznej.

W ocenie rzecznika kolor naniesiony na ele-
ment powierzchni towaru może być uznany 
za cechę odzwierciedloną w kształcie towaru. 
Ponadto kolor może stanowić istotną cechę 
funkcjonalną danego towaru, a więc ozna-
czenia składające się jednocześnie z kształtu 
i koloru, w których kolory i kształt scalają się 
ze sobą, powinny być badane pod kątem 
ich funkcjonalności. Wykładnia ta realizuje rów-
nież zasadę oceniania oznaczenia w całości, 

 h Koło Prawa Własności Intelektualnej 
„Niematerialni” przy Wydziale Prawa 
i Administracji UMK w Toruniu 
na ogólnopolską konferencję naukową 
pt. „Aktualne problemy prawa własności 
intelektualnej”.

 h Uniwersytet Warszawski na oficjalne 
obchody 50. Rocznicy Marca’68

 h Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
na galę w Warszawie z okazji 30-lecia Izby

 h Bank Gospodarstwa Krajowego 
oraz Warszawska Izba Gospodarcza 
na seminarium „Wsparcie polskich 
przedsiębiorców w rozwoju ich ekspansji 
zagranicznej oraz działalności eksportowej”

 h Bułgarski urząd patentowy i tamtejsze 
ministerstwo kultury na międzynarodową 
konferencję o własności intelektualnej 
z okazji przewodnictwa tego kraju w Radzie 
UE pt. „The Industrial Property – Today 
and Tomorrow“

 h Centralna Biblioteka Wojskowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie na spotkanie historyczno-
edukacyjne „Imieniny Marszałka Józefa 
Piłsudskiego”

 h Stowarzyszenie Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów na oficjalne otwarcie 
w Warszawie Giełdy Wynalazków SPWiR 
nagrodzonych na Światowych Targach 
i Wystawach Wynalazczości w Warszawie

 h Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii UW na uroczystość z okazji 
pierwszych urodzin Inkubatora UW

 h Związek Pracodawców Klastry Polskie 
na spotkanie Wielkanocne w Warszawie

 h Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych i Muzeum Plakatu 
w Wilanowie na wernisaż wystawy  
„100 x independence” w Warszawie
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a więc całościowego wrażenia, jakie ono wywiera. Co więcej, z orzecznictwa 
można wywieść wniosek, iż przepis art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, ma 
zastosowanie do kształtu towaru obejmującego inny element, jeśli element 
ten jest funkcjonalny.

Rzecznik odwołał się również do przepisu nowej dyrektywy 2015/2436, której 
art. 4 ust. 1 lit. e) odnosi się do „kształtu lub innej właściwości […] towarów”. 
To odesłanie uwzględnia okoliczność rezygnacji z warunku przedstawienia 
graficznego dla znaku towarowego, a więc pojawienia się zgłoszeń niekonwen-
cjonalnych znaków, które mogą budzić wątpliwości, co do ich funkcjonalnego 
charakteru, np. znaków zapachowych. Brak przepisów przejściowych w nowej 
dyrektywie przemawia za uznaniem, iż nowy przepis jedynie doprecyzowuje 
przepis poprzednio obowiązujący, a więc system prawny nie uległ zmianie. 

Podsumowując, rzecznik wskazał, iż w jego ocenie, takie oznaczenia jak znak 
sporny, łączące kolor i kształt, mogą podlegać zakazowi, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 lit e) ppkt (iii) dyrektywy 2008/95.

Podsumowanie

W ostatnich latach wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2008/95, do-
konywana przez Trybunał Sprawiedliwości UE, kształtuje nowy kierunek 
orzekania, w którym szczególnie podkreśla się ratio legis normy prawnej oraz 
rolę interesu publicznego. Tym samym każde orzeczenie Trybunału dostarcza 
wielu ciekawych tez dotyczących funkcjonowania całego systemu znaków 
towarowych. 

Mimo iż do chwili obecnej (marzec 2018 r.) nie został jeszcze wydany wyrok 
Trybunału w sprawie C-163/16 Louboutin, pojawiły się już kolejne pytania 
prejudycjalne, które pośrednio dotyczą również przedstawienia i kwalifikacji 
znaków – sprawa C-578/17 Hartwall dotycząca korelacji znaków graficznych, 
a znaków kolorowych sprawa C-705/17 Hansson dotycząca dysklamacji 
w opisach znaków towarowych a także nowa sprawa C-21/18 Textilis doty-
cząca również wykładni pojęcia „kształtu zwiększającego znacznie wartość 
towaru” w odniesieniu do oznaczeń składających się z dwuwymiarowych 
przedstawień dwuwymiarowych produktów (np. tkanin ozdobnych). 

Wydaje się, iż orzecznictwo Trybunału zmierza w kierunku usystematyzo-
wania zakresu praw własności przemysłowej, gdyż Trybunał zwraca coraz 
większą uwagę, iż prawo znaków towarowych nie służy ani do chronienia 
rozwiązań technicznych, gdyż w tym zakresie mamy regulacje norm pra-
wa patentowego, ani też obiektów wzornictwa przemysłowego, gdyż tutaj 
mamy odpowiednie regulacje prawa wzorów przemysłowych (kumulatywnie 
z ochroną prawami autorskimi). Istotą tych praw jest ich peremptoryjność, 
a więc fakt, iż po określonym okresie czasu, ich przedmioty wchodzą do tzw. 
domeny publicznej, w przeciwieństwie do znaków towarowych, na których 
prawa mogą być przedłużane na kolejne okresy ochronne. 

Podkreślenia wymaga, iż samo pojęcie „domeny publicznej” coraz częściej 
pojawia się w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu 
do bezwzględnych przeszkód rejestracji znaków towarowych. Tym bardziej, 
z ciekawością oczekujemy rozstrzygnięcia Trybunału w sprawie C-163/16 
Louboutin.

Elżbieta Błach  
ekspert w Departamencie  

Znaków Towarowych UPRP
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