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NA ŚWIECIE I W EUROPIE

P rzekazując Czytelnikom tuż przed wakacjami drugi numer „Kwar-
talnika” pragnę szczególnie polecić wywiad, którego udzielił 

specjalnie dla naszego czasopisma dr Francis Gurry – Dyrektor Gene-
ralny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Okazją 
do przeprowadzenia tej obszernej rozmowy była międzynarodowa konferencja zorganizowana 
w marcu przez Urząd Patentowy RP na temat innowacyjności i kreatywności kobiet w nauce 
i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego. Wypowiedź ta w bardzo interesujący sposób przed-
stawia globalną perspektywę wielu fundamentalnych rozwiązań niezbędnych dla funkcjonowania 
i rozwoju systemów ochrony własności intelektualnej na całym świecie. Uwydatnione jest także 
kluczowe znaczenie, jakie WIPO nadaje zagadnieniu stałego rozwijania działalności krajowych 
urzędów patentowych, zarówno w zakresie ochrony własności intelektualnej, jak również w pro-
cesach wspierania innowacyjności, transferu technologii czy poszerzania świadomości społecznej 
i edukacji w tych obszarach.

Ciepłe słowa dr Francisa Gurry’ego pod adresem Urzędu Patentowego RP są dla nas szczególnie 
ważne i dowodzą, że Światowa Organizacja Własności Intelektualnej docenia inicjatywy podej-
mowane przez Urząd oraz zaangażowanie naszej instytucji w liczne działania na forum krajowym 
i międzynarodowym. Wspierając na wielu polach krajowe urzędy patentowe, WIPO jako organiza-
cja o zasięgu globalnym, buduje szeroką płaszczyznę współpracy umożliwiającą zrównoważony 
rozwój ochrony własności intelektualnej w państwach o  zróżnicowanych systemach prawnych. 
Kierunek ten stanowi wyraz przekonania wszystkich państw członkowskich WIPO o konieczności 
działania według wspólnie wypracowanych zasad, przy zachowaniu indywidualnej tożsamości 
uwzględniającej istotne odmienności kulturowe, historyczne i gospodarcze występujące w po-
szczególnych krajach. 

W bieżącym numerze „Kwartalnika” znajdą Państwo materiały nt. inicjatyw Urzędu Patento-
wego RP podejmowanych w obszarach decydujących o dalszym rozwoju ochrony wła-

sności przemysłowej w Polsce. Mam nadzieję, że informacje m.in. o międzynarodowej konferencji 
poświęconej innowacyjności i kreatywności kobiet, konferencji o problematyce ochrony oznaczeń 
geografi cznych czy inicjatywie edukacyjnej „Dziewczyny na Politechniki” będą dla Państwa intere-
sujące i pozwolą na dostrzeżenie wspólnego mianownika tych wydarzeń. Stanowią one najlepsze 
potwierdzenie, że działania Urzędu Patentowego RP, stanowiące realizację polityki państwa, wpi-
sują się w przyjęte w programie WIPO kierunki rozwojowe.

W „Kwartalniku” znalazły się także informacje o przygotowaniach Urzędu Patentowego RP do wy-
darzeń związanych z objęciem przez nasz kraj Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, które 
nastąpi z dniem 1 lipca 2011 r. Zagadnienia związane z własnością intelektualną będą stanowić 
istotny obszar działań w ramach polskiej Prezydencji, dlatego Urząd Patentowy RP przygotowuje 
wiele inicjatyw, które będą w okresie Prezydencji służyć promocji potencjału Polski jako państwa 
nadającego szczególne znaczenie ochronie dorobku intelektualnego. Tematyka ta znalazła od-
zwierciedlenie m.in. w nowej formule tegorocznej edycji konkursów na plakat i pracę naukową 
organizowanych co roku od 8 lat przez Urząd Patentowy RP.

W najnowszym numerze „Kwartalnika” nie zabrakło oczywiście również tematyki związanej 
z codzienną pracą Urzędu, a także spędzaniem czasu wolnego od obowiązków zawo-

dowych. Jestem przekonana, że coraz lepsze wzajemne poznawanie się pomoże nam budować 
klimat koleżeńskiej współpracy i zaufania niezbędnego przy wykonywaniu odpowiedzialnych zadań 
służbowych. W tym kontekście szczególnie polecam artykuł poświęcony mądrej przyjaźni, który 
napisał dla nas znany psycholog biznesu dr Leszek Mellibruda.

Zachęcając do lektury „Kwartalnika” życzę jednocześnie, aby w nadchodzącym okresie wakacyj-
nym każdy z Państwa znalazł czas nie tylko na wypoczynek, ale także na realizację indywidual-
nych pasji i zainteresowań sprzyjających rozwojowi własnej osobowości.

Prezes Urzędu Patentowego RP

dr Alicja Adamczak
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O rosnącym zainteresowaniu polską 
inicjatywą konferencji świadczy 

fakt, że w tym roku wzięły w niej udział 
przedstawicielki (przedstawiciele) aż 
23 krajów: Armenii, Australii, Azerbej-
dżanu, Białorusi, Brazylii, Grecji, Izraela, 
Kazachstanu, Korei Płd., Łotwy, Malezji, 
Niemiec, Rosji, Słowacji, Słowenii, Serbii 
i Czarnogóry, Sri Lanki, Syrii, Tunezji, 
Turcji, Uzbekistanu, Węgier, no i oczywi-
ście Polski. Konferencji udzielili patronatu: 
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, 
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska, Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Barbara Kudrycka.

D laczego Urząd Patentowy RP or-
ganizuje konferencje poświęcone 

temu tematowi? Przyczyn jest kilka. Dwie 
najistotniejsze wiążą się z jednej strony 
z faktem, że naszym celem jest stworze-
nie gospodarki konkurencyjnej, o wysokim 
poziomie wynalazczości i innowacyjności, 
opartej na wiedzy. Z drugiej – że przy tak 
formułowanym celu rozwojowym, poten-

cjał intelektualny społeczeństwa, w tym 
tak znaczącej liczbowo i intelektualnie 
grupy społecznej, jaką są kobiety, nabiera 
znaczenia wyjątkowego. Rosnące znacze-
nie powszechnego wykształcenia kobiet 
i wykorzystania twórczych możliwości 
kobiet w nowoczesnej gospodarce staje 
się syndromem XXI wieku, tak jak IP. 

 Nie można w tej ocenie pomijać, że pro-
gnozowane i już widoczne w całej Europie 
– zmiany demografi czne „wymuszają” 
wręcz potrzebę dalszej, wysokiej aktyw-
ności zawodowej kobiet na rynku pracy. 
W przeciwnym razie grozi to spowolnie-
niem wzrostu PKB i rozwoju gospodar-
czego. Te procesy nie ominą także Polski, 
tym bardziej że wskaźnik aktywności 
zawodowej Polek (ok. 45 proc.) należy 
do najniższych w Europie.

Jest poza dyskusją, że kobiety w Polsce 
i szerzej – w wielu krajach świata i naszego 
regionu Europy – są coraz lepiej wykształ-
coną grupą społeczną, dominują wśród 

Potencjał intelektualny kobiet jest imponujący, a ich rola 
w innowacyjnej gospodarce, która wymaga ochrony własności 

przemysłowej, nie do przecenienia – mówiła dr Alicja Adamczak, 
prezes UP RP, na międzynarodowej konferencji, zorganizowanej 
po raz trzeci w dniach 25-26 marca br. przez Urząd Patentowy 
we współpracy ze Światową Organizacją Ochrony Własności 

Intelektualnej (WIPO) i Giełdą Papierów Wartościowych na temat 
„Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz 

wzrostu gospodarczego”. W konferencji po raz pierwszy 
uczestniczył Dyrektor Generalny WIPO dr Francis Gurry.

  Konferencje

Prezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet 
Wynalazców i Przedsiębiorców Korei 
p. Mi-Young Han i Prezes Urzędu 
Patentowego RP dr Alicja Adamczak

Dr Margot Fröhlinger, Komisja Europejska, 
Dyrektor Dyrektoriatu, Dyrekcja Generalna 
Rynku Wewnętrznego i Usług

Wystąpienie m.in. Dariusza Bogdana 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki

DLACZEGO UDERZONO DLACZEGO UDERZONO 

W trakcie obrad przeprowadzono liczne 
panele dyskusyjne
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studiujących i kończących studia (ponad 
50 proc.), w coraz większym stopniu po-
dejmują działalność naukową i badawczą 
oraz prowadzą własną działalność bizne-
sową. (W Polsce ponad 50 proc. pracow-
ników naukowych to kobiety a także ponad 
50,5 proc. wśród broniących doktoraty, 
choć habilitację uzyskuje już tylko 
36,7 proc., a profesurę 30 proc. – i ponad 
36 proc. przedsiębiorców to damska 
płeć). A jednak, gdyby mierzyć siłę tego 
potencjału liczbą np. „kobiecych” zgłoszeń 
patentowych do Urzędu Patentowego, 
wskaźnik 15 proc. (choć wzrósł w ostat-
nich latach o 3 proc.) nie może satysfak-
cjonować. Podobnie jak uczestnictwo 
kobiet w udzielanych prawach wyłącznych 
– 17-18 proc. Ta dysproporcja – nie tylko 
zresztą w naszym kraju – wywołuje pyta-
nia, potrzebę dyskusji celem odpowiedzi, 
gdzie należy szukać przyczyn takiego 
stanu rzeczy a przede wszystkim, jakie 
działania należałoby podjąć, aby udział 

dzie międzynarodowych, regionalnych 
i krajowych instytucji.

Dyskutanci byli zgodni, że jednym 
z głównych czynników zrównoważonego 
rozwoju, wzrostu innowacyjności gospo-
darki, musi być wykorzystanie potencjału 
intelektualnego kobiet, ich rosnącego 
wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych, 
co więcej – trzeba tworzyć korzystne wa-
runki socjalne, ułatwienia różnego rodzaju, 
programy stypendialne dla kobiet, które 
chcą kontynuować kariery zawodowe, 
naukowe, łącząc je z obowiązkami rodzin-
nymi, w których są nie do zastąpienia. 

M argot FrÖhlinger z dyrekcji Ge-
neralnej Rynku Wewnętrznego 

i Usług KE przedstawiła dane, z których 
wynika, że w Europie spośród średnio 
45 proc. kobiet kończących studia dokto-
ranckie, zaledwie 18 proc. zostaje profeso-
rami, a tylko 9 proc. stoi na czele instytucji 
badawczych i uczelni, co jej zdaniem jest 

W DZWONDZWON NA GPW?GPW?

Wystąpienie Minister Rozwoju Regionalnego 
Elżbiety Bieńkowskiej

Konferencja spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem mediów. Wywiadu udziela 
prof. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Wystąpienie prof. Marii Orłowskiej, 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

kobiet na rzecz wzrostu innowacyjności 
gospodarki stał się znaczący w wymiarze 
ekonomicznym i społecznym. 

P odczas poprzednich konferencji 
wiele dyskutowano m.in. na temat 

przełamywania różnorodnych barier 
ograniczających aktywność zawodową 
i twórczą kobiet w tym społeczno-kultu-
rowych, socjo-psychologicznych, oby-
czajowych mających wpływ na decyzje 
zawodowe kobiet, ich aspiracje itp. W tym 
roku dyskutowano podczas pięciu paneli 
na tematy takie, jak: innowacyjny i twórczy 
potencjał kobiet w globalnej gospodarce 
opartej na wiedzy w kontekście kompe-
tencji naukowych i biznesowych kobiet 
czy szczególnego znaczenia ochrony 
własności przemysłowej dla sukcesów 
w gospodarce opartej na wiedzy i – bar-
dziej szczegółowe, jak choćby roli edukacji 
dla kształtowania rozwoju innowacyjnego, 
twórczego potencjału kobiet, znaczenia 
fi nansowania kreatywnej, innowacyjnej 
działalności kobiet czy roli w tym wzglę-

ewidentną stratą dla tempa wzrostu go-
spodarczego. Niestety w Polsce ta staty-
styka również nie wygląda optymistycznie, 
kobiet – rektorów jest niewiele, podobnie 
w składzie kierownictwa PAN i innych 
placówkach naukowo-badawczych. Ko-
biety stanowią ok. 6 proc. członków władz 
uczelni (w Norwegii, Szwecji, Bułgarii 
ok. 30 proc.). Dwie najbardziej znane 
panie rektor Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Politechniki Częstochowskiej 
wiosny nie czynią, choć należy stwierdzić, 
że kobiety zaczynają w gospodarce, jak 
i nauce, bardziej zdecydowanie torować 
sobie i innym kobietom drogę do karier 
i satysfakcjonującej pracy.

W Polsce ministrami kilku ważnych resor-
tów są kobiety i one zwłaszcza doceniają 
znaczenie kreatywności i innowacyjności 
kobiet dla przemian gospodarczych 
w naszym kraju. Mówiła o tym Elżbieta 
Bieńkowska, Minister Rozwoju Regional-
nego, wskazując, że dlatego w ramach 
programów unijnych wiele środków jest 
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przeznaczanych dla kobiet rozpoczyna-
jących działalność gospodarczą czy dla 
tych, które po urodzeniu dziecka chcą 
wrócić do pracy naukowej. A ponad 
22 proc. osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą to kobiety, co stawia 
Polskę, po Francji, na 2. miejscu w Eu-
ropie. „Dlatego musimy i powinniśmy im 
pomagać” – podkreśliła. 

Z kolei prof. Maria Orłowska, prezen-
tująca MNiSzW, m.in. przedstawiła 

działania resortu – nowe systemy sty-
pendialne, które kobietom mają pomóc 
w studiowaniu, zwłaszcza jeśli podczas 
studiów, chcą założyć rodzinę czy dla 
rodzin wychowujących dzieci do lat trzech. 
Bo – jak oceniła „niezwykle trudno wrócić 
po 2-3 latach do nauki i zaczynać niejako 
na nowo, bo nauka pędzi i nie czeka. 
Polski nie stać, by traciła talenty naukowe”. 
Ministerstwo także dąży do tego, aby 
w składzie tak ważnych ciał, jak Rada 
Główna Szkolnictwa Wyższego i Nauki, 
kobiety stanowiły co najmniej 30 proc., 
aby móc decydować o sprawach istotnych 
z ich punktu widzenia. 

O niezbędności kobiet w innowacyjnej go-
spodarce mówił też wiceminister gospodarki 
Dariusz Bogdan, wskazując na rolę agendy 
MG – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości, którą kierują kobiety. Prezesem 
PARP jest kobieta, a w składzie zarządu znaj-
duje się tylko jeden mężczyzna – podkreślił. 
PARP zdecydowanie i skutecznie pomaga 
mśp poprzez szerokie spektrum programów 
i środków fi nansowych będących w dyspozycji 
Agencji i tym samym wspiera również kobiety, 
które mają w tym sektorze znaczącą pozycję. 
Co ciekawe w MG – mało kto o tym wie 
– kobiety, jak mówił m.in., kierują np. bu-
dową pierwszej polskiej elektrowni ato-
mowej, zajmują się polskim górnictwem 
czy energetyką a także innowacyjnością. 
Uznał za niezwykle pożyteczną akcję 
Fundacji Perspektywy – „Dziewczyny 
na politechniki” (więcej na ten temat 
w tym wydaniu Kwartalnika), zachęcającą 
młode kobiety do studiowania na poli-
technikach, którą uzupełniłby jeszcze 
o hasło „Dziewczyny do biznesu”, gdyż 
takie cechy kobiet, jak odpowiedzialność, 
samodyscyplina, dobre zorganizowanie, 

cierpliwość, umiejętność kompromisu, 
to cechy bardzo przydatne w biznesie. 

P rof. Ewa Okoń-Horodyńska z UJ 
czy prof. Tadeusz Oleksyn z SGH 

nie mieli żadnych wątpliwości, że kompe-
tencje naukowe i biznesowe kobiet w glo-
balnej gospodarce są kluczem do sukce-
su każdego kraju, który doceni potencjał 
intelektualny kobiet i będzie tworzył 
konsekwentnie warunki, aby talenty kobiet 
były nie tylko werbalnie, na równi docenia-
ne z męskimi, bezdyskusyjnymi walorami 
naukowo-menedżerskimi i wykorzystywa-
ne w społeczeństwie opartym na wiedzy. 
Ale ten proces – niestety – nie nastąpi 
automatycznie.

A jak wiele mogą kobiety – wynalaz-
czynie wynikało m.in. z prezentacji 
Mi Young-Han, Prezesa Światowego Sto-
warzyszenia Kobiet Wynalazczyń z Korei, 
która zaprezentowała konkretne przykłady 
rozwiązań wynalazczych kobiet, poka-
zując, jak zmysł praktyczny, pragmatyzm 
kobiet, odpowiednio inspirowany, wspie-
rany i doceniany przynosi efekty w życiu 
codziennym i w całej gospodarce. 

N ie bez znaczenia dla pozycji kobiet 
w nauce, wynalazczości jest świa-

domość znaczenia ochrony praw własno-
ści przemysłowej. Dyskutowano na ten 
temat podczas panelu poświęconego 
ochronie IP, która – zdaniem uczestników – 
jest warunkiem sukcesów w nowoczesnej 
gospodarce opartej na wiedzy. Ten pro-
blem często nie jest właściwie doceniany 
w różnych środowiskach, kobiet też. Wska-
zywali m.in. na ten problem Omar Katbi, 
szef Sekcji Programów Pomocowych Wy-
działu Komunikacji WIPO czy prof. Shlomit 
Yansky-Ravid z izraelskiego uniwersytetu. 
Z tego punktu widzenia, nieodosobniona 
była też opinia Margot Fröhlinger. Jej zda-
niem należy, nie tylko w Polsce, przezwy-
ciężać przekonanie, że prawa te nie mają 
szczególnej wartości i podejmować działa-
nia celem upraszczania procedur, obniża-
nia kosztów, które w Europie mogą hamo-
wać dostęp do patentów mśp, niezależnym 
wynalazcom czy publicznym placówkom 
naukowo-badawczym. „Unia Europejska 
powinna stworzyć efektywny kosztowo 
i bezpieczny prawnie jednolity system pa-
tentu europejskiego” a prezydencja Polski 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego 
Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej dr Francisa Gurry’ego

W konferencji uczestniczyło ponad 
20 dziennikarzy. Na zdjęciu: wywiadu udziela 
Prezes Urzędu Patentowego RP 
dr Alicja Adamczak

Wystąpienie prof. Tadeusza Oleksyna 
z Uniwersytetu Warszawskiego
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w roku przyszłym mogłaby być przeło-
mem – oceniła i dodała, że chciałaby,” jeśli 
utworzymy europejski sąd patentowy, aby 
jego pierwszym przewodniczącym była 
kobieta”. 

W ieloaspektowa, ożywiona dys-
kusja przez dwa dni konferencji 

– pierwszego dnia obrady miały miejsce 
w hotelu Sheraton, drugiego dnia dyskusja 
toczyła się na GPW – potwierdziła, że wa-
runkiem wykorzystania intelektualnego 
potencjału kobiet w nowoczesnej go-
spodarce jest skuteczna, spójna polityka 
państwa, obejmująca zarówno kwestie 
kształcenia i wykorzystywania zdobytych 
przez kobiety kwalifi kacji, jak i wsparcia 
fi nansowo – doradczego przedsiębiorczo-
ści kobiet zarówno w nauce, jak i biznesie, 
co w połączeniu z polityką socjalną, 
uwzględniającą godzenie przez kobiety 
różnych ról społecznych dopiero może 
przynieść korzystne zmiany i widoczne 
efekty w procesach wzrostu gospodar-
czego. Wykazała ona również, że istnieje 

„O nierówności płci oraz psychologicznych i społecznych barierach, 
które utrudniają kobietom dostęp do sfery nauki i technologii mówiła 

MARGOT FRÖHLINGERMARGOT FRÖHLINGER 

z Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego i Usług KE

potrzeba dalszej dyskusji, wymiany do-
świadczeń i dobrych wzorców działania. 

K omu więc bił dzwon na GPW, tra-
dycyjnie towarzyszący działalności 

giełdy, który zabrzmiał na rozpoczęcie 
drugiego dnia obrad naszej konferencji? 
Można powiedzieć, że gospodarce, która 
stojąc przed wyzwaniem nowoczesno-
ści, innowacyjności, konkurencyjności 
nie może marnotrawić potencjału intelek-
tualnego, jakim dysponują realnie kobiety. 
Ale można też powiedzieć, że także – ko-
bietom. Bo nie mogą „przegapić” okazji, 
jaką jest to wyzwanie, a także – na nie-
spotykaną nawet jeszcze w XX wieku 
skalę – powszechnie dostępne kształ-
cenie kobiet, w tym na coraz wyższym 
poziomie i coraz nowe możliwości, w tym 
fi nansowe, prawne i inne, jakie stwarza 
Polsce uczestnictwo w UE. Kreatywność 
i innowacyjność kobiet jest więc także 
szansą… kobiet na własny rozwój, cieka-
we życie i satysfakcję osobistą – zawodo-
wą i materialną. 

Anna Szymańska

…Przypomniała również historię naj-
słynniejszej Polki w świecie nauki. 
Jej zdaniem, życie i praca Marii Skłodow-
skiej-Curie doskonale obrazują dylematy 
współczesnych kobiet i dramatyczne 
wybory między szczęściem osobistym 
a sukcesem zawodowym i łamaniem kon-
wenansów. 

Zdaniem przedstawicielki KE, w czasach 
Marii Skłodowskiej tylko rozwojowe środo-
wisko Paryża i Sorbony pozwalało kobie-
cie zostać znaczącą badaczką. „Ale Maria 
Skłodowska nigdy nie pojechałaby do Pa-
ryża, gdyby pozwolono jej wyjść za mąż 
za swojego pierwszego ukochanego. 

Była zakochana w synu arystokratycznej 
rodziny, która uznała, że niedopuszczalne 
jest, by ich syn poślubił osobę niezamoż-
ną. Po zerwaniu związku opuściła Polskę 
ze złamanym sercem i w Paryżu rozpo-
częła swoją wspaniałą karierę”… Według 
niej, jeśli Żurawscy pozwoliliby Marii wyjść 
za swojego syna, w nieprzyjaznym środo-
wisku Warszawy pod okupacją imperium 
rosyjskiego, mogłaby ona w najlepszym 
wypadku zostać profesorem matematyki. 
To samo dotyczy kobiet współczesnych – 
muszą wybierać między miłością, małżeń-
stwem i dziećmi a nauką i technologiami. 
„Musimy to przezwyciężyć!” – zaapelowała 
Fröhlinger.

Podczas konferencji dyr. Michal Svantner 
wręczył Prezesowi GPW dr Ludwikowi 
Sobolewskiemu prestiżową nagrodę 
WIPO Creativity Award w uznaniu zasług 
w promowaniu kreatywności w polskiej 
gospodarce, utworzenie rynku NewConnect, 
unikatowej platformy wspierającej 
rozwój innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw.
Nie bez znaczenia jest to, że GPW 
udziela od kilku lat wsparcia działalności 
służącej ochronie własności przemysłowej 
i znajomości praw ochronnych w różnych 
środowiskach biznesu. 

Wystąpienie dr Leszka Mellibrudy

Wystąpienie Prezesa Giełdy Papierów 
Wartościowych dr Ludwika Sobolewskiego
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Zwróciła uwagę, że słynna Polka pracowała 
i publikowała w cieniu swojego męża. Wszyscy 
sądzili, że to Piotr Curie jest na kierowniczej 
pozycji, było bowiem niewyobrażalne, że kobie-
ta ma tak niezwykłe umiejętności i wiedzę.

„Dopiero kiedy jej mąż nieszczęśliwie zginął 
w wypadku, stało się jasne dla całego świata, 
że to Maria była szefem swoich badań. Musimy 
mieć to dziś w pamięci. Dotąd zdarza się, 
że nasi interlokutorzy stwierdzają, że to nie-
możliwe, że kobieta coś tak znaczącego wyna-
lazła” – dodała dyrektor.

M. Fröhlinger wskazała również na kolej-
ną sprawę w życiu Marii Skłodowskiej, 
która – według niej – wiąże się z dniem 
dzisiejszym – prawa własności intelek-
tualnej. Maria Skłodowska zdecydowała 
się nie patentować swojego wynalazku, 
który polegał na izolacji radu z brzoskwini. 
„Uznała, że lepiej nie mieć patentu, żeby 

„Kariera” kobiety w nauce – podróż w przeszłość 

z z PROF. MARIĄ ORŁOWSKĄPROF. MARIĄ ORŁOWSKĄ

nauka i badania mogły się na tym polu 
rozwijać bez ograniczeń. I to był jej błąd. 
Patent, zastrzeżone prawa własności 
intelektualnej nie blokują badań i rozwoju, 
przeciwnie – nauka na tym zyskuje. Gdy-
by Maria miała patent, miałaby również 
bezpieczny, niezależny strumień docho-
dów przez resztę swojego życia. Mogłaby 
utworzyć swój własny instytut badawczy, 
zatrudnić pracowników i kierować rozwo-
jem projektów badawczych na szeroką 
skalę” – oceniła Margot Fröhlinger. Pod-
kreśliła, że w związku z rezygnacją z pa-
tentu, profesor pod koniec życia musiała 
udać się do Stanów Zjednoczonych, żeby 
zebrać fundusze na własne badania i re-
gionalny instytut, który stworzyła ze swoją 
grupą. Nie była tym zachwycona…”

(Z biuletynu PAP – Nauka w Polsce)

„Zburzmy, jeśli jakiekolwiek jeszcze istnie-
ją, bariery, które nie dają równych szans. 
Jeżeli szanse są równe, zostawmy kobie-
tom wybór. Te, które mają predyspozycje 
do pracy naukowej, niech to robią, a my 
im kibicujmy. Pod względem intelektu-
alnym, nie ma najmniejszej wątpliwości, 
jesteśmy lepsze! – o imponującym 
wysiłku kobiet, którym udało się 
dogonić mężczyzn faworyzowanych 
przez tysiące lat tak w nauce, jak 
i biznesie, mówiła wiceminister 
nauki i szkolnictwa wyższego prof. 
Maria Orłowska…

Zamiast wyjaśnień, profesor zabrała słu-
chaczy w podróż w przeszłość. Pokazała, 
z jakiego momentu kobiety wystartowały, 
kiedy i jakie miały szanse, aby dojść 
do sytuacji współczesnej, kiedy osiągają 
pozycję i wyniki równe, a nawet przewyż-

szające dokonania mężczyzn. „Jestem 
przekonana, że dojdziemy do wspólnego 
wniosku – to, co zrobiłyśmy, a mówię 
w imieniu wszystkich kobiet, jest niewiary-
godne” – stwierdziła prof. Orłowska.

Jak przypomniała, nazwisko pierwszej ko-
biety zostało uwieńczone w dokumentacji 
naukowej w roku 2700 pne. Była to pani 
zajmująca się położnictwem. Na początku 
naszej ery kobiety w nauce zajmowały się 
głównie medycyną, ale również geometrią 
i matematyką.

„W otoczeniu Pitagorasa była duża 
grupa kobiet, nigdy jednak nie został 
uznany ich wkład do pracy Pitagora-
sa” – podkreśliła profesor. W Europie 
średniowiecza uniwersytety pojawiają 
się w okolicach roku 1000. W roku 1088 
powstaje Uniwersytet Boloński, na który 
kobiety nie mają wstępu, arystokratki 

Wystąpienie prof. Shlomit Yanisky-Ravid 
z Uniwersytetu Bar-ILan w Izraelu

Wystąpienie dr Henryki Bochniarz, 
Prezesa Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan

W obradach uczestniczyły przedstawicielki 
wielu państw świata

Wystąpienie Członka Zarządu Giełdy 
dr Lidii Adamskiej

Zdjęcia: Adam Taukert
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  Z notatnika rzecznika prasowego

T rzech producentów? Walczy? O buty 
„relaks”? Dla tych, co nie pamiętają stanu 

zaopatrzenia sklepów sprzed 20 lat należy się 
wyjaśnienie, że zimowe buty „relaks” były swe-
go czasu żelazną pozycją państwowego rynku 
obuwniczego. Przypominały trochę plastikowe 
walonki, ale podobno miały kosmiczny rodo-
wód, gdyż według prasy wzorowano je na obu-
wiu astronautów. W każdym razie owe buty 
należały do obiektów, które raczej nie budziły 
szczególnego zachwytu klientów, a kupowano 
je raczej „z braku laku”. 

Czyżby nastąpiła jakaś tajemnicza reinkarnacja 
tej dawnej marki? Rzut oka do bazy danych 
UP RP pokazuje, że ochrona znaku towaro-
wego zgłoszonego przez Nowotarskie Zakłady 
Przemysłu Skórzanego wygasła w 1995 r.. Są 
jednak nowe zgłoszenia – z 2008 roku „Nowy 
Targ relaks” oraz z 2009 r. „relaks wojas”, 
przypominające pod względem grafi cznym jako 
żywo znak umieszczany na wspomnianych 
butach. 

P o nitce do kłębka okazało się, że początek 
zamieszania z „relaksami” spowodowała 

młoda projektantka z Kęt, pragnąca wykorzy-
stać markę i znak grafi czny „Nowy Targ relaks” 
do oznaczania różnorodnych towarów. Ponie-
waż użycie nazwy miasta Nowy Targ wymagało 
zgody rajców, sprawa została upubliczniona, 
co spowodowało reakcję producenta, który 
przejął dawne państwowe zakłady produkujące 
niegdyś „relaksy”. Do tego włączył się jeszcze 
jeden wytwórca butów z Nowego Targu, który 
także zapałał chęcią posiadania marki „relaks”. 

Ostatecznie Rada Miasta nie wydała zgody 
projektantce z Kęt na użycie nazwy Nowy Targ 

w znaku towarowym, a przyznała takie prawo 
dwóm rodzimym fi rmom. Stosowne zgłoszenia 
trafi ły do Urzędu Patentowego RP i czekają 
obecnie na decyzję ekspertów. 

Na marginesie tej zawiłej historii sporu o buty 
„relaks” nasunęło mi się pytanie, jak przedsta-
wia się obecnie stan ochrony dawnych marek? 
Okazuje się, że bardzo wiele z nich przetrwało 
na rynku i nadal podlega ochronie. Bardzo 
dobrze „trzymają się” niektóre znaki towarowe 
znane jeszcze w II Rzeczypospolitej – Orbis, 
Wedel, Żywiec, Goplana. Nadal chronione 
są także takie znaki jak Ixi, Buwi, Pollena, Pe-
wex, Baltona, Bambino, Ludwik czy Poloplast. 
Niektóre zaczęły natomiast funkcjonować 
w zupełnie nowej roli – ci, którzy wiedzą, że „ju-
niorki” były rodzajem szkolnych kapci będą 
zapewne zaskoczeni, że chronioną nazwą 
„juniorki” oznacza się obecnie ... bułki.

U jawniające się spory o dawne, często 
nawet „zapomniane” marki, dowodzą 

jednego – nie warto pochopnie rezygnować 
z ochrony znaków utrwalonych w świadomości 
konsumentów. Nawet jeżeli jakiś producent 
przestaje być aktywny lub fi rma ulega prze-
kształceniom, trzeba zastanowić się, czy prawa 
niematerialne do przedmiotów własności prze-
mysłowej (np. znaków towarowych) nie stano-
wią wartości, którą mogą być zainteresowane 
inne podmioty rynkowe. Według analityków 
fi nansowych ogólna wartość dawnych marek, 
które funkcjonowały przed 1989 r. wynosi 
obecnie ok. 5 mld złotych. 

Adam Taukert 

dopuszczone są jedynie do nieformalne-
go uczestnictwa w wielkich wydarzeniach 
celebrowanych na uczelni. Nie ma abso-
lutnie żadnej edukacji kobiet. Mijają lata.” 
Podczas rewolucji naukowej w wieku 
XVI – XVII szczególnie w Niemczech 
kobiety zajmują się astronomią, co cie-
kawe żadne z tych osiągnięć nie zostaje 
uznane. Odkrywają komety, ale tylko 
ich mężowie mogą występować o uzna-
nie wyników badań. Potem przychodzi 
oświecenie i wiek XVIII, który przyczynił 
się do ogromnego zaangażowania kobiet. 
Pojawia się pierwsza kobieta fi zyk i fi lozof, 
Laura Bassi, zatrudniona jako wykładow-
ca uniwersytecki. Tymczasem panowie 
tworzą, rozwijają się, publikują” – opowia-
dała prof. Orłowska. Jak wyjaśniła, stop-
niowo kobiety są dopuszczane do coraz 
to nowych dziedzin. Wykorzystują przy 
tym aktywności, w których specjalizują 
się od wieków, na przykład rysunek. 
Tę umiejętność panie wykorzystywały 
w celach naukowych, szczególnie dla do-
kumentowania nowych gatunków roślin, 
przywożonych z zagranicy z wypraw od-
krywczych. Jedna z kobiet została nawet 
ofi cjalnym botanikiem na okręcie w czasie 
wypraw, podczas których „na gorąco” 
rysowała nowe rośliny.” Jednak zwraca-
no uwagę na nieprzyzwoitość systemu 
klasyfi kacji roślin opartych na różnicach 
seksualnych, więc zniechęcano kobiety 
do zajmowania się rysunkiem z uwagi 
na to, że będzie to dla nich szkodliwe 
moralnie” – zaznaczyła wiceminister.

W 1840 r. pierwsza kobieta dostaje 
dyplom uniwersytecki. Niedługo później 
pojawia się wyższa szkoła adresowana 
do kobiet – London School of Medicine 
(1874 r.). Dalej kobiety idą jak burza, 
a wśród nich Maria Skłodowska-Curie. 
„Mamy 2005 rok. 50 proc. wszystkich 
zatrudnionych na stanowiskach technicz-
nych naukowych w Wielkiej Brytanii sta-
nowią kobiety. W bardzo krótkim okresie 
nie tylko nadgoniłyśmy to, co tamci robili 
przez lata i historycznie byli faworyzowani 
i mieli absolutnie wspaniałe warunki. 
Jesteśmy na doskonalej pozycji” – podsu-
mowała prof. Orłowska…”

(Z biuletynu PAP – Nauka w Polsce)

CHWILA RELAKSU...

– Dzień dobry, dzwoni „Tygodnik Podhalański” – mamy prośbę 
o pilną informację. Czy w Urzędzie Patentowym zarejestrowany jest 

znak towarowy „relaks” dla obuwia z Nowego Targu? 
Pytamy, bo o ten znak walczy już trzech producentów butów, 

a sprawę ma rozpatrzyć Rada Miasta...
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  Nasz gość

WYZWANIAWYZWANIA 

i 

PRIORYTETYPRIORYTETY

w korzyściach płynących z innowacyjności 
i gospodarki opartej na wiedzy. Nasze progra-
my opracowywane są w taki właśnie sposób, 
aby wspierały tworzenie środowiska sprzy-
jającego rozwijaniu krajowej innowacyjności 
i kreatywności oraz przyciągały bezpośrednie 
zagraniczne inwestycje – poprzez promowanie 
skuteczniejszego wykorzystywania systemu 
praw własności intelektualnej i większego 
poszanowania tych praw we wszystkich pań-
stwach członkowskich.

Działamy także na rzecz biznesu, oferując 
wiele opłacalnych usług, ułatwiających proces 
uzyskiwania międzynarodowej ochrony paten-
towej, ochrony znaków towarowych i wzorów 

– Jak scharakteryzowałby Pan rolę WIPO 
w zglobalizowanym świecie?

– WIPO będąc organizacją międzynarodową 
zajmującą się problematyką ochrony własności 
intelektualnej (IP) jest międzynarodowym forum 
dyskusji na temat przyszłości i rozwoju tej 
dziedziny prawa. We współczesnym świecie 
zdominowanym przez wiedzę i technologię 
coraz intensywniej wykorzystuje się własność 
intelektualną. Wynika to ze wzrostu znaczenia 
wartości niematerialnych i prawnych w go-
spodarce opartej na wiedzy. Własność inte-
lektualna jest bowiem jednym z niezbędnych 
mechanizmów umożliwiających przekładanie 
wiedzy na dobra komercyjne. Prawa chroniące 
tę wiedzę odgrywają kluczową rolę w tworze-
niu bezpiecznego środowiska sprzyjającego 
inwestowaniu w innowacje i kreatywność oraz 
rozpowszechnianiu innowacyjnych i nowator-
skich produktów i usług. Stawiają one przed 
nami się wiele pytań dotyczących kierunków 
działania oraz wiele wyzwań. 

WIPO jest wielostronnym forum, w ramach 
którego 184 państwa członkowskie mają moż-
liwość wypracowywania konsensusu wokół 
tych zagadnień. Współpracujemy z państwami 
członkowskimi w celu zwiększania globalnych 
inwestycji w tworzenie wiedzy poprzez roz-
wijanie silnego i zrównoważonego systemu 
własności intelektualnej, który ma zapewnić 
właściwą równowagę między potrzebami i in-
teresami innowatorów, inwestorów i społeczeń-
stwa. Staramy się zwiększać udział państw 

oraz – zwiększających dostęp do istotnych in-
formacji dotyczących własności intelektualnej. 
Oferujemy atrakcyjne alternatywy dla długich 
i kosztownych postępowań sądowych, umoż-
liwiając korzystanie z usług naszego Centrum 
Arbitrażu i Mediacji. W zglobalizowanym świe-
cie zdominowanym przez silną konkurencję 
innowatorzy i przedsiębiorstwa (zarówno duże 
i małe) muszą mieć możliwość prostego i opła-
calnego zabezpieczenia i zarządzania swoimi 
prawami własności intelektualnej. 

– Jakie są główne trendy w zakresie 
ochrony własności intelektualnej i jakie 
korzyści płyną z wyznaczania światowych 
standardów prawnych i organizacyjnych 
dotyczących tej ochrony? Czy własność in-
telektualna ma pozytywny wpływ na ogól-
ny rozwój naszej cywilizacji, czy może się 
przyczyniać do rozwiązywania problemów 
związanych ze skuteczną ochroną środowi-
ska? Pod tym względem opinie nie są jed-
noznaczne.

– W ostatnich latach jesteśmy świadkami 
ekspansji w zakresie ochrony własności 
intelektualnej. Zjawisko to nie występuje wy-
łącznie w krajach uprzemysłowionych, ale ma 
charakter ogólnoświatowy. Przykładem takim 
może być wiedza tradycyjna, której ochrony 
domagają się kraje rozwijające się. A prawa 
własności intelektualnej – jak już wspomniałem 
– odgrywają istotną rolę w tworzeniu bezpiecz-
nego środowiska sprzyjającego inwestowaniu 
w innowacje i kreatywność oraz rozpowszech-
nianiu innowacyjnych i nowatorskich produk-
tów i usług. 

Rozmowa z dr Francisem Gurry, 
Dyrektorem Generalnym 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) 

Od lewej dr Margot FrÖhlinger – Komisja Europejska Bruksela, Mi-Young Han – Światowe 
Stowarzyszenie Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców (Korea) dr Francis Gurry – Dyrektor 
Generalny WIPO (Genewa). 

Zdj. Dhillon Photographics
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Jedną z kluczowych korzyści wynikających 
z wyznaczania światowych standardów 
prawnych i procedur dotyczących IP jest fakt, 
że jednolitość pomaga w zmniejszeniu stopnia 
złożoności systemu i w zwiększeniu jego do-
stępności. Zauważamy, że wraz z ekspansją 
własności intelektualnej system staje się 
bardziej skomplikowany. Istnienie nadmiernie 
skomplikowanego i niedostępnego systemu 
wywarłoby negatywny wpływ na innowa-
cyjność i kreatywność. Dlatego też musimy 
zadbać o zachowanie możliwie jak największej 
prostoty tego systemu. Powinniśmy nieustannie 
obserwować, czy system IP wciąż spełnia 
swoje główne zadania, pobudza innowacyjność 
i kreatywność oraz przyczynia się do utrzyma-
nia ładu rynkowego. System ten opracowano 
w celu zrównoważenia praw społeczeństwa 
oraz praw twórców i innowatorów, aby zapew-
nić członkom tej drugiej grupy odpowiednie 
wynagrodzenie za wnoszony wkład. Musimy 
dbać, aby nie doszło do zbytniego zachwiania 
tej równowagi na korzyść jednej ze stron. Sys-
tem służy więc zarówno stymulowaniu innowa-
cyjnych rozwiązań, jak i ich rozpowszechnianiu. 
Mało zasadne jest bowiem samo posiadanie 
innowacyjnego rozwiązania, gdy nie można 
z niego korzystać na szeroką skalę. 

W odniesieniu do kwestii IP i ochrony śro-
dowiska istnieje pogląd, że prawa własności 
intelektualnej mogą wywierać negatywny 
wpływ na inicjatywy polityczne, niezbędne 
do rozwiązania problemu zmian klimatycz-
nych. Moim zdaniem pogląd ten nie znajduje 
odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ogólnie 
uznaje się, że innowacje technologiczne będą 
odgrywały kluczową rolę w ramach podejmo-
wanych na całym świecie wysiłków, mających 
na celu sprostanie wyzwaniom wynikającym 
ze zmian klimatycznych – technologia była 
przyczyną problemów i technologia zapewni 
ich rozwiązanie. Jednak ze względu na to, 
że ekoinnowacje powinny mieć charakter 
globalny, przyniosą one względnie niewielkie 
korzyści, jeśli będą stosowane tylko w jednym 
kraju. Dlatego też podstawowe znaczenie dla 
skuteczności działania w tym obszarze ma 
transfer technologii. Wyzwanie polegające 
na doprowadzeniu do transferu szerokiej gamy 
technologii, będących w posiadaniu osób 
prywatnych, może zniechęcać, gdyż nigdy 
wcześniej temu wyzwaniu nie sprostano. Jed-
nakże system własności intelektualnej i spo-
łeczność zajmująca się tą dziedziną posiadają 

duże doświadczenie w zakresie tworzenia, 
komercjalizacji i rozpowszechniania technologii 
czy dokonywania jej transferu i istotnie mogą 
przyczynić się do realizacji tego zadania. 

Warto zauważyć, że niektóre kraje zaczęły 
dynamicznie korzystać z własności intelek-
tualnej, aby nadać priorytetowe znaczenie 
pożądanym wynikom w tym względzie poprzez 
tworzenie kanałów przyspieszonego rozpa-
trywania ekoinnowacji. Do dyspozycji jest 
znacznie więcej możliwości. WIPO jest więc 
szczególnie zaangażowane w promowanie 
rozwoju zrównoważonego międzynarodowego 
systemu IP, wspierającego innowacje i umoż-
liwiającego ich rozpowszechnianie na szeroką 
skalę. Zaangażowanie to jest podstawą wielu 
realizowanych obecnie inicjatyw, na przykład 
w ramach Agendy Rozwoju WIPO, których 
celem jest zwiększenie udziału wszystkich 
państw w korzyściach płynących z gospodarki 
opartej na wiedzy.

– Jakie są w tym kontekście szanse 
na przyjęcie Traktatu o materialnym prawie 
patentowym (SPLT)?

– Jest to wciąż bardzo złożona kwestia i uwa-
żam, że najpierw musimy poczynić postępy 
w uzgodnieniu ograniczonej liczby zagadnień, 
którymi aktualnie zajmuje sie Stały Komitet 
Prawa Patentowego (SCP). Musimy poczekać 
i zobaczyć, jak potoczą się tegoroczne dysku-
sje, ale moim zdaniem postęp będzie możliwy 
tylko wówczas, gdy będziemy – realizując zrów-
noważony program prac – osiągać kompromis. 
Oznacza to, że w programie muszą znajdować 
się elementy, z którymi mogą identyfi kować się 
zarówno kraje rozwijające się, jak i rozwinięte. 
Coraz więcej państw członkowskich przyznaje, 
że kwestia ta ma istotne znaczenie.

– Jak Pan ocenia skuteczność roli integra-
cyjnej WIPO i współpracę z określonymi 
krajami? 

– Jak już wspomniałem, gwałtowny rozwój 
technologiczny, gospodarczy i społeczny, który 
obserwujemy w ostatnich latach doprowadził 
do zwiększenia i intensyfi kacji zainteresowania 
własnością intelektualną. Obecnie musimy 
zapewnić, aby prowadzone w WIPO debaty 
międzynarodowe skupiały się na poszukiwaniu 
najlepszych sposobów stymulowania inno-
wacyjności i kreatywności poprzez własność 
intelektualną oraz przyczyniały się do utrzymy-
wania ładu rynkowego. 

Nowa strategiczna orientacja WIPO ma na celu 
zapewnienie skutecznego sprostania znaczą-
cym i licznym wyzwaniom, przed którymi staje 
społeczność międzynarodowa zajmująca się 
własnością intelektualną. Przykładowo, rozpo-
wszechnianie technologii cyfrowych stanowi 
ogromne zadanie, które należałoby rozwiązać 
w sferze praw autorskich. Wraz ze wzrostem 
skali piractwa internetowego stajemy w obliczu 
kluczowego pytania, w jaki sposób fi nanso-
wać kulturę w XXI wieku. Jak zapewnimy 
skuteczność egzekwowania praw autorskich 
w środowisku cyfrowym, skoro wersje orygi-
nalne i kopie niczym się nie różnią, a każda 
osoba niemal za darmo ma dostęp do środków 
umożliwiających kopiowanie i dystrybucję 
materiałów?

Również system patentowy staje przed wielo-
ma wyzwaniami, które wiążą się w szczegól-
ności z rosnącą liczbą zgłoszeń patentowych. 
Oszacowano, że w 2007 r. na całym świecie 
na rozpatrzenie oczekiwało 4,2 miliona zgło-
szeń patentowych. Niedawne badanie prze-
prowadzone przez Brytyjski Urząd Własności 

Przedstawiciele WIPO, 
uczestnicy konferencji 
UP RP „Innowacyjność 
i kreatywność kobiet 
w nauce i biznesie 
na rzecz wzrostu 
gospodarczego”, 
Warszawa, 
marzec 2010 r. 
Od lewej: Michal 
Svantner – dyrektor, 
Francis Gurry 
– Dyrektor Generalny, 
Omar Katbi – szef 
wydziału. 
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Intelektualnej wykazało, że z powodu takich 
zaległości gospodarka światowa ponosi rocz-
nie koszty rzędu miliardów dolarów amerykań-
skich. Bez wątpienia musimy znaleźć sposób 
na poprawienie tej sytuacji. Współpracujemy 
z państwami członkowskimi w celu określenia 
sposobów na zwiększenie efektywności urzę-
dów własności intelektualnej na całym świecie 
oraz w celu promowania praktyk „worksharin-
gu”*, które mają na to wpływ. 

W październiku 2009 r. państwa członkowskie 
podjęły historyczną decyzję nadającą wy-
raźne upoważnienie do przyspieszenia prac 
Międzyrządowego Komitetu ds. Zasobów 
Genetycznych, Wiedzy Tradycyjnej i Folkloru 
(IGC). Stanowi to istotny i zdecydowany postęp 
w uznawaniu wkładu wnoszonego na rzecz 
ludzkości poprzez ogólnoświatowe działania 
innowacyjne i kreatywność oraz ochrony do-
robku ludzkiego będącego ich efektem.

Podsumowując, strategiczne cele WIPO służą 
zwiększaniu udziału państw w korzyściach 
płynących z innowacyjności i gospodarki opar-
tej na wiedzy poprzez, między innymi: promo-
wanie zrównoważonej ewolucji międzynarodo-
wych ram prawnych, ciągłe świadczenie usług 
wartości dodanej na rzecz przemysłu, wspie-
ranie wykorzystywania własności intelektualnej 
na rzecz rozwoju, podniesienie kompetencyjno-
ści urzędów własności intelektualnej na całym 
świecie w zakresie świadczenia opłacalnych, 
określonych terminowo usług, zwiększanie 
dostępu do informacji o IP i jej przepływu, 
promowanie większego poszanowania praw 
własności intelektualnej oraz podkreślanie po-
zytywnego wpływu, jaki może mieć własność 
intelektualna na opracowywanie rozwiązań tak 
ważnych problemów globalnych, jak zmiany 
klimatyczne czy bezpieczeństwo żywności.

– Czy współpraca z europejskimi i świa-
towymi urzędami patentowymi i związane 
z tym doświadczenia przyczyniają się 
do wzbogacania programów i projektów 
WIPO? 

– WIPO jest organizacją, w której – jak mówi-
łem– wiodącą rolę odgrywają państwa człon-
kowskie i dlatego gorąco zachęcamy je do ak-
tywnego udziału w naszych pracach. Krajowe 
urzędy patentowe pełnią kluczową funkcję 
w zarządzaniu Układem o współpracy patento-
wej (PCT), który stał się kamieniem węgielnym 
międzynarodowego systemu patentowego. 
W 40-letniej historii WIPO krajowe urzędy 
własności intelektualnej zawsze odgrywały 
wiodącą rolę w kształtowaniu międzynarodo-
wej sytuacji w zakresie IP. Jestem przekonany, 
że ich bezcenne doświadczenie, pomysły i wie-
dza specjalistyczna będą wciąż wzbogacały 
programy i projekty WIPO oraz stymulowały 
stopniowy, adekwatny do wymogów naszych 
czasów rozwój polityki IP, prawa i praktyki. Jeśli 
chcemy odnieść sukces w identyfi kowaniu, 
opracowywaniu i stosowaniu nadających się 
do wykorzystania długotrwałych rozwiązań 
dla złożonych problemów, z którymi zmaga się 
współcześnie system IP, owocna współpraca 
z urzędami własności intelektualnej wszystkich 
państw członkowskich jest niezbędna.

– Czyli można powiedzieć, że działalność 
krajowych urzędów patentowych, jakość 
ich pracy, wpływając na przestrzeganie 
praw własności intelektualnej ma istotny 
wpływ na kształtowanie gospodarki opartej 
na wiedzy?

– Tak, zgadzam się z tą opinią. Urzędy własno-
ści intelektualnej mają do odegrania kluczową 
rolę w tworzeniu zaufania do systemu IP, 
promowaniu krajowej innowacyjności i kre-

atywności, stymulowaniu rozwoju sektorów 
gospodarki opierających się na własności 
intelektualnej, przyczynianiu do realizacji celów 
handlowych i inwestycyjnych oraz zapewnianiu 
istotnego wpływu polityki i strategii dotyczącej 
własności intelektualnej na realizację krajowych 
celów rozwoju gospodarczego i związanych 
z tym priorytetów.

Jeśli przyjrzymy się historii IP na świecie w cią-
gu ostatnich 120 lat, w okresie tym znaczny 
nacisk kładziono na konstrukcję prawną mię-
dzynarodowego systemu własności intelektual-
nej. Sądzę, że nadszedł czas, aby równie duży 
nacisk położyć na konstrukcję techniczną tego 
systemu. Stwarza to bowiem możliwość ko-
rzystania z innowacji w skali międzynarodowej, 
co jest niezwykle ważne.

Dlatego WIPO podkreśla potrzebę opraco-
wania w ramach organizacji wspólnych stan-
dardów i wspólnych klasyfi kacji. W tym celu 
ściśle współpracujemy z państwami człon-
kowskimi, aby wzmocnić ich kompetencyjność 
tak, aby mogły w większym stopniu uczest-
niczyć w międzynarodowej infrastrukturze 
związanej z własnością intelektualną. WIPO 
stawia sobie za cel zapewnienie powszechne-
go dostępu do zasobów światowej informacji 
na temat własności intelektualnej poprzez 
digitalizację zbiorów danych z dziedziny IP 
oraz tworzenie takich baz danych z zakresu 
nauki i technologii. Nacisk na wspieranie 
rozwoju nowoczesnej, skutecznej i przyjaznej 
dla użytkownika infrastruktury technicznej 
na poziomie krajowym znacznie przyczynia 
się do usprawnienia właśnie technicznej 
konstrukcji systemu własności intelektualnej 
oraz skutecznego rozwiązywania bieżących 
problemów IP, w szczególności w odniesieniu 
do patentów. Aktywnie zachęcamy urzędy 
własności intelektualnej do wdrażania progra-
mów przeznaczonych dla nich, zakładających 
przekształcanie się tych urzędów w organy 
będące istotnym elementem rozwoju gospo-
darczego, świadczącymi usługi wspierające 
krajową działalność innowacyjną, przedsiębior-
czość i postęp gospodarczy.

– Co Pan sądzi o inicjatywach podejmowa-
nych przez Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej?

– Z zadowoleniem stwierdzam, że Urząd Pa-
tentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) jest 
jednym z najbardziej efektywnie działających 
urzędów w regionie – w porównaniu z rokiem 

Od lewej 
dr Ewa Zimny – ekspert; 
Francis Gurry – Dyrektor 
Generalny WIPO, 
Zdzisław Rapacki 
– ambasador Polski 
w Genewie.
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PRZYGOTOWANIA UP RP 

DO PREZYDENCJI
Urząd Patentowy RP zaangażowany jest w prace tylko jednej 

grupy roboczej Rady, a mianowicie Grupy Roboczej ds. Własności 
Intelektualnej (podgrupa Patenty i podgrupa Znaki Towarowe 

i podgrupa Wzory).

nuowane także podczas polskiej prezydencji. 
Nie można również wykluczyć zgłoszenia przez 
poprzedzające nas Prezydencje innych tema-
tów, które także wejdą do agendy prac Grupy 
w drugiej połowie 2011 r. 

Natomiast w podgrupie (d) Znaki Towarowe 
toczą się prace związane z rewizją systemu 
wspólnotowego znaku towarowego. Jest 
to na razie etap wstępny tych prac, które 
w przyszłości obejmą zmiany do rozporządze-
nia 207/2009 oraz dyrektywy 2008/95/WE. 

Z ałożenia programowe będą aktualizo-
wane w miarę zachodzących zmian 

w stanie negocjacji na forum Grupy Roboczej. 
Ponadto zostaną skorygowane w wyniku usta-
lenia wspólnego planu pracy grupy roboczej 
na 18 miesięcy dla trio Polska – Dania – Cypr. 
Urząd Patentowy zaproponował wstępny pro-
gram prac trio w dziedzinie ochrony własności 
przemysłowej, który obejmuje wszystkie trzy 
wyżej wymienione kwestie. 

Strategia i harmonogram prac 
organizacyjnych

Najważniejszym celem strategicznym Urzędu 
jest nawiązanie ścisłej współpracy z Radą UE, 
Komisją Europejską, z państwami, które będą 

*Worksharing – wzajemne wykorzystywanie poszukiwań 
i badań patentowych przez urzędy w celu unikania 
dublowania pracy

2008 w 2009 r. zanotowano w nim wzrost 
liczby udzielonych patentów o 10 proc. 
(3 958 patentów). Wynika to w znacznej mierze 
z profesjonalizmu pracowników Urzędu, któ-
rych pracą kieruje prezes dr Alicja Adamczak.

Zaangażowanie Urzędu Patentowego RP 
w modernizację i usprawnianie systemów 
i usług z zakresu IP wyraźnie procentuje. Nie-
zwykły postęp, jaki osiągnięto we względnie 
krótkim czasie, jest doskonałym przykładem 
na to, czego można dokonać zarówno na po-
ziomie operacyjnym, jak i w zakresie promo-
wania świadomości społecznej na temat zna-
czenia przestrzegania praw IP oraz potencjału 
własności intelektualnej dla rozwoju gospodar-
czego, społecznego i kulturalnego.

Modernizacja procedur prowadzonych przez 
UP RP, w tym wdrożenie wielu programów 
i inicjatyw informatycznych, doprowadziła 
do skrócenia czasu rozpatrywania zgłoszeń. 
Wyeliminowano zaległości i opóźnienia w roz-
patrywaniu zgłoszeń dotyczących znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych. Syste-
matycznie skracany jest także czas rozpatry-
wania zgłoszeń patentowych. Jest to naprawdę 
dobra wiadomość dla podmiotów korzystają-
cych z własności intelektualnej w Polsce, dla 
przyszłości Urzędu i dla całego regionu.

Znaczenie, jakie UP RP przypisuje zarzą-
dzaniu jakością, można uznać za wzorcowe. 
Życzę Urzędowi powodzenia w staraniach 
zmierzających do uzyskania certyfi katu ISO 
9001 w odniesieniu do procedur udzielania 
wyłącznych praw. Najnowsze doświadcze-
nia Urzędu stanowią przydatne wskazówki 
nie tylko dla krajów położonych w tym sa-
mym regionie. Polska i Urząd Patentowy RP 
mają do odegrania ważną rolę w przyszłym 
rozwoju międzynarodowych ram IP i gorąco 
zachęcamy Urząd do aktywnego dalszego 
angażowania się w rozwiązywanie problemów, 
przed którymi staje obecnie system własności 
intelektualnej.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Szymańska

Zdjęcia: Adam Taukert

Polska, Warszawa, 
Zamek Królewski. 
Autor: sfu

W związku z przygotowaniami do Prezydencji 
w UP RP został powołany Zespół ds. przygo-
towań, w skład którego wchodzą: członkowie 
korpusu Prezydencji z UP RP (6 osób, w tym 
5 ds. merytorycznych, 1 ds. organizacyjnych), 
dwóch dyrektorów departamentów meryto-
rycznych, główny księgowy (odpowiedzialny 
za sprawy fi nansowe) oraz naczelnik (dyrektor) 
Wydz. (Departamentu) Promocji i Wspierania 
Innowacyjności, który będzie odpowiedzialny 
za sprawy informacyjno-promocyjne oraz zwią-
zane z organizacją imprez towarzyszących. 

Opracowany został również Regulamin pracy 
Zespołu, a także wstępny harmonogram 
i strategia działań związanych z przygotowa-
niami w odniesieniu do spraw programowych, 
organizacyjnych, promocyjnych i fi nansowych. 
Harmonogram podlega stałej aktualizacji. 

Program merytoryczny

Obecnie w ramach podgrupy (a) Patenty trwają 
prace nad dwoma głównymi tematami:

1.1. stworzenie jednolitego systemu rozstrzyga-
nia sporów w sprawach patentowych, 
2.2. stworzenie systemu patentu unijnego. 
Stan prac nad oboma powyższymi tematami 
pozwala przypuszczać, że będą one konty-
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przewodniczyły Radzie UE przed objęciem 
przewodnictwa przez Polskę, czyli z Hiszpanią 
i Węgrami, oraz z państwami trio, czyli z Danią 
i Cyprem. W tym celu zostanie zorganizowa-
nych, na różnych szczeblach, szereg spotkań 
i wizyt w organach unijnych oraz w wymie-
nionych wyżej państwach. Będą one służyły 
uzgodnieniu założeń, a następnie szczegółów 
planu pracy i kalendarza grupy roboczej, a tak-
że skorzystaniu z doświadczeń z prowadzenia 
przewodnictwa w Radzie UE.

W pierwszym kwartale br. miało już miejsce 
spotkanie z przedstawicielami Węgierskiego 
Urzędu Patentowego w Budapeszcie, w toku 
którego wymieniono informacje i doświadcze-
nia z przygotowań do prezydencji obu krajów. 
Spotkanie z przedstawicielami Duńskiego 
Urzędu Patentowego planowane na połowę 
kwietnia nie doszło do skutku z powodu za-
mknięcia przestrzeni powietrznej nad Europą. 
Planuje się jego zorganizowanie w ciągu naj-
bliższych dwóch miesięcy. 

Również w pierwszym kwartale 2010 r. odbyło 
się spotkanie z przedstawicielem Komisji 
Europejskiej, w trakcie którego omówiono 
najważniejsze aspekty przygotowań do pre-
zydencji, w szczególności dotyczące współ-
pracy z instytucjami unijnymi (KE, Rada i PE). 
Wstępny program tria Polska – Dania – Cypr 
zostanie przedyskutowany najprawdopodob-
niej we wrześniu w Krakowie przy okazji mię-
dzynarodowej Konferencji UP RP nt. własność 
przemysłowa w innowacyjnej gospodarce.

Również we wrześniu w Urzędzie Patentowym 
zostanie przygotowany wstępny kalendarz 
spotkań Grupy Roboczej ds. Własności Inte-
lektualnej, który następnie zostanie przekazany 
do Sekretariatu Generalnego Rady w celu jego 
ostatecznego uzgodnienia. 

Przygotowanie kadr

Osoby wytypowane do korpusu Prezydencji 
w UP RP są bardzo dobrze przygotowane 
merytorycznie do realizacji zadań z nią zwią-
zanych. Wszystkim członkom korpusu zostały 
przydzielone określone funkcje (przewodni-
czący, zastępca, koordynator merytoryczny, 
koordynator organizacyjny). 

Poza członkami korpusu, w obsługę Prezyden-
cji będą też zaangażowani wszyscy pracow-
nicy Wydziału Współpracy Międzynarodowej 
oraz komórek zajmujących się działalnością 
promocyjną Urzędu, a w miarę potrzeby także 
pracownicy departamentów merytorycznych. 

Szkolenia

Aktualnie wszyscy członkowie korpusu Prezy-
dencji uczestniczą w szkoleniach językowych 
(5 osób z jęz. angielskiego, 1 z jęz. francu-
skiego). W I kwartale 2010 r. uczestniczyli oni 
w szkoleniu centralnym w KSAP w ramach 
„Specjalistycznego szkolenia z zakresu wiedzy 
ogólnej na temat systemu prawnego, instytu-
cjonalnego oraz procesu decyzyjnego w UE”. 
Do końca bieżącego roku przewiduje się 
uczestnictwo członków korpusu w szkoleniu 

Cypr, Nikozja. 
Autor: Ewa Dryjanska

organizowanym przez kolejnego kontrahenta, 
tym razem z zagranicy. 

Jeden członek korpusu uczestniczył w dwóch 
szkoleniach centralnych z zakresu protokołu 
dyplomatycznego oraz w dwutygodniowym 
stażu w instytucjach unijnych w Brukseli, Stras-
burgu i Luksemburgu. 

Finanse 

Na realizacje zadań związanych z przygotowa-
niem i prowadzeniem prezydencji Urząd Paten-
towy otrzymał środki w wysokości 141 000 zł. 
Środki te przyznane zostały na trzy lata, 
tj.: 2010-2012, przy czym w 2010 r. Urząd 
będzie miał do dyspozycji ok. 63 tys. zł, 
w 2011 – ok. 60,5 tys., zaś w 2012 r. 
– ok. 17,5 tys. zł., podczas gdy Urząd przewi-
duje, iż gros wydatków zostanie poniesionych 
w 2011 r. Ponadto Urząd uzyska dofi nansowa-
nie w przypadku konieczności zorganizowania 
konferencji dyplomatycznej dla zawarcia poro-
zumienia w sprawie utworzenia sądu 
ds. patentów europejskich i unijnych. 

Imprezy towarzyszące 

W trakcie prezydencji Urząd Patentowy zorga-
nizuje szereg imprez towarzyszących, z których 
najważniejsze to: 

• wystawa wzornictwa przemysłowego 
– DESIGN.PL, która będzie miała miejsce 
przez całe półrocze 2011 r. we wszystkich 
siedzibach Prezydencji na terenie Polski,

• międzynarodowa konferencja nt. własności 
przemysłowej w innowacyjnej gospodarce 
(tytuł problemowy zostanie opracowany 
w najbliższym czasie) w Krakowie we 
wrześniu 2011 r. 

Ewa Nizińska-Matysiak 
Grażyna Lachowicz

Dania, Kopenhaga. 
Autor: Tomasz Sienicki
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  VIII edycja konkursu Prezesa Urzędu Patentowego RP

sności intelektualnej (IP) jest jednym z istotnych 
zagadnień polityki Unii Europejskiej i jednym 
z najważniejszych instrumentów regulujących 
dobre stosunki ekonomiczne w Europie 
i w miarę bezkolizyjny, gospodarczy obrót 
w obrębie Wspólnoty. Strategiczne dokumenty, 
wyznaczające kierunki rozwoju Wspólnoty, 
zawierają liczne odniesienia i wyzwania, jakie 
stoją przed krajami członkowskimi w związku 
z rozwojem innowacyjnej gospodarki, której 

na promocji potencjału Polski w Unii Euro-
pejskiej poprzez upowszechnianie wizerunku 
naszego kraju jako państwa szczególnie 
dbającego o ochronę własności intelektual-
nej, obejmującej w szczególności: ochronę 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 
przemysłowych, znaków towarowych i usłu-
gowych, oznaczeń geografi cznych i topografi i 
układów scalonych. Przesłanie prac, ich idea 
twórcza powinny zatem bezpośrednio nawią-
zywać do znaczenia poszanowania cudzych 
praw wyłącznych dla społecznego i gospodar-
czego rozwoju Polski, funkcjonującej w ramach 
struktur europejskich. 

W arto podkreślić, że nagrodzone plaka-
ty są później wykorzystywane w róż-

nych wydawnictwach Urzędu Patentowego 
(raportach rocznych, broszurach informacyj-
nych, w Kwartalniku UP RP) upowszechniają-
cych wiedzę o ochronie własności intelektual-
nej, podczas konferencji, sympozjów, wystaw 
organizowanych przez UP RP lub z jego 
udziałem (przypomnijmy choćby wystawę 
nagrodzonych plakatów w prestiżowym Mu-
zeum Plakatu w Wilanowie w ub. roku, gdzie 
prezentowane są plakaty najlepszych 
polskich i zagranicznych twórców), zaś naj-
lepsze prace naukowe niejednokrotnie stają 
się źródłem wielu wartościowych koncepcji, 
wzbogacając problematykę szeroko rozumia-
nej ochrony IP. 

Regulaminy obu konkursów znaleźć można 
na stronie internetowej Urzędu. Termin nadsy-
łania plakatów upływa 11 października, nato-
miast prac naukowych 15 października br. 

(at,asz,pz)

U rząd Patentowy, realizując misję eduka-
cyjną, obejmującą popularyzację pro-

blematyki ochrony efektów ludzkiej kreatywno-
ści i poszanowania cudzych praw wyłącznych, 
już po raz ósmy ogłosił konkurs na pracę 
naukową oraz plakat o tematyce związanej 
z ochroną własności przemysłowej. 

Pozytywne doświadczenia z lat ubiegłych, 
nie malejące zainteresowanie konkursem 
UP RP, wysoki poziom prac, co więcej – pod-

Nasz cel:Nasz cel:
WIZERUNEK POLSKIWIZERUNEK POLSKI
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jęcie się za naszym przykładem organizacji 
podobnych konkursów przez inne instytucje, 
upewnia, że istnieje potrzeba kontynuacji tej 
inicjatywy, która stanowi wyjątkową formę 
popularyzacji znaczenia praw własności 
intelektualnej i ich ochrony w nowoczesnym 
społeczeństwie opartym na wiedzy, które jest 
naszym celem.

P rzedsięwzięcie adresowane jest do mło-
dego pokolenia naukowców i artystów, 

którzy pod czujnym okiem opiekunów meryto-
rycznych, decydują się w twórczy i interesujący 
dla odbiorcy sposób podjąć w swoich pracach 
zagadnienie ochrony IP. W konkursie mogą 
wziąć udział studenci uczelni artystycznych, 
wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk 
plastycznych szkół wyższych (kategoria 
studencka); uczniowie średnich szkół o pro-
fi lu plastycznym (kategoria uczniowska) 
oraz wszystkie zainteresowane osoby nieobję-
te poprzednimi kategoriami (kategoria otwar-
ta). Efekty ich prac każdorazowo oceniane 
są przez jury, złożone z uznanych autorytetów 
w dziedzinie sztuki oraz ekspertów w zakresie 
własności intelektualnej. 

Tematem tegorocznej VIII. edycji konkursu 
na plakat jest „Prezydencja Polski w Unii 
Europejskiej, 1 lipca – 31 grudnia 2011 roku. 
Ochrona własności intelektualnej”. 

Dlaczego w tym roku proponujemy taki temat? 
Przyczyn jest kilka. Po pierwsze ochrona wła-

fundamentem jest właśnie ochrona własności 
intelektualnej. Po drugie – będzie to stanowić 
jeden z obszarów działań w ramach polskiej 
Prezydencji w UE. Prezydencja jest więc 
szczególną okazją do zaprezentowania Polski 
jako kraju dynamicznie rozwijającego się, 
posiadającego wielkie możliwości rozwojowe 
i przywiązującego istotne znaczenie do proble-
matyki ochrony IP we współczesnym społe-
czeństwie. 

Tematyka prac konkursowych powinna 
odzwierciedlać istotne znaczenie ochrony 
własności intelektualnej dla rozwoju Polski jako 
członka Unii Europejskiej. Celem konkursu 
jest uzyskanie utworu artystycznego w formie 
plakatu, którego główna funkcja polegać ma 

Zdjęcie: Adam Taukert
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C o to jest oznaczenie geografi czne? 
W jaki sposób można chronić polskie 

produkty regionalne? Dlaczego warto starać 
się o ochronę?

Między innymi na te pytania starano się od-
powiedzieć 23 kwietnia br. podczas między-
narodowej konferencji pt. „Ochrona oznaczeń 
geografi cznych”, która odbyła się pod honoro-
wym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – Marka Sawickiego, w gmachu Biblioteki 
Narodowej. Konferencja została zorganizowana 
przez Urząd Patentowy RP oraz Światową 
Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) 
z okazji Światowego Dnia Własności Intelek-

chodzącego z konkretnego regionu, ale także 
wspierają interesy lokalnych przedsiębiorców, 
promując oddalone od centrów przemysło-
wych regiony. Właściwa ochrona oznaczeń 
geografi cznych ułatwia konsumentom dokona-
nie wyboru spośród szerokiej gamy produktów, 
producentom zaś pozwala osiągnąć przewagę 
konkurencyjną dzięki podniesieniu renomy 
własnych wytworów i zabezpieczeniu się przed 
szkodliwym naśladownictwem innych podmio-
tów. Jest to szczególnie istotne w kontekście 
ponoszenia przez producentów kosztów utrzy-
mania odpowiednich warunków wytwarzania, 
ale również w znacznej mierze kosztów pro-
cesu produkcyjnego, którego szybkość oraz 

OCHRONA   OZNACZEŃ     GEOGRAFICZNYCH

 Konferencje

TRADYCJA, TRADYCJA, 

Oznaczenia geografi czne ułatwiają nie tylko identyfi kację produktu 
pochodzącego z konkretnego regionu, ale także wspierają interesy 

lokalnych przedsiębiorców, promując oddalone od centrów 
przemysłowych regiony. Biżuteria artystyczna z krzemienia 

pasiastego występującego jedynie w Polsce

W konferencji uczestniczyli delegaci 
z różnych regionów Polski

Wystąpienie Marie Rizo reprezentującej 
Światową Organizację Własności 
Intelektualnej

Wystąpienie Henryka Wujca – Prezesa 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego

tualnej. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób: 
przedstawiciele środowiska akademickiego, 
przedsiębiorcy, lokalni producenci wyrobów 
tradycyjnych oraz rzecznicy patentowi. 

Problematyka konferencji obejmowała między 
innymi prezentację możliwości ochrony pro-
duktów regionalnych, tradycyjnych i nierolnych 
w oparciu o przepisy krajowe – prawo własno-
ści przemysłowej, jak również normy unijne, 
omówienie znaku towarowego gwarancyjnego 
„Jakość Tradycja” oraz analizę orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europej-
skich w sprawie oznaczeń geografi cznych. 

Ochrona oznaczeń geografi cznych na gruncie 
przepisów prawa międzynarodowego została 
przewidziana już w Konwencji Paryskiej 
z 1883 r. Warto zauważyć, że oznaczenia 
ułatwiają nie tylko identyfi kację produktu po-

efektywność zależą od stopnia zaawansowa-
nia działalności badawczo-rozwojowej. 

P rawo wspólnotowe pozwala polskim 
wytwórcom ubiegać się o ochronę 

w trzech kategoriach: CHRONIONEGO 
OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO, CHRO-
NIONEJ NAZWY POCHODZENIA oraz 
GWARANTOWANEJ TRADYCYJNEJ SPE-
CJALNOŚCI. Na gruncie przepisów krajowych 
osobą odpowiedzialną za sprawy związane 
z przyjmowaniem, oceną i przekazywaniem 
do Komisji Europejskiej wniosków jest minister 
właściwy ds. rynków rolnych. Na specjalną listę 
mogą zostać wpisane produkty wytwarzane 
od co najmniej 25 lat, które swoją jakość lub 
wyjątkowe cechy oraz właściwości zawdzię-
czają stosowaniu tradycyjnych metod produk-
cji. Obecnie na liście znajduje się 15 polskich 
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Z prezentacjami wykładowców oraz reportażem 
fotografi cznym można się zapoznać na stronie 
internetowej Urzędu w zakładce Aktualności. 

W 2006 roku Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego 

wspólnie ze Związkiem 
Województw RP opracowała 

pierwszy krajowy system 
wyróżniania i kontroli żywności 
wysokiej jakości, a zwłaszcza 

produktów tradycyjnych, „Jakość 
Tradycja”, uznany przez ministra 

rolnictwa i rozwoju wsi. Znak 
towarowy o tej samej nazwie 

uzyskał prawo ochronne 
w Urzędzie Patentowym.

specjałów między innymi: andruty kaliskie, 
truskawka kaszubska, miód wrzosowy i rogal 
świętomarciński.  

W upowszechnianie wiedzy i promocję ochro-
ny tradycyjnych wytworów wpisują się także 
działania Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, która organizuje konkurs „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo”. Przez 9 lat zgłoszono 
około 4000 regionalnych i tradycyjnych wyro-
bów, zaś kilkadziesiąt produktów wyróżnionych 
zostało „Perłą” – najwyższym odznaczeniem 
w konkursie. 

W 2006 roku Izba wspólnie ze Związ-
kiem Województw RP opracowała 

Wystąpienie Michaly Kryslovej 
z Czeskiego Urzędu Patentowego

Wystąpienie dr Edyty Całki z Uniwersytetu 
Marii Curie Skłodowskiej

Wykładowcy otrzymali od organizatorów 
tradycyjne polskie sękacze

Sztandarowym polskim wyrobem 
regionalnym chronionym poprzez oznaczenie 
geografi czne jest podhalański oscypek

pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli 
żywności wysokiej jakości, a zwłaszcza pro-
duktów tradycyjnych, „Jakość Tradycja”, uzna-
ny przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Znak 
towarowy o tej samej nazwie uzyskał prawo 
ochronne w Urzędzie Patentowym. Głównym 
kryterium w konkursie jest jakość, potwierdzo-
na w wieloletnim procesie wytwarzania (co 
najmniej 50 lat) w oparciu o stałą recepturę. 
Specjalny certyfi kat zgodności obliguje pro-
ducentów do wytwarzania produktu zgodnie 
ze specyfi kacją. Przykładami wytworów, które 
uzyskały znak „Jakość Tradycja” są: wielkopol-
ski ser smażony, salceson wiejski kruszewski 
oraz przecier ogórkowy po łowicku. 

W śród wykładowców znaleźli się 
uznani specjaliści w zakresie ochrony 

własności przemysłowej oraz ochrony pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych: Krzysztof 
Ardanowski – doradca prezydenta RP ds. wsi 
rolnictwa, Dariusz Goszczyński – zastępca 
dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, 
Henryk Wujec – prezes Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, Marie Paul Rizo 
– przedstawicielka Światowej Organizacji Wła-

sności Intelektualnej (WIPO), Michala Kryslova 
z Departamentu Badań Znaków Towarowych 
Czeskiego Urzędu Patentowego, Edyta Dem-
by-Siwek – ekspert z Departamentu Badań 
Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP 
oraz dr Edyta Całka z Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej. 

Konferencji towarzyszyły wystawy galanterii 
i biżuterii z rzadkich surowców naturalnych, 
w tym krzemienia pasiastego – często określa-
nego mianem „polskiego diamentu”. Występuje 
on bowiem tylko w jednym miejscu na świecie 
– wschodniej części województwa święto-
krzyskiego. Goście mieli także możliwość 
obejrzenia rękodzieła artystycznego i wyrobów 
rzemiosł tradycyjnych oraz skosztowania tra-
dycyjnych specjałów pochodzących z różnych 
regionów Polski. 

Piotr Zakrzewski 

JAKOŚĆ, ZNAKJAKOŚĆ, ZNAK

Zdjęcia: Adam Taukert
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  Warto wiedzieć

SKĄD POCHODZI TEN TOWAR

cechy, które uzasadnione są miejscem jego 
pochodzenia. Przykładem takich oznaczeń 
są oznaczenia chronione na podstawie ustawy 
Prawo własności przemysłowej, rozporządze-
nia Rady (WE) 510/2006 w sprawie ochrony 
oznaczeń geografi cznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków spożywczych 
oraz rozporządzenia oraz rozporządzenia Rady 
(WE) nr 509/2006 w sprawie gwarantowanych 
tradycyjnych specjalności produktów rolnych 
i środków spożywczych. Rozporządzenia te 
tworzą na poziomie Wspólnoty Europejskiej 

W polskim prawie nie ma ustawowej defi nicji oznaczenia geografi cznego. Jednakże, jak zgodnie twierdzi 
doktryna, oznaczenia geografi czne są związkiem pewnego symbolu o treści geografi cznej z towarem, 
który jest odbierany przez przeciętnego nabywcę jako zespół informacji o towarze, w tym zwłaszcza 

o jego pochodzeniu z pewnego miejsca geografi cznego”. Taką defi nicję zaproponował prof. R. Skubisz.

Oznaczenia geografi czne pełnią w obrocie 
gospodarczym 

RÓŻNE FUNKCJE,

jednakże podstawową ich funkcją jest ozna-
czanie pochodzenia. To za pośrednictwem 
oznaczeń geografi cznych odbiorcy uzyskują 
informacje na temat regionu geografi cznego, 
z którego pochodzą towary. Informacje te 
są szczególnie ważne dla odbiorców, którzy 
poszukują towarów o szczególnej jakości, 
produkowanych w ściśle określonym miejscu 
na świecie.

O znaczenia geografi czne dzielą się 
na oznaczenia zwykłe i kwalifi ko-

wane. 

OZNACZENIA ZWYKŁE są to oznaczenia 
nie wskazujące na szczególną jakość towarów 
tylko na miejsce ich pochodzenia. Ten rodzaj 
oznaczeń jest chroniony na podstawie ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Natomiast OZNACZENIA KWALIFIKOWA-
NE to takie oznaczenia, które wskazują na po-
chodzenie towaru oraz na jego szczególne 

SYMBOLE GRAFICZNE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIU CHRONIONEGO PRODUKTU
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PRZYKŁAD OZNACZENIA 

ZWYKŁEGO

system ochrony produktów regionalnych i tra-
dycyjnych. System ten chroni producentów 
takich zrejestrowanych produktów przed nie-
uprawnionym wykorzystaniem nazwy produktu 
oraz pozwala na podkreślenie unikalności 
produktu poprzez m.in. umieszczanie na opa-
kowaniu chronionego produktu wspólnych dla 
całej UE symboli grafi cznych informujących, 
iż dany produkt jest zrejestrowanym oznacze-
niem geografi cznym. 

D o dnia dzisiejszego Polska zarejestro-
wała w Komisji Europejskiej 

15 OZNACZEŃ na produkty rolno-spożyw-
cze. Na tle państw nowo przyjętych do Wspól-
noty Polska znajduje się na drugim miejscu 
po Czechach pod względem ilości zrejestrowa-
nych produktów. 

Nie wszystkie oznaczenia kwalifi kowane 
są chronione na podstawie ustawy Prawo 
własności przemysłowej, bowiem oznaczenia, 
które służą do oznaczania produktów rolno-
spożywczych zostały wyłączone w 2005 r. 
spod kompetencji Urzędu Patentowego. Obec-
nie organem właściwym w zakresie rejestracji 
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oznaczeń geografi cznych tego typu produk-
tów jest Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysło-
wej oznaczeniami geografi cznymi są:
1.1. Oznaczenia słowne – nie możliwa jest 
więc rejestracja oznaczeń grafi cznych, prze-
strzennych (np. koziołki poznańskie) czy dźwię-
kowych (np., hejnał mariacki).
2.2. Oznaczenia odnoszące się pośrednio lub 
bezpośrednio do określonego terenu. Bezpo-
średnio tzn., że są to po prostu odpowiednie 
nazwy geografi czne (np. koronki z Koniakowa, 
Porcelana z Ćmielowa) lub pośrednio tj. teren 
słowem tym opisany daje się zidentyfi kować 
w sposób oczywisty (np. kierpce)
3.3. Oznaczenia, które wykazują zdolność 
identyfi kacji towaru jako pochodzącego z da-
nego terenu. Przy czym teren jest rozumiany 
bardzo szeroko jako obszar dający się wyod-
rębnić czy to w sensie prawnym (np. obszar 
gminy), historycznym (np. ziemia Sandomier-
ska), geografi cznym (np. Beskid Żywiecki) 
czy to czysto faktycznym a nawet umownym 
o ile umożliwia ono zidentyfi kowanie danego 
terenu. 
4.4. Cechy towaru, takie jak jakość czy dobra 
opinia, przypisywane są geografi cznemu po-
chodzeniu towaru. Towary muszą mieć jakąś 
szczególną właściwość (cechę), która wyróżnia 
je spośród innych, podobnych rodzajowo 
i łączy się w świadomości odbiorców z okre-
ślonym miejscem geografi cznym. Cecha ta ma 
dominować nad innymi właściwościami towaru. 

U stawa Prawo własności przemysłowej 
dzieli oznaczenia geografi czne na na-

zwy regionalne oraz oznaczenia pochodzenia. 
Obie te kategorie oznaczeń służą do oznacza-
nia towarów pochodzących z określonego tere-
nu, które zostały wytworzone lub przetworzone 

na terenie wskazanym oznaczeniem. Z tym, 
że w przypadku nazw regionalnych towary 
swoje właściwości zawdzięczają oddziaływaniu 
środowiska geografi cznego przez co rozumie 
się łącznie czynniki naturalny i ludzki. Nato-
miast w przypadku oznaczeń pochodzenia 
szczególne walory produktów przypisywane 
są miejscu pochodzenia brak jest w tym przy-
padku czynnika ludzkiego.

Uprawnionym do dokonania zgłoszenia 
oznaczenia w Urzędzie Patentowym jest or-
ganizacja upoważniona do reprezentowania 
interesów producentów oraz organ administra-
cji rządowej i samorządowej. Postępowanie 
przed Urzędem dotyczące oznaczeń ma cha-
rakter rejestracyjny. Oznacza to, iż w postępo-
waniu zgłoszeniowym nie są badane ani wa-
runki wytwarzania towaru ani metody kontroli. 
Pewne jednak elementy zgłoszenia podlegają 
badaniu przez Urząd to np. czy zgłoszone 
oznaczenie jest oznaczeniem geografi cz-
nym i czy informuje w sposób prawdziwy 
o pochodzeniu towaru. Ponadto Urząd bada 
czy zgłoszone oznaczenie jest nazwą rodzajo-

PRZYKŁADY CHRONIONYCH POLSKICH PRODUKTÓW 

ZAREJESTROWANYCH W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

                        

                  OSCYPEK                                         ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI

wą oraz czy jego używanie naruszałoby prawo 
ochronne na znak towarowy. Jeżeli Urząd 
stwierdzi, że zgłoszenie jest prawidłowe, wy-
daje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. 
Ochrona wynikająca z prawa z rejestracji ma 
charakter terytorialny, jest bezterminowa, trwa 
od daty wpisu do rejestru. Po uzyskaniu prawa 
z rejestracji oznaczenie nie może być używane 
na terenie Polski przez osoby, których towary 
nie spełniają warunków będących podstawą 
z rejestracji. Prawo z rejestracji zapewnia 
ochronę przed wszelkim nadużyciem, imitacją 
lub aluzją nawet jeśli chroniona nazwa została 
przetłumaczona lub towarzyszy jej określenie 
takie jak: „naśladownictwo”, „rodzaj”, „sposób”.

W porównaniu do innych przedmiotów 
własności przemysłowej ochrona oznaczeń 
geografi cznych wyróżnia się tym, że jest ona 
nieograniczona w czasie oraz niezależna od ry-
zyka wprowadzenia w błąd (konfuzji). Ponadto 
przeniesienie prawa z rejestracji może nastąpić 
tylko na inną organizację lub organ na podsta-
wie „porozumienia” a uprawniony z rejestracji 
nie może udzielać licencji.

D o chwili obecnej do Urzędu nie wpły-
nęło żadne zgłoszenie oznaczenia 

geografi cznego na produkty przemysłowe. 
Nie oznacza to, iż w Polsce nie ma produktów 
przemysłowych, które mogły by uzyskać 
ochronę wynikającą z prawa rejestracji. Przy-
kładem produktów, mogących ubiegać się 
o taką ochronę są krzemień pasiasty, porcela-
na z Ćmielowa czy koronki koniakowskie.

Edyta Demby-Siwek

Zdjęcie: Adam Taukert

Wystąpienie Edyty 
Demby-Siwek – eksperta 
z Departamentu Badań 
Znaków Towarowych 
Urzędu Patentowego RP 
w czasie konferencji 
„Ochrona oznaczeń 
geografi cznych
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  Życie z pasją

UZALEŻNIONA 

OD BADMINTONA

– Tłumaczka, humanistka sportowcem? 
Coś mi tu nie pasuje…
– Mnie też, lecz sama nie potrafi ę powiedzieć, 
z czego to wynika. Kiedy skończyłam studia, 
zaczęłam szukać jakiegoś miejsca, w którym 
mogłabym trochę się poruszać. W ten sposób 
trafi łam do Amatorskiej Sekcji Badmintona AZS 
UW i dosłownie wpadłam po uszy! Z jednego 
treningu w tygodniu zrobiły się trzy. Doszły 
turnieje. Warszawa okazała się za mała. Za-
częliśmy jeździć do Konstancina, Rembertowa, 
Piaseczna, Ryk, Dęblina, Łodzi, ostatnio byli-
śmy w Suchedniowie.

– W Suchedniowie?! To przecież w Świę-
tokrzyskiem! Tyle turniejów! A wiążą się 
z tym jakiekolwiek sukcesy?
– Oczywiście! Inaczej przestałabym jeździć 
(śmiech). Zawsze staję na podium przynajmniej 
w jednej kategorii, w której biorę udział. Najczę-
ściej gram single i tzw. miksty, czyli gry miesza-
ne, w których po jednej stronie siatki występuje 
para damsko-męska. Od niedawna gram 
z nowym partnerem, który jest rewelacyjnym 
zawodnikiem. Na „dzień dobry” w Konstancinie 
zdobyliśmy drugie miejsce, a w marcu w Su-
chedniowie pierwsze. Rozpoczęliśmy niedaw-
no indywidualne treningi z byłym asystentem 
trenerki kadry narodowej. Jednym słowem 
planujemy być najlepszym mikstem amator-
skim w Polsce (śmiech).

– Gratuluję, ale jak Ci się udaje znaleźć 
na to wszystko czas?
– Najważniejsza jest dobra organizacja. Tre-
ningi mam głównie późnym wieczorem, więc 
zostaje całe wolne popołudnie. Turnieje gramy 
w weekendy. Dodam, że bywam również sę-
dzią liniowym i pisuję felietony oraz sprawozda-
nia z turniejów dla popularnego w środowisku 
portalu badmintonowego.

– Mało kto jest tak zaangażowany w swoją 
działalność poza pracą. Musiało Cię przy-
ciągnąć do badmintona coś wyjątkowego.
– Po pierwsze uprawianie sportu, w którym 
jesteś zdana tylko na siebie i ewentualnie 
na pomoc jednej osoby, uczy pewności siebie, 
strategicznego myślenia i odwagi. Po drugie 
zyskujesz dzięki temu niebywałą sprawność 
i kondycję…

– Zauważyłam. Pracujesz na czwartym 
piętrze i nigdy nie korzystasz z windy.
– To prawda. Ja się w ogóle nie męczę! 
To znaczy, ubóstwiam się męczyć, ale do tego 
potrzebuję przebiec ponad dziesięć kilome-

Kiedy po raz kolejny ujrzałam Kasię na urzędowym korytarzu 
z gigantyczną czerwoną torbą na plecach, postanowiłam zapytać, 

co takiego w niej dźwiga. To był początek 
naszej ciekawej rozmowy o… badmintonie – największej pasji 

KASI KARPIŃSKIEJ, z pozoru spokojnego pracownika 
Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej

Foto: Piotr Szafrański

Foto: Piotr Haweman
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TUNING PO 

CHIŃSKUCHIŃSKU

P roszę zapamiętać te trzy nazwiska: 
Shuai Qi, Qi Chen i Wei Du. Tak 

bowiem zwą się trzej chińscy wynalazcy, 
którzy mają szansę zrewolucjonizować 
świat badmintona! Otóż ci pionierzy bad-
mintonowego tuningu zgłosili do ochrony 
trzy wzory użytkowe, których przedmio-
tem są nowatorskie rakiety do gry w ko-
metkę.

Innowator numer jeden, czyli Chiń-
czyk Shuai Qi, zaproponował nam 
rakietę z wbudowanym urządzeniem 
do podnoszenia lotek (fot. 1). Zgodnie 
ze skrótem opisu na końcu rączki rakiety 
przymocowana jest gumowa przyssaw-
ka, która pozwala na podnoszenie lotek 
na stojąco bez konieczności pochylania 
się, co znacznie redukuje znużenie, przy 
jednoczesnym zachowaniu wagi i struktu-
ry lotki.

Drugi odkrywca, pan Qi Chen, poddał ra-
kietę znacznie dalej idącym modyfi kacjom 
i zaproponował użytkownikom rakietę 
teleskopową (fot. 2). Jego model, oprócz 

KASIA KARPIŃSKAKASIA KARPIŃSKA ukończyła studia  ukończyła studia 
lingwistyczne na Uniwersytecie Warszawskim lingwistyczne na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz podyplomowe studia edytorskie oraz podyplomowe studia edytorskie 
na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. 
W Urzędzie zajmuje się tłumaczeniem W Urzędzie zajmuje się tłumaczeniem 
zmian i indeksu haseł do Międzynarodowej zmian i indeksu haseł do Międzynarodowej 
Klasyfi kacji Patentowej. Oprócz gry Klasyfi kacji Patentowej. Oprócz gry 
w badmintona, bywa tłumaczem pisemnym, w badmintona, bywa tłumaczem pisemnym, 
sędzią liniowym, felietonistą i fotografem sędzią liniowym, felietonistą i fotografem 
sportowym. W wolnych chwilach czyta sportowym. W wolnych chwilach czyta 
powieści SF i słucha muzyki punk powieści SF i słucha muzyki punk 

rockowej. Zainteresowanych jej ulubioną dyscypliną zaprasza rockowej. Zainteresowanych jej ulubioną dyscypliną zaprasza 
na www.BadmintonZone.pl, gdzie pisze pod pseudonimem Karpeek.na www.BadmintonZone.pl, gdzie pisze pod pseudonimem Karpeek.

Fot. 1

Fot. 2

Nauczył mnie techniki, zachęcił do pisania, 
daje możliwość częstej gry. Dzięki niemu roz-
winęłam skrzydła, ale już wystarczy tych po-
chwał, bo zamierzam pokazać mu tę rozmowę, 
a w naszym zwyczaju bardziej leży droczenie 
się, spieranie i wytykanie sobie nawzajem błę-
dów. Wolę niczego na tym polu nie zmieniać.

– W takim razie życzę Ci, żeby na polu 
Twojej kariery sportowej również nic się 
nie zmieniło, żebyś nadal odnosiła same 
sukcesy. No i żebyś zawsze była taką po-
godną, uśmiechniętą osobą.

– Dziękuję. W maju planujemy „podbić” Za-
gnańsk. Powinnam chyba pomyśleć o nowej 
półce na puchary…

Rozmawiała: Ewa Zawadzka

trów. Uwielbiam biegać! Zawsze kiedy jeżdżę 
do rodziców (pochodzę z pięknie położonej 
miejscowości w województwie łódzkim), 
urządzam sobie wyścigi z naszym psem. 
Misza to pies husky. Stawia mi wyjątkowo 
wymagające warunki. Ja jestem długodystan-
sowcem, on jest sprinterem, ale kiedy wezmę 
go na smycz, szanse się wyrównują (śmiech). 
Wracając jednak do tego, co jest tak ujmujące 
w badmintonie, to przede wszystkim mam 
szansę poznać fantastycznych ludzi. Na po-
rządku dziennym są bratobójcze walki i witanie 
się w hali z jakąś dwudziestką znajomych. 
Ogromny wpływ na moje zainteresowanie 
dyscypliną miał mój trener Janusz Rudziński. 

cd. na str. 45

Foto: Paweł Staręga
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  Patenty ważne dla uczelni

„INNOWACYJNOŚĆ”„INNOWACYJNOŚĆ” PO RAZ PIERWSZY

rankingu szkół wyższych, przeprowadzanego 
od dziesięciu już lat przez Fundację Edukacyj-
ną „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. 
Decyzję o uzupełnieniu kryteriów oceny bada-
nia rankingowego o zagadnienia innowacyjno-
ści podjęła kapituła rankingu z inspiracji Preze-
sa Urzędu Patentowego RP Alicji Adamczak, 
która od ubiegłego roku jest jej członkiem. Zaś 
w pracach nad szczegółowym opracowaniem 
kryteriów badania oraz formularzy ankietowych 
dla uczelni w zakresie zagadnień innowacyjno-
ści brali również udział pracownicy Wydziału 
Promocji i Wspierania Innowacyjności.

R ankingi można tworzyć w różnych 
celach, które rzutują zarówno na dobór 

kryteriów, jak i ich wagę procentową. Na przy-
kład słynny Ranking Szanghajski odnosi się 
do pozycji uczelni w świecie naukowym, dla-
tego bierze pod uwagę m.in. liczbę noblistów 
wśród absolwentów i pracowników uczelni 
oraz publikacje i cytowania – wyjaśnia Walde-
mar Siwiński, Prezes Fundacji „Perspekty-
wy”. Ranking „Perspektyw” i Rzeczpospolitej 
jest dedykowany przede wszystkim kandyda-
tom na studia wyższe. Corocznie w maju kolej-
ne odsłony naszego rankingu rozpalają emocje 
środowiska akademickiego – mówi Waldemar 
Siwiński – z równie wielkimi emocjami czekają 
na tę publikację młodzi ludzie i ich rodzice. 
Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypad-
kach miejsce uczelni w rankingu jest jednym 
z czynników decydujących o wyborze studiów 
(cytaty za portalem: Perspektywy.pl).

Wprawdzie to Fundacja „Perspektywy” odpo-
wiada za przygotowanie i przeprowadzenie 
badania rankingowego, zebranie i weryfi kację 
niezbędnych danych ze wszystkich polskich 
szkół wyższych, ale zasady, na podstawie 
których formułowana jest ocena poszcze-
gólnych uczelni określa niezależna kapituła. 
W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych 
dziedzin nauki i ośrodków akademickich, repre-
zentanci środowisk biznesowych, mediów oraz 
administracji publicznej. Aktualnie honorowym 
przewodniczącym kapituły rankingu jest prof. 
Marek Safi an, były prezes Trybunału Konsty-
tucyjnego, a obecnie sędzia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości. Członkami kapituły, 
prócz prezes Alicji Adamczak, są między 
innymi: dyrektor Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju prof. Bogusław Smólski, przewod-
niczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
prof. Marek Rocki, prof. Franciszek Ziejka, były 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Tade-
usz Tołłoczko, były rektor Akademii Medycznej 
w Warszawie oraz zastępca redaktora naczel-
nego Rzeczpospolitej Piotr Gabryel.

N a kryteria oceny badania rankingowego 
składały się dotychczas cztery grupy 

wskaźników – kwestii o największym znacze-
niu z punktu widzenia maturzystów podejmu-
jących decyzje o wyborze uczelni i kierunku 
studiów. Wskaźnikami tymi są: „siła naukowa” 
uczelni, na którą wpływ miały: liczba publikacji, 
cytowań, uprawnienia do nadawania stopni na-
ukowych, liczba doktorantów, „prestiż” uczelni, 

D ane statystyczne Urzędu Patentowego 
RP wskazują na to, że w polskich 

uczelniach i innych placówkach naukowych 
powstaje prawie połowa wynalazków zgła-
szanych przez wszystkie polskie podmioty 
do ochrony patentowej. Środowisko naukowe 
jest zatem jednym z najważniejszych „źródeł” 
innowacji technicznych w naszym kraju.

Mając świadomość znaczenia tego środowiska 
dla kształtowania w naszym kraju gospodarki 
opartej na wiedzy, UP RP kieruje swe przed-
sięwzięcia upowszechniające wiedzę na temat 
ochrony własności przemysłowej w znacznej 
mierze do rektorów, pracowników naukowych 
i dydaktycznych oraz studentów polskich 
uczelni. W ostatnich latach również resort nauki 
podjął we współpracy z UP RP kilka inicjatyw, 
których celem było zwiększenie świadomości 
środowiska akademickiego oraz zachęcenie 
go do korzystania z ochrony własności prze-
mysłowej, zarówno w kraju, jak i za granicą. 
(W szczególności chodzi o wprowadzenie 
zagadnień ochrony własności intelektualnej 
(IP) do obligatoryjnych standardów kształcenia 
na poszczególnych kierunkach studiów wyż-
szych, podwyższenie wartości parametrów 
związanych z własnością przemysłową w okre-
sowej ocenie jednostek naukowych oraz pro-
gramy „Patent Plus” i „Kreator innowacyjności”, 
a także poddziałanie 1.3.2 Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka).

Z działaniami podjętymi przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego spójne 

jest kolejne przedsięwzięcie Urzędu Paten-
towego – inicjatywa wprowadzenia nowego 
kryterium „innowacyjność” do prestiżowego 

Posiedzenie Kapituły Rankingu – na 
zdjęciu od prawej: prof. Franciszek 
Ziejka, przewodniczący Społecznego 
Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, 
b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
prof. Bogusław Smólski, dyrektor 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
b. rektor-komendant Wojskowej Akademii 
Technicznej; dr Alicja Adamczak, prezes 
Urzędu Patentowego RP; Waldemar 
Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy”, b. prezes Polskiej Agencji 
Prasowej; prof. Tadeusz Tołłoczko, b. rektor 
Akademii Medycznej w Warszawie. 
Fot. Adrian Krawczyk
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30,0% 40,0% 30,0% 
1 Politechnika Warszawska 100,0 65,70 55,90 96,80 
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 92,4 63,30 78,20 51,60 
3 Politechnika Łódzka 89,5 46,40 97,80 35,50 
4 Politechnika Wrocławska 84,3 100,00 33,80 54,80 
5 Politechnika Lubelska 67,6 20,50 100,00 6,50 
6 Politechnika Gdańska 67,1 23,10 85,00 22,60 
7 Politechnika Poznańska 62,6 23,90 64,40 38,70 
8 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 57,1 0,00 99,20 3,20 
9 Uniwersytet Warszawski 55,6 2,70 21,90 100,00 
10 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 50,0 6,80 79,10 6,50 
11 Uniwersytet Jagielloński 49,5 4,70 19,10 87,10 
12 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 39,2 14,50 53,90 6,50 
13 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 36,1 36,80 29,40 9,70 
14 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 33,6 13,10 47,50 3,20 
15 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 28,5 15,30 24,70 19,40 
16 Politechnika Śląska w Gliwicach 28,5 35,30 12,10 16,10 
17 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 27,6 16,10 12,90 32,30 
18 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 27,2 1,00 40,40 9,70 
19 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 27,1 7,40 28,20 19,40 
20 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 26,4 0,00 22,70 32,30 
21 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 24,5 31,20 17,80 3,20 
22 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 21,7 0,00 38,70 0,00 
23 Politechnika Białostocka 20,9 6,50 29,90 3,20 
24 Uniwersytet Gdański 20,9 4,20 17,00 22,60 
25 Collegium Civitas w Warszawie 20,3 0,00 31,20 6,50 
26 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 18,7 7,60 25,10 3,20 
27 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 18,1 15,00 8,90 16,10 
28 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 17,5 3,40 18,90 12,90 
29 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 16,8 10,70 21,80 0,00 
30 Politechnika Częstochowska 16,0 7,30 18,20 6,50 

o którym decydują preferencje pracodawców 
i kadry akademickiej, „warunki studiowania”, 
to między innymi łatwość dostępu do kadry 
naukowo-dydaktycznej, jak i szeroko rozumia-
na infrastruktura uczelniana oraz aktywność 
życia studenckiego, „umiędzynarodowienie”, 
czyli programy studiów w językach obcych 
i wymiana międzynarodowa.

Jak już wspomniano, tegoroczną edycję 
rankingu uzupełniono o nowy wskaźnik: „in-
nowacyjność” uczelni. Kryterium to dotyczy 
przede wszystkim liczby zgłoszeń wynalaz-
ków i wzorów użytkowych oraz liczby udzie-
lonych uczelni patentów i praw ochronnych. 
Przy ocenie innowacyjności poszczególnych 
szkół wyższych wzięto także pod uwagę 

efektywność pozyskiwania środków fi nan-
sowych na badania ze źródeł zewnętrznych 
oraz udział w programach ramowych Unii 
Europejskiej. 

Choć powszechnie wiadomo, iż uzyskanie 
patentu lub prawa ochronnego nie powinno 
być postrzegane, zwłaszcza w środowisku 
naukowym, jako cel sam w sobie, lecz jako 
etap w procesie transferu technologii z nauki 
do przemysłu – jak podkreśla prezes Alicja 
Adamczak – to z pewnością działania za-
chęcające jednostki naukowe do korzystania 
z ochrony własności przemysłowej mogą 
przyczynić się do podniesienia poziomu inno-
wacyjności rezultatów prac badawczych pro-
wadzonych w placówkach naukowych. 

W szczególności sprzyjać temu będzie 
upowszechnienie wśród uczelnianych 

twórców umiejętności prowadzenia poszu-
kiwań w światowym stanie techniki, w tym 
korzystania z zasobów literatury patentowej, 
które powinny poprzedzać rozpoczęcie projek-
tów badawczych z zakresu techniki. W wielu 
szkołach wyższych podjęto także prace nad 
uregulowaniem zasad zarządzania własnością 
intelektualną oraz korzystania z powstających 
w uczelni dóbr intelektualnych, co również 
przyczyni się do dalszego wzrostu kultury 
innowacyjności w środowisku akademickim, 
a pośrednio także wśród przedsiębiorców – 
absolwentów szkół wyższych.

Adam Wiśniewski
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ 

– Jakich?

– Nauczycielka, pani doktor, bibliotekarka, 
pielęgniarka, księgowa – wszystkich tzw. 
„kobiecych”, miękkich, opiekuńczych. Kobieta 
z politechniki kojarzy się ze strasznym, umię-
śnionym „babonem” z wąsem i nieodłącznymi 
gumiakami. Wiąże się to z niedzisiejszym 
wizerunkiem zawodów inżynierskich w ogóle. 
Obecnie podstawowym wyposażeniem inży-
niera jest, po prostu, komputer. Wszechogar-
niający brud i ciężkie warunki pracy to kolejny 
stereotyp do obalenia.

– A jeżeli dziewczyna nie chce iść na poli-
technikę?

– To nie musi. Nie jest celem naszej akcji, 
żeby wszystkie dziewczyny wybierały studia 
techniczne. Chodzi nam bardziej o wyłonienie 
tych, które mogłyby tam iść, świetnie by się 
tam sprawdziły, a nie idą z jakiś zewnętrznych 
powodów: bo mają wątpliwości, bo nie przy-
szło im to do głowy… Nie podważamy sensu 
studiowania nauk humanistycznych – sama 
jestem ich adeptką piszącą aktualnie doktorat 
na UW – mówimy tylko, że po studiach inży-
nierskich sytuacja na rynku pracy jest o wiele 
bardziej komfortowa. Jeżeli ktoś nie jest takim 
prawdziwym humanistą z pasją, a raczej 
„z braku laku”, bo nie do końca wiadomo, 
co ze sobą po tej maturze zrobić, to nie ma 
sensu, aby po pięciu latach nauki zasilał 
szeregi bezrobotnych. Pora wziąć sprawy 
w swoje ręce.

– Ale czy nie ma jakiś ograniczeń – 
czy każdy, jak tylko powie sobie, że warto, 
może na takie studia iść i z powodzeniem 
je skończyć?

– W zasadzie tak. To przecież kwestia moty-
wacji i... pracy. Przekonanie o konieczności 
posiadania specjalnych uzdolnień matema-
tycznych, to kolejny mit. Na pewno warto 
jednak, aby fascynację nauką i przedmiotami 
ścisłymi budzić już w uczennicach i – ogólniej 
– uczniach, poczynając od szkół podstawo-
wych. Często bowiem w szkole tracimy powoli 
zainteresowanie tą stroną edukacji – a bardzo 
szkoda. Myślę jednak, że wprowadzenie 
obowiązkowej matury z matematyki zmieni 
sytuację na lepsze. 

– Skąd pomysł na taką akcję? Podobne 
inicjatywy mają miejsce w Niemczech 
i innych krajach Europejskich.

– Właśnie z Niemiec. To tam, będąc 5 lat temu 
na stypendium fundacji EVZ, po raz pierwszy 
zetknęłam się z projektem „Girl’s Day – Mäd-
chenzukunftstag” – ogólnonarodową akcją 
otwierającą dziewczynom drogę do nietypo-
wych dla nich zawodów: rzemiosła, przemysłu, 
techniki. W akcji tej nie chodzi tylko o uczelnie 
techniczne, ale o zakłady przemysłowe, 
instytuty naukowe, warsztaty – wszystkie te 
instytucje otwierają swoje podwoje dla dziew-
czynek i to już od 7 roku życia. Tam robione 
jest to na o wiele większą skalę. Jest specjalna 
instytucja, która się zajmuje wyłącznie organi-
zacją tej akcji, jest wsparcie ze strony minister-
stwa edukacji i nauki – centralnego i krajów 
związkowych, działa 300 lokalnych ośrodków 
wspierających tę akcję. Rokrocznie organi-
zowanych jest 6 tysięcy wydarzeń – z tym 
głównym, zawsze w trzeci czwartek kwietnia. 
W tym roku pierwszy raz robiliśmy nasze 
akcje – polską i niemiecką – symultanicznie 
– 22 kwietnia. 

Rozmowa z BIANKĄ SIWIŃSKA, inicjatorką 
kampanii „Dziewczyny na politechniki”, 
redaktorem naczelnym magazynu 
„Perspektywy”

– Dlaczego „Dziewczyny na politechniki!”?

– A dlaczego nie? Dziewczyny mogą wszystko 
– tak samo zresztą, jak chłopcy – i ich miejsce 
jest także wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą 
nowe technologie, wyzwania na skalę global-
ną, budowanie przyszłości opartej na wiedzy 
i co za tym idzie: pasjonujące i dające świetne 
perspektywy zawody inżynieryjne.

– Czy faktycznie dziewczyny mają wciąż 
opory przed studiami technicznymi?

– Wciąż jest ich na uczelniach technicznych 
tylko 30 proc. Na niektórych kierunkach poli-
technicznych – tych stricte technicznych – kilka 
procent. Czasem oznacza to jedną dziewczynę 
w 50-osobowej grupie. 

– Dlaczego tak się dzieje?

– Z kulturowego przyzwyczajenia. 
Kobieta-inżynier w pewnych środowiskach 
wciąż dziwi. Dziewczyny w domu i w szkole 
nie mają często okazji zetknąć się z inspirują-
cymi przykładami kobiet, które odniosły suk-
cesy w branżach technicznych czy w nauce. 
Nikt ich nie popycha w tę stronę – oczywiście 
w pozytywnym sensie. Są natomiast bom-
bardowane w swoim otoczeniu i w mediach 
określoną, bardzo stereotypową wizją tego, jak 
kobieta powinna spełniać się zawodowo i w ro-
dzinie i w jakich zawodowych wcieleniach jest 
jej najbardziej „do twarzy”.
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– I jak udało się tę inspirację przekuć w re-
alną akcję?

– Najpierw starałam się jak najwięcej dowie-
dzieć o tym, jak to robią Niemcy, zapoznałam 
się z osobami z tej organizacji, poczytałam, 
popytałam. Zobaczyłam też, co robi w tej 
sprawie świat. I potem, będąc już na drugim 
stypendium w Niemczech, Friedricha Eberta, 
przekułam to w pewną konkretną formułę, 
którą dostosowałam do potrzeb i możliwości 
naszego kraju. Wiedziałam, że na pomoc 
państwa w tym zakresie nie ma co liczyć 
i trzeba się zwrócić do konkretnych zainte-
resowanych – w tym przypadku do uczelni 
technicznych, którym zależało bardzo w tym 
czasie na ożywieniu podupadającej rekrutacji. 
W 2007 r. zaprezentowałam w imieniu Fundacji 
Perspektywy swój pomysł na spotkaniu Konfe-
rencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 
I już w tym samym roku pojawiły się dwa pilo-
tażowe wydarzenia – na Politechnice Łódzkiej 
i na Politechnice Białostockiej. A za rok starto-
waliśmy już z pierwszą edycją akcji. I tu duże 
wyrazy uznania dla rektorów polskich uczelni 
technicznych – że dali się namówić do takiej, 
nieco rewolucyjnej przecież, akcji no i wpuścili 
dziewczyny na politechniki!

– Wszyscy zgodnie jak jeden mąż?

Znakomita większość, co była dla mnie 
wielkim, pozytywnym zaskoczeniem – z prof. 
Krysińskim – ówczesnym przewodniczącym 
KRPUT na czele. Obecny przewodniczący 
też jest fanem akcji i wspiera nas na każdym 
kroku. Są jednak rektorzy, którzy do tej pory, 
mimo sukcesu akcji opierają się nam – jak 
rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Mam 
nadzieję, że jednak da się namówić do party-
cypacji w kolejnej edycji akcji. 

– W tym roku mieliśmy już trzecią edycję 
akcji „Dziewczyny na politechniki!”. Jakie 
rezultaty do tej pory przyniosła akcja?

– Co roku prowadzimy bardzo skrupulatne ba-
dania ankietowe na temat feminizacji polskich 
uczelni technicznych. Z dumą muszę powie-
dzieć, że coś faktycznie drgnęło. Udział kobiet 
na pierwszym roku studiów w uczelniach, 
które brały udział w akcji wzrósł o prawie 
3 proc. na innych – tylko o około pół procenta. 
To bardzo dużo, bo realnie, w ciągu trzech 
lat trwania akcji, na politechnikach pojawiło 
się o 10 tysięcy więcej dziewczyn. Dodajmy, 
że prawie 90 proc. ostatniego przyrostu stu-

dentów uczelni technicznych to właśnie dziew-
czyny. To nie przypadek. I cieszy, zwłaszcza 
w dobie ogólnego niżu demografi cznego i ma-
lejącej rekrutacji w innych typach uczelni.

– Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla 
Dziewczyn – coroczna kulminacja akcji 
budzi wielkie zainteresowanie uczennic 
szkół ponad gimnazjalnych i mediów. Jak 
to wypadło w tym roku? 

– Było świetnie. W wydarzeniach na 14 uczel-
niach wzięło udział prawie 6 tysięcy dziewczyn. 
Przekaz medialny na temat sensu kształcenia 
inżynierskiego, dotarł do milionów. A przecież 
o to właśnie chodzi, aby zmieniać świadomość 
społeczną w tym zakresie. I w tej walce media 
są naszym głównym sprzymierzeńcem.

– W tej edycji akcji pojawił się także 
nowy moduł – „Dziewczyny do ścisłych!”. 
O co tutaj chodzi?

– Dziewczyn jest za mało nie tylko na politech-
nikach, ale też na ścisłych kierunkach uczelni 
uniwersyteckich – na matematyce, fi zyce, 
chemii, astronomii, informatyce, robotyce etc. 
A są to przecież często kierunki kluczowe dla 
rozwoju społeczeństw opartych na wiedzy. 
Zależy nam, żeby dziewczynom otwierać 
horyzonty także i na tym polu. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się pilotażowo taki moduł urucho-
mić – w tym roku tylko na dwóch uczelniach: 
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej UMK i na Wydziale Fizyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Dzień Otwarty Tylko 
Dla Dziewczyn udał się tam znakomicie, było 
duże zainteresowania, także w przyszłym roku 
na pewno będziemy ten moduł kontynuować 
i rozszerzać.

– Akcja dziewczyna na politechniki! 
to nie tylko jednorazowe wydarzenie, 
ale cykl imprez…

– Nasz znakomity partner merytoryczny 
i honorowy patron – Urząd Patentowy RP 
np. w maju zaprosił pod egidą akcji dziewczyny 
z warszawskich szkół ponad gimnazjalnych 
na spotkanie poświęcone innowacji i kreatyw-
ności w kobiecym wydaniu. W zeszłym roku 
wypadło to świetnie – dziewczyny naprawdę 
poczuły się zainspirowane. 

– Jak akcja „Dziewczyny na politechniki!” 
będzie się rozwijać? W jakim kierunku 
zmierzacie?

– Bardzo zależy nam na tym, aby naszą ak-
cję rozpocząć na wcześniejszych poziomach 
edukacji – w gimnazjach i szkołach podsta-
wowych, bo to tam najmocniej kształtują się 
postawy i zainteresowania młodych ludzi. 
W klasie maturalnej jest już na to trochę późno. 
Na razie jednak szukamy modelu fi nansowania 
takich działań. Niestety – cztery patronujące 
naszej akcji i wspierające ją ideologicznie 
ministerstwa – nie przeznaczyły na nią do tej 
pory nawet złotówki! A na dobrą promocję 
potrzebne są, niestety, środki. I tak z naszego 
mini budżetu, na który składają się uczelnie 
aktywne w akcji – tzw. Uczelnie Przyjazne 
Dziewczynom, udaje nam się czynić marketin-
gowe cuda.

– Życzę powodzenia w następnej edycji 
akcji i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Kinga Stefańska

Zdjęcia: Adam Taukert

Konferencja prasowa na Politechnice Warszawskiej z okazji kampanii „Dziewczyny 
na politechniki”. Trzeci od lewej Prorektor PW prof. Władysław Wieczorek
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  Zza obiektywu

SPOSÓB NA STRES
C oś jest w tym, że każdy człowiek lubi 

inny rodzaj muzyki, ale śpiew słowika 
czy koncert świerszczy podoba się wszystkim. 
Ja łączę obserwowanie przyrody z fotogra-
fowaniem, robiąc bardziej lub mniej udane 
zdjęcia, które pomagają mi w poznawaniu 
nowych gatunków roślin i zwierząt, ich rozwoju, 
zwyczajów.

Aby ułatwić obserwacje tym, co jeszcze tego 
nie robili, opiszę, co można zobaczyć na łą-
kach i w lesie w lipcu, sierpniu i wrześniu, kiedy 
jesteśmy na urlopach i mamy więcej czasu 
na odpoczynek, refl eksję, bliski kontakt z przy-
rodą. Ale czy umiemy patrzeć i cieszyć się 
tym, co dzieje się wokół nas? Chcę przekonać, 

kwitnącej lipy, a w lasach iglastych – zapach 
rozgrzanych igieł sosen, świerków, żywicy. 
Kwitną różne drzewa, krzewy i rośliny zielne, 
szczególnie wodne i nadwodne. Wśród roślin 
pływających w pełni kwitnienia są grzybienie 
białe i grążele żółte. W lesie na spodniej części 
liścia paproci możemy zobaczyć tzw. kupki 
zarodni – prawdziwy „kwiat paproci”. Przekwitły 
w większości rośliny spotykane na łąkach 
i polanach w czerwcu, za to masowo pojawiają 
się owoce borówki czernicy, maliny i poziomki. 
W lipcu spotkamy w lasach, jak w żadnej 
porze roku, wyjątkowo wiele motyli. 
Oprócz kolorowych paziów, 

cie i pod wieczór. Czasami warto wstać rano, 
by posłuchać, jak takim koncertem porannym, 
świergotem las budzi się do życia. Można tak-
że wsłuchać się w nadchodzącą ciszę nocną, 
poprzedzaną nagłym jakby, ptasim ożywieniem 
po ciszy upalnego dnia… W lipcu poroże 
jeleni jest już niemal całkowicie ukształtowane 
i wygląda teraz niezwykle masywnie za sprawą 
pokrywającego je scypułu, z którego wkrótce 
zostanie wytarte. Pod koniec miesiąca swoje 
gody – ruję, rozpoczynają najmniejsi przedsta-
wiciele jeleniowatych, w naszym kraju – sarny. 

W   S I E R P N I U   krótsze dni (w ciągu tego 
miesiąca dzień staje się krótszy o 2 godziny) 
bywają niemniej upalne od lipcowych. Noce 
natomiast są już zazwyczaj znacznie chłod-
niejsze. W sierpniowym lesie owocują borówki 
czernice, a w miejscach bardziej suchych – bo-
rówki brusznice. Kończy się okres owocowania 

leśnych malin, pojawiają się jeżyny. I znowu 
„szaleją” motyle – w tym drugie pokolenie rzad-
kiego w Polsce pazia żeglarza, trwa lot rusałek: 
wierzbowca i admirała. Na leśnych drogach 
i polanach spotkać można rzadkiego mieniaka 
tęczowca. W sierpniu pojawiają się niektóre 
młode płazy. „Dorośleją” kijanki kumaków. 
Podobne zjawisko następuje u rzekotki drzew-
nej, z tym że młode rzekotki, w przeciwieństwie 
do kumaków, opuszczają środowisko wodne. 
No i sierpień to czas grzybów! Borowiki, gąski, 
mleczaje i wiele innych kuszą, pachną, proszą 
się do koszyka. Zaczyna kwitnąć wrzos, coraz 
mniej za to w lesie kwiatów. Także nad wodami 
zmniejsza się ilość kwitnących roślin. W świecie 
ptaków widać wyraźne ożywienie przed zbliża-
jącym się okresem wędrówek. Już w sierpniu 
odlatują ciepłolubne gatunki: kukułka, wilga, 
świstunka, muchołówka żałobna. Trwa wędrów-

że to doskonały sposób na odprężenie, po-
dziwianie piękna roślin, podglądanie rytuałów 
i codziennych obrządków świata zwierząt. 

W  L I P C U  rozgrzany promieniami słońca 
las „rozsiewa” zapachy, z których wychwycić 
można te najbardziej charakterystyczne – woń 

mieniaków czy rusałek, pojawiają się także mo-
tyle groźnych szkodników leśnych – barczatki 
sosnówki i brudnicy mniszki. Wiele z nich 
złożyło już jaja, z których wyszły gąsienice 
i rozpoczęły żer. Trwają gody licznych owa-
dów. Wśród ptaków kończy się okres lęgowy. 
Mniejsze ptaki wyprowadziły już z gniazd „na 
świat” nawet drugi raz pisklęta. Właśnie teraz 
możemy je zauważyć siedzące na gałęziach 
i wzywające rodziców o pokarm. W ciągu dnia 
ptaki są zapracowane usiłując wykarmić po-
tomstwo, ale ich śpiew można usłyszeć o świ-
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ka czapli siwych, które teraz spotkać można 
w okolicach, w których w czasie innych pór 
roku nie występują. Odbywają się sejmiki bo-
cianów białych, które wkrótce rozpoczną długą, 
niebezpieczną wędrówkę na swe afrykańskie 
zimowiska. 

W R Z E S I E Ń  jest okresem owocowania 
wielu drzew: dębów, buków, klonów, jawo-
rów, lip. Dojrzewają leśne jabłonie i grusze, 
a z krzewów leszczyna. W tym samym czasie 
jarzębina i kalina koralowa obsypują się czer-
wonymi jagodami. Dojrzewają krzewy dzikiej 
róży, głogu i berberysu. Ciągle spotkać można 

bielą się nieraz w słońcu przędzą babiego lata. 
Las wrześniowy jeszcze bardziej kusi grzybia-
rzy. Pojawia się m.in. popularna wśród nich 
opieńka miodowa rosnąca na pniach, u pod-
nóża starych drzew. Ten smaczny grzyb jest 
pasożytem głównie świerka, sosny, i brzozy. 
Ozdobą tej pory roku są wrzosowiska, a także 
zmieniające stopniowo swój kolor liście więk-

Zapewniam, nie ma lepszego sposobu 
na stres, wyciszenie, wewnętrzną równowa-
gę, kłopoty ze snem, niż kontakt z przyrodą. 
Lato daje nam na to niepowtarzalną szansę, 
od podmiejskich łąk i lasków, stawów i sta-
wików po mazurskie czy górskie lasy, rzeki, 
rzeczki, morza, jeziora czy oceany. Wszędzie, 
gdziekolwiek będziecie spędzać swój urlop, 
pełne tajemnic spotkanie ze światem przyrody 
przyniesie ukojenie. Skorzystajmy z tej szansy. 
Wszak tylko raz w roku ją mamy.

Wanda Kula
Zdjęcia Wanda Kula

Wszystkich, którzy nie znajdą czasu na obser-
wacje w plenerze, zapraszam na moją stronę: 

http://www.wanda-kula.pl
jeszcze liczne owoce jeżyny. Ów czas obfi tości 
leśnych owoców ma związek ze zbliżającą się 
nieuchronnie – chociaż póki co jeszcze dość 
odległą – porą zimową. Już teraz jednak wiele 
zwierząt, korzystając z darów natury, gromadzi 
zapasy potrzebne do przetrwania zimy. Jedne, 
jak wiewiórki, myszy gromadzą swoje przysma-
ki w najróżniejszych kryjówkach. Inne, jak bor-
suk czy niedźwiedź intensywnie żerują przed 
snem zimowym. U jeleni przez cały wrzesień 
trwa okres rui. Pod koniec miesiąca zjawia 
się tzw. babie lato. Małe pajączki snują długie 
nici, dzięki którym wędrują z wiatrem. Całe łąki 

szości drzew liściastych. Cichną ptaki. Jednak 
nie wszystkie. Jednym z ciekawszych zjawisk 
o tej porze roku są... koncerty niektórych 
gatunków ptaków – do jesiennych śpiewaków 
należą m.in. pierwiosnek, piecuszek, szczygieł, 
i makolągwa. Na dobre rozpoczął się czas 
ich wędrówek. Odlatują kolejne gatunki, jak 
drozd śpiewak, lelek kozodój, kraska, turkawka, 
bocian czarny. Rozpoczyna się także czas 
intensywnych wędrówek wodnego ptactwa, 
odtąd coraz częściej będzie można zaobser-
wować klucze przelotnych kaczek, gęsi, żurawi. 
Lato żegna się z nami… 
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CZY MOŻLIWA JEST 

PRZYJAŹŃ 
W PRACY? 

lkami), wynika, że aż 78 proc. kobiet zawarło 
swe przyjaźnie w szkole. I to właśnie te relacje 
wg autorki są najtrwalsze. Gdy nauczymy 
się w młodości wspólnie bawić, łatwiej nam 
to przychodzi w dorosłej przyjaźni. Z kolei z ba-
dań dr Samanthy Linenburg wynika, że kobiety 
śmieją się ze swoimi przyjaciółkami pięć razy 
częściej niż mężczyźni z przyjaciółmi.

Przyjaźń w badaniach naukowych często jest 
ujmowana z perspektywy specyfi cznej postaci 
miłości. Teoria miłości i przywiązania autorstwa 
Hatfi eld i Berscheid twierdzi, że w związkach 
intymnych występują dwa rodzaje miłości: 
miłość namiętna (zafascynowanie drugą osobą 
z towarzyszącym silnym pociągiem seksual-
nym i intensywnymi emocjami) oraz miłość 
przyjacielska (serdeczne, pełne ufności i tole-
rancji uczucie do osoby, której życie jest „silnie 

splecione z naszym życiem”). W 1988 r. 
prof. Steinberg na podstawie badań empi-
rycznych wyodrębnił dwa komponenty miłości 
przyjacielskiej – intymność i zaangażowanie. 
Intymność obejmuje serdeczność, bliskość 
i gotowość do dzielenia się w związku; nato-
miast zaangażowanie przejawia się chęcią 
utrzymania związku pomimo pojawiających się 
trudności. 

P odobnie, jak w różnym stylu się ko-
chamy,tak i różne są nasze przyjaźnie. 

Prof. psychologii Texas Tech University Clyde 
Hendrick opisał sześć rodzajów miłości: eros 
(miłość namiętna), ludus (miłość jako zabawa, 
brak zaangażowania); pragma (miłość wyra-
chowana); agape (miłość altruistyczna); mania 
(miłość obsesyjna) oraz storge (miłość jako 
przyjaźń). Niektórzy autorzy wyraźnie wyróżnia-

Psycholog DR LESZEK MELLIBRUDA

P rzyjaźń jest siostrą miłości. Czym jest 
przyjaźń, każdy wie. Najczęściej nasze 

„prywatne” defi nicje przyjaźni są bardziej zwią-
zane z cechami osobowości, doświadczeniami 
i wiedzą na temat życia i istotnych wymiarów 
naszych relacji z ludźmi niż jesteśmy w stanie 
to sobie uświadomić i rozpoznać. Czasami 
przesadzamy w nadawaniu ciepłym relacjom 
rangi przyjaźni, a czasami bronimy się przed 
uznaniem kogoś za przyjaciela.

Czym jest przyjaźń i co nam daje

Posiadanie przyjaciół wydłuża nasze życie. 
Nowozelandzki zespół badaczy kierowany 
przez dr Angelę Feler odkrył, iż najdłużej 
dobrym zdrowiem mogą się cieszyć osoby, 
które mają od dwóch do czterech przyjaciół. 
Zaobserwowano, iż zyskują one dodatkowe 
sześć lat życia. A przy tym o 40 proc. rzadziej 
niż ci, którzy deklarują, że w ogóle nie mają 
wokół siebie przyjaciół, cierpią na nadciśnienie. 
Ludzie, uważający za przyjaciół wszystkich 
znajomych z licznego grona powyżej 12 osób, 
żyją tylko o rok dłużej od samotników, nie ma-
jących nikogo uważanego za przyjaciela. 

A tmosfera przyjacielskich relacji, oprócz 
zaufania, otwartości, poczucia bezpie-

czeństwa, umożliwiających pełniejszy przepływ 
myśli i emocji sprzyja również bardziej bez-
pośredniemu przeżywaniu radości i śmiechu, 
będących katalizatorami stresu i codziennych 
napięć. Amerykańska psychoterapeutka 
S. Linenburg, nagrywając na wideo zwierzenia 
zaprzyjaźnionych ze sobą osób, stwierdziła, 
że nawet mówiąc o tematach bardzo ciężkich, 
jak śmierć, choroba, rozwód czy kłopoty zawo-
dowe uśmiechają się one średnio co
 4 minuty, a co 11 – wybuchają śmiechem. 
Liliana Fabiańska podaje, że wg badań jednej 
z fi rm kosmetycznych, przeprowadzonych 
wśród 10 tys. Europejek (500 z nich było Po-

Dr Leszek 
Mellbruda (podczas 
konferencji UP RP 
„Innowacyjność 
i kreatywność kobiet 
w nauce i biznesie 
na rzecz wzrostu 
gospodarczego”) 

Najdłużej dobrym zdrowiem mogą się cieszyć osoby, które mają 
od dwóch do czterech przyjaciół. Zaobserwowano, iż zyskują one 
dodatkowe sześć lat życia. A przy tym o 40 proc. rzadziej niż ci, 

którzy deklarują, że w ogóle nie mają wokół siebie przyjaciół, 
cierpią na nadciśnienie.
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ją najczęściej obserwowane przejawy miłości: 
przywiązanie, współczucie, lubienie (przyjaźń) 
i miłość romantyczną. Dowody na istnienie 
typowo ludzkiej formy miłości, jaką jest miłość 
romantyczna stwierdzono w 87 proc. spośród 
167 analizowanych kultur (W. R. Jankowiak 
i wsp.). O ile miłość wśród zwierząt jest często 
opisywana, o tyle o przyjaźni między zwierzę-
tami badacze milczą.

Przyjaźń w pracy – za i przeciw

Przyjaźń jako stan wewnętrzny i relacja mię-
dzyludzka w dużym stopniu są pod silnym 
wpływem czynników zewnętrznych (kulturo-
wych, etnicznych, społecznych, rodzinnych 
i in.). W badaniach CBOS przeprowadzonych 
w 2006 r. na pytanie, co jest w życiu najważ-
niejsze, tylko dwa procent respondentów 
odpowiedziało, że przyjaźń. Związek ten 
znalazł się na 11. miejscu, a to może oznaczać, 
że tylko dwóch na stu ankietowanych Polaków 
docenia jego wartość. Przyjaźń jako szczegól-
na wartość lokuje się wysoko tylko wtedy, gdy 
łączona jest z miłością. Dwa lata wcześniej 
przyjaźń i miłość (oceniane na równi) za bar-
dzo ważne w życiu osobistym uznało 65 proc. 

dżerów przyjaźń w pracy kojarzy się z takimi 
zagrożeniami, jak trudności z egzekwowaniem 
dyscypliny, utrata obiektywności w spojrzeniu 
na zaprzyjaźnionego pracownika, faworyzo-
wanie i brak dystansu, a przede wszystkim 
ze spadkiem wydajności lub jakości wykony-
wanej pracy. Pracownicy natomiast podkreślają 
głównie „fałszywe wymiary” przyjaźni w pracy, 
takie m.in. jak negatywne konsekwencje wy-
nikające ze zbytniej szczerości, nielojalność 

na konstruktywną i zaangażowaną pracę – 
twierdzi prof. Brooke Harrington z Brown Uni-
versity. Według niego prawdopodobieństwo 
sukcesu zwiększają kontakty oparte wyłącz-
nie na szacunku, a także różnicy zdań. W nie-
których korporacjach przyjaźń (a przynajmniej 
jej istotne elementy) jest traktowana w sposób 
instrumentalny, by nie powiedzieć manipulacyj-
ny. Wprowadzanie standardu przechodzenia 
„na ty” wszystkich pracowników czy cykliczne 
„wyjazdy integracyjne” jako zabiegi socjotech-
niczne powodują sztuczne tworzenie atmos-
fery bliskości i bezpośredniości, w której wiele 
osób „uruchamia” naturalne odruchy sympatii 
i przywiązania nazywając je doznaniem przy-
jaźni. Taka instrumentalna przyjaźń mimo, iż 
sztucznie wywoływana, dla wielu jest syno-
nimem rzeczywistych doznań i emocji, które 
towarzyszą „prawdziwej” przyjaźni. W takiej 
atmosferze łatwiej manipulować podwładnymi, 
łatwiej zdrową rywalizację zamieniać w „wyścig 
szczurów” oraz zwiększać – czasami niere-
alistyczne – wymagania i oczekiwania wobec 
pracowników. Na krótką metę tego typu działa-
nia mogą zwiększać produktywność i podno-
sić wyniki, jednak obserwacje wielu korporacji 
ukazują, że w dłuższym okresie czasu taka 
strategia prowadzi do różnego typu zaburzeń 
w życiu korporacji i wielu jej pracowników. 

Istnieją również badania potwierdzające tezę, 
iż przyjaźń w pracy powoduje także pozytywne 
efekty. Badania Ipsos Public Aff airs ukazały, 
że dla 67 proc. pracowników posiadanie 
przyjaciela w pracy oznacza większą radość 
z pracy, a 55 proc. uważa, że dzięki przyjaźni 
ze współpracownikiem ich praca zaczyna mieć 
większą wartość i jest bardziej satysfakcjo-

Przyjaciółki – młode 
wynalazczynie 
– Natalia Kamińska 
i Karolina Leonarcik 
(na spotkaniu 
w maju br.w UP RP 
„Magiczny świat 
wynalazków”)

W związkach intymnych występują dwa rodzaje miłości: miłość 
namiętna (zafascynowanie drugą osobą z towarzyszącym silnym 

pociągiem seksualnym i intensywnymi emocjami) oraz miłość 
przyjacielska (serdeczne, pełne ufności i tolerancji uczucie 

do osoby, której życie jest „silnie splecione z naszym życiem”).

Hatfi eld i Berscheid

Polaków. Nie przypadkowo w języku polskim 
tak ważnym jest rozróżnienie pomiędzy „praw-
dziwą przyjaźnią” i innymi postaciami postaw 
przyjacielskich.

W spółcześnie Polacy są bardzo 
podzieleni, jeśli chodzi o pogląd, 

czy możliwa jest przyjaźń w pracy. Wielokrot-
nie częściej na zagrożenia i ujemne skutki 
zwracają uwagę osoby pełniące funkcje 
kierownicze niż szeregowi pracownicy, którzy 
nierzadko mają skłonność do przeceniania 
wpływu przyjaźni na różne aspekty pracy. 
W Tabeli przedstawiono 
10 typowych zagrożeń, na które zwracają 
uwagę menadżerowie i pracownicy. Dla mena-

wobec pracowniczych przyjaciół oraz fi rmy jak 
również tworzenie „korporacyjnych małżeństw” 
pomiędzy zaprzyjaźnionymi osobami różnej 
płci. Do najbardziej niebezpiecznych zjawisk 
przyjaźni w pracy często zaliczany jest 
SYNDROM WIEDŹMY I SZAKALA polega-
jący na obmawianiu i dyskredytowaniu „przy-
jaciela” w oczach innych współpracowników 
oraz efekt zacierania granic pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym.

I stnieją badania potwierdzające tezę, 
że przyjaźń w pracy może stanowić ha-

mulec w rozwoju indywidualnych talentów 
i sukcesów zawodowych. Osoby pozostające 
w serdecznych relacjach mają mniejsze szanse 
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nująca. Pytani pracownicy o wpływ przyjaźni 
w miejscu pracy podkreślali występowanie 
takich zjawisk jak: tworzenie atmosfery akcep-
tacji i wsparcia, wzrost gotowości do pracy 
zespołowej, wzmacnianie morale w fi rmie, 
poprawa obiegu informacji i gotowości do dzie-
lenia się wiedzą, zwiększenie zaangażowania 
i motywacji pracowników oraz ich identyfi kacji 
z fi rmą, zmniejszenie fl uktuacji kadr oraz wzrost 
produktywności i jakości wykonywanych 
zadań. Ciekawą była obserwacja, iż kobiety 
(77 proc.) częściej niż mężczyźni (63 proc.) 
zwracały uwagę na fakt, iż przyjaźń w miejscu 
pracy jest źródłem satysfakcji i wsparcia. Po-
twierdzały to dane dotyczące wolnego od pra-
cy czasu spędzanego z przyjaciółką (42 proc.) 
czy przyjacielem (34 proc.).

Przyjaźń w pracy dla jednych jest okazją do za-
spokajania swoich ważnych potrzeb, a dla 
innych jest zjawiskiem sprzecznym z nastawie-
niem na realizację zadań oraz zawodowych lub 
osobistych celów. Ci drudzy często „rezerwują” 
pojęcie przyjaźni dla bardzo bliskich osób, 

a poszukiwanie przyjaźni w miejscu pracy 
traktują nieco jak nadużycie bądź miejsca 
bądź głębi samego pojęcia przyjaźni. Można 
mieć nadzieję, że i jedni i drudzy są zgodni, 
co do tego, że praca wśród ludzi i z ludźmi 
wymaga budowania relacji wypełnionych 
szacunkiem, tolerancją i rzetelną współpracą 
a emocje osobiste podobnie, jak własne 
pragnienia mogą być zaspokajane w różny 
sposób. Im bardziej praca staje się żywiołem, 
w którym gubią się sens i radość, tym bardziej 
ludzie poszukują kontaktów ze sobą, bratniej 
duszy, często nazywając to przyjaźnią. 

PRZYJAŹŃ W PRACY – CZY MOŻLIWA?

10 PRZYKŁADÓW ZAGROŻEŃ PRZYJAŹNI W PRACY

P r z y j a ź ń  w  p r a c y

Możliwe zagrożenia dla MANAGERÓW

P r z y j a ź ń  w  p r a c y

Możliwe zagrożenia dla PRACOWNIKÓW

Kłopoty z wyegzekwowaniem dyscypliny pracy Zbyt szczera ocena szefa i negatywne konsekwencje z tego wynikające

Utrata obiektywności w ocenie zawodowych umiejętności 
i osiągnięć przyjaciela

Dyskredytowanie „przyjaciela” w oczach innych współpracowników 
(syndrom „wiedźmy i szakala”)

Brak dystansu ze strony zaprzyjaźnionego pracownika Nieszczerość – ujawnianie innym osobistych informacji

Zmiana relacji podporządkowania i dominacji na bardziej „równoległą” „Syndrom wilka w owczej skórze” – nielojalność i donosy do szefa w postaci 
„zeznań wiarygodnego” świadka, dobrze znającego „przyjaciela”

Faworyzowanie zaprzyjaźnionej osoby Tworzenie się koalicji przyjacielskiej przeciwko innej osobie lub grupom

Obawa przed zepsuciem wizerunku w oczach innych współpracowników Efekt „zatarcia granic” – przenoszenie spraw prywatnych na forum zawodowe 
(chwilowych „ansów”, nieporozumień lub konfl iktów)

Lęk przed zburzeniem autorytetu związanego z pełnioną funkcją Dyskomfort wynikający z bliskich relacji przyjaciół w zespole pracowniczym

Tworzenie hermetycznych kanałów „życia podziemnego” fi rmy 
(plotki, pomówienia, donosy)

Obniżanie się poziomu lojalności wobec fi rmy osób zaprzyjaźnionych

Zmniejszenie ilości konstruktywnych informacji zwrotnych (w obie strony) Nasilenie się nastawień „nadkrytycznych” i narzekania jako jednego z motywów 
cementujących przyjaźń w pracy

Obawa przed spadkiem produktywności przyjaciela Budowanie „korporacyjnego małżeństwa” – fl irtu, romansu zagrażającego 
osobistym relacjom pozazawodowym

Kobiety (77 proc.) częściej niż mężczyźni (63 proc.) 
zwracały uwagę na fakt, iż przyjaźń w miejscu pracy 

jest źródłem satysfakcji i wsparcia.

Praca wśród ludzi i z ludźmi wymaga budowania relacji 
wypełnionych szacunkiem, tolerancją i rzetelną współpracą 

a emocje osobiste podobnie, jak własne pragnienia mogą być 
zaspokajane w różny sposób. Im bardziej praca staje się żywiołem, 

w którym gubią się sens i radość, tym bardziej ludzie poszukują 
kontaktów ze sobą, bratniej duszy, często nazywając to przyjaźnią. 

Zdjęcia: Adam Taukert
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  Na marginesie

NATŁOK MYŚLIMYŚLI 

NIE TYLKO LETNICHLETNICH

S portowe sensacje, medialne dywagacje, 
ekonomiczne perturbacje, po zimie i ol-

brzymich powodziach frustracje. Można by tak 
dłużej pisać i rymować w nadziei, iż czytelnik 
sam dopowie sobie własną interpretację zda-
rzeń z minionego okresu. Nazwie to, co dla 
niego było najważniejsze, najbardziej bolało. 
W zależności od wiedzy, doświadczeń, pozio-
mu intelektualnego, tzw. inteligencji wrodzonej 
i nabytej, pozyskanej dzięki edukacji nie tylko 
szkolnej, interpretacja będzie eskalowała 
na różnym poziomie. 

Nie od dziś wiadomo, że rozważania fi lozofi cz-
ne kształtują światopogląd człowieka, wpływają 
na jego rozwój intelektualny oraz na doko-
nywanie się wszelkich zmian społecznych. 
Obserwując świat, jego przeobrażenia, zasta-
nawiamy się, jak to się wszystko ma do prze-
szłości i przyszłości. Jak to wszystko ma się, 
tak w ogóle do nas samych. Pytań jest wiele, 
każdy ze swej strony zadaje sobie inne i … uzy-
skuje różne odpowiedzi. Historycy interpretują 

je zapewne według kryteriów odpowiadających 
ich wiedzy popartej faktami. Politycy według 
zdarzeń i potrzeb niejednokrotnie własnych, 
niekoniecznie spójnych z wyobrażeniami, 
ocenami czy oczekiwaniami swych wyborców, 
medycy być może według oczekiwań społecz-
nych i wiedzy naukowej wspartej doświadcze-
niem. A inne grupy zawodowe? Z tzw. prawdą 
obiektywną wszyscy przecież miewają kłopoty.

N ie sposób w krótkim felietonie „rozebrać” 
temat na czynniki pierwsze. Trzeba jed-

nak …myśleć, myśleć, dyskutować, uczulać, 
zmuszać samych siebie do zastanawiania się. 
Przeciwstawiać się marazmowi, gdy nas cich-
cem dopadnie, nie dać zwyciężyć chaosowi 
myśli i spraw, które otaczają nas tak blisko, 
że często się w nich gubimy. Oko nie tylko 
dziennikarza, niech będzie więc okiem cyklopa. 
Pióro nie tylko literata, niech stanie się przy-
czynkiem do poprawy czegokolwiek. Bo to wła-
śnie codzienność powinna być każdego z nas 
przyjacielem. Ale żeby tak było, nie możemy 
być bierni, nie możemy być tylko „konsumen-
tami” życia. Cokolwiek robimy, gdziekolwiek 
jesteśmy, tę codzienność powinniśmy postrze-
gać przez pryzmat tworzenia, tak więc każdy 
niech robi po prostu swoje. Tylko to „swoje” 
niech idzie we właściwym kierunku. Gdyby 
solidność i rzetelność, uczciwość, a czasem 
nawet niezbędna spolegliwość przyświecała 
każdemu i w każdej sprawie, świat byłby za-
pewne wolny od trosk i kłopotów. Więcej czasu 
można by poświęcić na postęp i technikę, two-
rzenie lepszych relacji międzyludzkich w każdej 
społeczności, ba na całym świecie. Hola, hola, 
a co wtedy na przykład z ochroną własności 
przemysłowej? Co z urzędami, co z jego 
urzędnikami? Organizacja życia społecznego 
przecież ich potrzebuje. Czyżby wszyscy mieli 
pisać eseje, „robić za wzór”, tworzyć dzieła 
wiekopomne i fi lozofować? Czy to tylko moje 
utopijne myślenie?

M ało kto może być Wiesławą Szymborską, 
Adamem Małyszem czy… Januszem 

Palikotem. Jednak każdy, nie znając własnej 
drogi, nie mogąc przewidzieć tylu rzeczy, 
spraw, zdarzeń i wydarzeń, które napotka na tej 
drodze, może być po prostu … porządnym 
człowiekiem, a niebawem „letniakiem”. Tak, 
letniakiem czyli miłośnikiem lata, które niech 
ociepli nasze schłodzone ponad półrocz-
nymi, niskimi temperaturami i wielką wodą 
dusze. Więc niechby lato trwało tak długo, 
jak tegoroczna zima. Wraz ze słońcem prę-
dzej zapewne opadną z nas lęki, niepokoje 
i przykre myśli związane również z koszmarną, 
kwietniową katastrofą lotniczą. Ale… Zawsze 
musi być jakieś „ale”. Czy o to właśnie w całym 
tym galimatiasie życia chodzi? Żebyśmy trwali 
i przetrwali każdą nawet złą porę roku? Znowu 
„fi lozofuję”? Przede wszystkim życzę nam 
Wszystkim i mimo wszystko pozytywnych myśli 
i udanych wakacji.

Jadwiga Dąbrowska 

Zdjęcia: Wanda Kula
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Nanotechnologię ciemność spowijała;
Bóg rzekł:  „Niech będzie Feynman!”.  I  światłość s ię stała.

(Parafraza epitafi um na grobie Izaaka Newtona w opactwie westminsterskim)

W roku 1960 Richard P. Feynman, późniejszy noblista, opublikował pracę 
„There’s Plenty of Room at the Bottom” („Tam na dole jest mnóstwo miejsca”), w której przedstawił 

możliwości wynikające z wykorzystania technologii mogącej operować na poziomie nanometrowym. 
Po raz pierwszy terminu „nanotechnologia” użył w wydanej w roku 1986 książce „Engines of Creation” 

(„Motory tworzenia”) inny fi zyk amerykański, Eric Drexler, autor pierwszej pracy doktorskiej 
w dziedzinie nanotechnologii molekularnej.

R o z p o c z ę ł a  s i ę  e r a  n a n o t e c h n o l o g i i … 

  Warto wiedzieć

PÓŁ WIEKU 

NANOTECHNOLOGIINANOTECHNOLOGII

nowotworowej, czy wreszcie wykorzystanie 
aktywności biologicznej tlenku glinu w formie 
nanometrycznych aglomeratów do wytwo-
rzenia szczepionki przeciwko HIV, albo wyko-
rzystanie silnych własności dezynfekcyjnych 
nanoskopowych drobin srebra. 

TRZECIA  – to tworzenie i wykorzy-
stanie struktur, których własności wynikają 
z praw fi zyki ujawniających się dopiero 
w materii zorganizowanej w wymiarach 
nano. Przykładem mogą być np. nanodruty 
i kropki kwantowe, które dzięki swoim wymia-
rom mogą ograniczyć swobodę przemieszcza-
nia się elektronów do jednego czy zera wymia-
rów, zwiększając w ten sposób np. wydajność 
półprzewodnikowych źródeł promieniowania. 
Innym przykładem są własności nanorurek 
węglowych (nie należy ich mylić z włóknem 
węglowym), które np. w zależności od ich chi-
ralności wynikającej ze sposobu zwinięcia two-
rzącej rurkę powierzchni grafenowej mogą być 
przewodnikami lub półprzewodnikami, a wła-
sności te można przełączać jedne w drugie 
przy pomocy pola magnetycznego. Nanorurki 
można wykorzystywać jako elementy struktury 
nanotranzystorów polowych, czy jako elementy 
pamięci nieulotnej wykorzystujące nanorurkę 
węglową z zamkniętym w niej fulerenem, które-
go sterowalna obecność w różnych częściach 
rurki powala realizować technicznie oba stany 
binarne. Nanospionotronika, to z kolei wykorzy-

N anotechnologia to gałąź nauki 
i techniki zajmujących się tworzeniem 

i badaniem struktur o rozmiarach nanometrycz-
nych (od umownej granicy 100 nanometrów 
„w dół”) – struktur na poziomie cząsteczek 
i atomów. Wiadomo, że nanometr to 10–9 m 
ale dopiero jakieś porównanie daje wyobraże-
nie o rozmiarach nanostruktur i o wyzwaniach 
technologicznych stojących przed zajmującymi 
się nimi naukowcami i technikami. Otóż rozmia-
ry różnych nanostruktur tak się mniej więcej 
mają do rozmiaru 1 metr, jak rozmiary domowej 
pralki automatycznej czy naparstka do rozmia-
rów kuli ziemskiej.

Działania w dziedzinie nanotechnologii można 
umownie podzielić na trzy grupy:

PIERWSZA  – to tworzenie zminiatu-
ryzowanych struktur o działaniu „klasycz-
nym” tyle tylko, że odpowiednio zminiatury-

kula ziemska

1 m
~~

nanostruktury pralka naparstek

zowanych; przykładem może być akustyczny 
nanomikrofon pojemnościowy, który jest „nano” 
dlatego, że jego membranę tworzy monowar-
stwa węgla.

DRUGA  – to tworzenie i wykorzysta-
nie zminiaturyzowanych obiektów do dzia-
łań niemożliwych bez owej miniaturyzacji. 
Można tu podać przykłady zastosowania 
w medycynie do walki np. z komórkami 
nowotworowymi (ale nie wyłącznie) przez 
destrukcję DNA chorej komórki za pomocą 
promieniowania UV emitowanego selektywnie 
z podczepionej do tej komórki wzbudzonej 
miękkim promieniowaniem X kropki kwantowej, 
czy tworzenie nanokapsułek z zamkniętymi 
w ich wnętrzu krótkimi kawałkami RNA, które 
to kapsułki miałyby wnikać do komórek nowo-
tworowych, a siRNA mogłoby wyłączać wła-
ściwy gen w leczonej tym sposobem komórce 
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stanie w nanostrukturach dwóch stanów spi-
nowych elektronu jako aktywnych elementów 
przenoszenia stanów logicznych w informatyce 
kwantowej, której celem jest stworzenie kom-
puterów kwantowych, zaś nanoelektronika 
molekularna poszukuje rozwiązań wykorzystu-
jących molekuły organiczne.

Wspomniane nanorurki węglowe mają także 
szereg innych, zaskakująco cennych własno-
ści fi zycznych, jak mała gęstość (dwukrotnie 
mniejsza niż aluminium), wielka wytrzymałość 
na rozciąganie (dwudziestokrotnie większa 
od wytrzymałości specjalnych gatunków stali), 
wielka odporność na zginanie, obciążalność 
prądem elektrycznym o gęstości tysiąckrotnie 
większej niż w przypadku miedzi, przewodność 
cieplna dwukrotnie większa niż diamentu, 
co daje szanse technologom na zastąpienie 
nimi materiałów wykorzystywanych obecnie. 

Wypada jednak zaznaczyć, że wiele spośród 
materiałów i struktur tworzonych na poziomie 
nano, mimo niewątpliwej atrakcyjności i kon-
kurencyjności technologicznej wynikającej 
z ich anonsowanych przez naukowców i tech-
nologów własności fi zycznych i chemicznych, 
jeszcze nie zawsze jest konkurencyjnych 
ekonomicznie. Przykładowo: ceny grama nano-
rurek węglowych oscylują w przedziale 
50-150 US$, przy cenie grama złota poniżej 
50 US$. Dlatego przy wprowadzaniu do obie-
gu cywilizacyjnego wytworów nanotechnologii 
w sposób naturalny musi być (i jest) zachowy-
wana właściwa równowaga między ich kuszą-
cymi obiektywnymi zaletami technologicznymi 
a obowiązującymi stale prawami ekonomii. 
Z tego powodu wiele sygnalizowanych „za-
stosowań” pozostaje niejednokrotnie na razie 
w kręgu udokumentowanych prób i spodzie-
wanego wykorzystania.

Zagrożenia

Eric Drexler we wspomnianej książce „Ma-
szyny tworzenia” zalecał ostrożność w dzia-
łaniu w nowej dziedzinie, dla której sam 
wymyślił nazwę. Obawy swoje wiązał z możli-
wością stworzenia przy pomocy nowych tech-
nologii maszyn zdolnych do reprodukcji, które 
mogłyby wymknąć się spod kontroli, co mogło-
by prowadzić do nieprzewidywalnych konse-
kwencji cywilizacyjnych. Po dwudziestu latach 
wycofał się ze swoich skrajnych niepokojów, 
pozostając jednakże przy opinii o możliwości 

zagrożeń, do których należą przykładowo 
nanonowotwory, toksyczność niektórych na-
nomateriałów, cywilizacyjne zagrożenia natury 
wojskowej, nanoterroryzm, problemy natury 
społeczno-etycznej. 

Oczywiście prowadzone są intensywne bada-
nia mające na celu określenie rzeczywistych 
przyczyn i mechanizmów zagrożenia, a tym 
samym opracowania procedur skutecznego 
ich ograniczania, bowiem tylko stuprocentowa 
wiedza na temat np. toksyczności nanoczą-
stek dopuszcza ich wykorzystanie na szeroką 
skalę; nie powinno się z nich korzystać, gdy 
wiedza o ich wpływie na środowisko jest nie-
pełna.

nieoczywiste. Przykładowo, jedną z cech 
wynalazku w przypadku tranzystora polowego 
było to, że miał on warstwę izolacyjną o grubo-
ści (3 – 18) nm. Przy rozpatrywaniu poziomu 
wynalazczego stwierdzono, że zakres grubości 
warstwy dielektryka wynika po prostu z ogólnej 
tendencji miniaturyzacji elementów elektronicz-
nych. Zgłaszający nie potrafi ł wskazać żadnych 
szczególnych skutków wynikających z przyjętej 
grubości warstwy. Grubość warstwy uznano 
w tym przypadku za wybraną z niczym nieuza-
sadnionych powodów i patentu nie udzielono.

W wielu przypadkach wytwory nanotechno-
logii są wynikiem stosowania wyrafi nowanych 
metod i narzędzi niezbędnych do obrabiania 

Termin „NANOTECHNOLOGIA” powinien znaczyć 
„Wielka Technologia”. Od pół wieku z całą pewnością 

znaczy już tak dla naszej cywilizacji. 

Osobnym zagadnieniem jest w przypadku 
rozwiązań nanotechnologicznych problem 
nowości, poziomu wynalazczego oraz ujaw-
nienia wynalazku.

Wg wykładni EPO „zmniejszona wersja znane-
go ze stanu techniki elementu może być uzna-
na za nowe rozwiązanie (nienależące do stanu 
techniki), jeśli daje te same efekty co element 
większy lecz o poszerzonych możliwościach”, 
co właśnie było celem miniaturyzacji; innymi 
słowy, gdy określony efekt techniczny uzyski-
wany jest właśnie w wybranym podzakresie 
wymiarów i dzięki temu wyborowi. 

Z kolei przy ocenianiu poziomu wynalazczego 
(nieoczywistości) rozwiązania z zakresu nano-
technologii kluczowe jest pytanie, czy minia-
turyzacja znanego obiektu wyniknęła z przy-
padkowego wyboru czy przeciwnie, nasunęła 
się twórcy w wyniku przewidywań nowych 
technicznych korzyści wynikających z minia-
turyzacji. Innymi słowy, rozwiązaniu brak jest 
poziomu wynalazczego, gdy zwykłe zmniejsze-
nie wymiarów nie daje żadnego dodatkowego 
lub zaskakującego efektu, a pochodzi z przy-
padku i jest niczym nieumotywowane. 

Jednakże, jeśli wynalazek daje nowy efekt 
techniczny nieznany w stanie techniki i nie-
oczywisty dla fachowca w danej dziedzinie, 
miniaturyzacja może być uznana za działanie 

materii w zakresie nanometrów czy na pozio-
mie molekularnym. Niektóre z tych metod wy-
kraczają poza wiedzę przeciętnego fachowca 
a nawet specjalisty. Stąd dostateczne ujawnie-
nie, tzn. dostarczenie fachowcowi niezbędnych 
informacji dotyczących realizacji wynalazku 
jest bardzo istotnym wymogiem stawianym 
rozwiązaniom nanotechnologicznym. Zgłosze-
nie musi umożliwić fachowcowi zrozumieć 
zastrzegany wynalazek. Dlatego fachowiec 
potrzebuje szczegółowych informacji na temat 
zastosowanych metod postępowania oraz 
użytych narzędzi. Na przykład, nie wystarczy 
napisać „na podłożu zostały umieszczone na-
noelektrody o średnicy 5 nm”, gdyż nie można 
tego dokonać zwykłymi, znanymi sposobami. 
Powinny być opisane dokładne warunki reali-
zacji. 

(W długie zimowe wieczory można zajrzeć 
do którejś z poniższych pozycji: Dekker Encyc-
lopedia of Nanoscience and Nanotechnology 
czy Encyclopedia of Nanoscience and Nano-
technology, red. Hari Singh Nalwa. Są to pozy-
cje bezcenne – w przenośni i dosłownie. Przy-
kładowo, ta 10-tomowa encyklopedia kosztuje 
ok. 7000 US$. W Polsce można próbować 
ją nabyć już za ok. 35 tys. złotych…)

Ireneusz Słomka
Ekspert UP RP
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Profesor Mikołaj Jan Piskorski, 
który często jest znany po prostu jako 
Misiek, to ktoś, kogo warto poznać 
i mieć świadomość jakich mamy, mało 
tego, że bardzo mądrych rodaków, 
to na dodatek tak ciepłych, miłych 
i serdecznych. Jest on pierwszym polskim 
profesorem nadzwyczajnym na wydziale 

strategii w Harvard Business School. Wcześniej wykładał 
na Uniwersytecie Stanforda. Otrzymał doktorat z socjologii 
organizacyjnej na Uniwersytecie Harvarda a wcześniej 
dyplom magistra ekonomii z Uniwersytetu w Cambridge.
Od siedmiu lat prowadzi badania na temat platform 
społecznych w Internecie i prowadzi zajęcia na ten temat dla 
studentów Master of Business Administration i w podobnych 
programach dla dyrektorów fi rm. Jako dyrektor Market 
Platform Dynamics, doradza dużym korporacjom 
w zakresie zarządzania strategicznego. Jest ekspertem 
w dziedzinie użytkowania i wykorzystywania platform 
i sieci społecznościowych przez fi rmy w USA i za granicą. 
Jest autorem między innymi opracowania “Networks As 
Covers: Evidence from On-Line Social Networks”, Harvard 
Business School Working Papers, Boston, MA.” Pod koniec 
maja prowadził w Polsce na wykłady dla Harvard Business 
Review Polska i Szkoły Głównej Handlowej.

  Poznajmy się

BLIŻEJ SIEBIE PRZEZ 

INTERNET?
Rozmowa z profesorem 
MIKOŁAJEM JANEM PISKORSKIM 
z Harvard Business School

– Proszę powiedz, co zdecydowało o wyborze Twoich zaintereso-
wań naukowych? Dlaczego akurat sieci społecznościowe?

– Od samego początku fascynowało mnie, jak ludzie przyjaźnią się 
ze sobą. Napisałem na ten temat doktorat. Przez przypadek w 2003 r. 
na Stanfordzie poznałem założycieli fi rmy LinkedIn, która jest największą 
siecią społecznościową dla biznesu. Przyszli do mnie do biura, bo chcieli 
się dowiedzieć, co ja myślę na temat pomysłu ich przedsiębiorstwa. 
Na początku byłem bardzo negatywnie nastawiony, bo byłem przekona-
ny, że ludzie nie będą chcieli się przyjaźnić z innymi przez Internet. Szyb-
ko jednak zdałem sobie sprawę, że jest to niesamowity pomysł i coś, 
co funkcjonując może zmienić nasz świat. Właściwie od tego momentu 
zmieniłem kierunek swoich badań i zająłem się sferą różnych platform 
społecznych.

– Co można powiedzieć w oparciu o te badania – czy portale spo-
łecznościowe nie zakłócają bezpośrednich kontaktów międzyludz-
kich, zarówno w biznesie, jak i w sferze prywatnej? Czy naprawdę 
są nam potrzebne?

– Po pierwsze te portale pozwalają ludziom, którzy są ze sobą w bliskich 
relacjach, utrzymywać stały, bezpośredni kontakt, w szczególności 
gdy przebywają daleko od siebie. Po drugie, portale społecznościowe 
pozwalają na wzmocnienie znajomości tych ludzi, którzy słabiej się 
ze sobą znają i nie są zaprzyjaźnieni. Rozmowy na Facebooku sprzyjają 
bezpośredniości, ułatwiają bezstresowe rozpoczęcie dialogu. Lekkie 
tematy typu: „co u ciebie słychać”, ”masz fajne zdjęcia” „jak spędzasz 
weekend”, mogą sie szybko przerodzić w zaproszenie na imprezę, 
na wspólne spędzenie czasu czy wspólne założenie biznesu. Te portale 
pozwalają też ludziom poznać nowych ludzi, co jest często dość trudne 
w rzeczywistości. Badania wykazują, że bardzo dużo ludzi poznaje się 
przez Internet. Obecnie 20 proc. nowych małżeństw w USA, to ci, którzy 
zaczynali znajomość poprzez internet, z czego połowa na portalach 
randkowych, a druga połowa poprzez sieci społecznościowe typu Face-
book albo MySpace. 

– Korzystając z sieci społecznościowych odnosi się nierzadko 
wrażenie, że uprawiamy tzw. ekshibicjonizm wewnętrzny. W ko-
smicznym tempie wiemy o sobie wszystko. 

– To jest rzeczywiście prawda, ale okazuje się, że jest bardzo dużo chęt-
nych na te informacje! Przeprowadziłem badania, żeby zobaczyć, co na-
prawdę robią ludzie w sieciach społecznościowych. Wraz z jedną z ta-
kich sieci zbadaliśmy próbkę 350 tys. osób i przez pewien czas obser-

wowaliśmy, jak ludzie się zachowują, dbając oczywiście jak najbardziej 
o ochronę ich prywatności. Okazuje sie, że 70 proc. wszystkich działań 
w tych sieciach jest związanych z oglądaniem zdjęć i profi li innych, z cze-
go połowa tych działań dotyczy oglądania znajomych a połowa – niezna-
jomych. Tylko 8 proc. wszystkich działań jest po prostu pisaniem o sobie! 
Wygląda wiec, że jesteśmy bardzo chętni przede wszystkim do czytania 
tego, co piszą inni. 

Z ciekawostek powiem, że są wielkie różnice w tym, jak zachowują się 
kobiety i mężczyźni. Otóż w sieciach społecznościowych mężczyźni 
patrzą na kobiety a kobiety przede wszystkim patrzą … na kobiety. Chy-
ba nie jesteś zaskoczona? Internet jest tylko odzwierciedleniem naszych 
zachowań.

– Nie, nie jestem zaskoczona. Według ostatnich badań CBOS 
w Polsce popularność portali społecznościowych dynamicznie 
rośnie. Z portali społecznościowych korzysta już 67 proc. inter-
nautów, to jest 15 proc. więcej niż dwa lata temu, co faktycznie 
potwierdza potrzebę istnienia portali. CBOS podaje, iż 85 proc. 
badanych respondentów korzysta z portali w celu utrzymywania 
kontaktów ze znajomymi, 73 proc. odnawia dawne znajomości 
a 78 proc. głównie dla zwykłej ciekawości. Bardzo szokuje mnie 
fakt, iż aż 14 milionów użytkowników loguje się na bardzo znanym 
u nas serwisie Nasza-Klasa. Czy Ty w tym wirtualnym życiu społe-
czeństwa nie widzisz jakiegoś zagrożenia dla bezpośrednich relacji 
międzyludzkich?

– Trudno jest powiedzieć, czy te portale zakłócają bezpośrednie relacje 
międzyludzkie. Moim zdaniem bardzo wspomagają. W portalach spo-
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  Co warto zobaczyć
łecznościowych ludzie poznają nowych ludzi. Tworzą się więzi, dobre 
pozytywne relacje. Ludzie odnajdują się po latach, czują szczęście, 
zadowolenie, lepiej żyją, lepiej pracują. Więcej się o sobie dowiadują, 
nie czują się samotni. Owszem, ten sposób a przede wszystkim możli-
wość bezpośredniego wyrażania swoich myśli, łatwość komunikacji bez 
jakiejkolwiek tremy i ograniczeń, wpływa na szybkie zacieśnianie więzi, 
tworzenie bliskości a tym samym przyczynia się poniekąd do rozpadu 
wielu związków. Pozytywne jest to, że ułatwia wyjście z „niezdrowych” 
układów tym, co z nich wyjść powinni, a negatywne, że dotyczy i tych, 
co jednak w związkach z różnych względów powinni pozostać.

– Urząd Patentowy ma swoją stronę internetową, która służy 
użytkownikom w celu zaznajomienia się z problematyką ochro-
ny własności intelektualnej (IP). Wiedza zawarta w portalu jest 
skondensowana i pomocna dla ochrony ich interesów. Nie jestem 
jednak zwolenniczką użytkowania bezpośrednio w biznesie stricte 
sieci społecznościowych. 

– To bardzo ciekawy problem. Wiele fi rm zadaje pytanie jak podejść 
do portali społecznościowych? Z reguły odpowiadam na nie mówiąc 
o różnicy między strategią internetową i strategią społeczną. Strategia 
internetowa wykorzystuje Internet jako bardzo tanie, proste medium ko-
munikacji między fi rmą a klientami. Strategia społeczna wzmacnia więzi 
między klientami fi rmy tak, aby fi rma mogła lepiej i sprawniej działać. 
Z tego, co wiem UP RP ma świetną strategię internetową, dzięki której 
informuje swoich „klientów” o ważnych dla nich zagadnieniach. Następny 
krok to jednak strategia społeczna. Należałoby zastanowić się, jak po-
znawać klientów ze sobą, aby mogli komunikować się, nie konkurować 
ale współpracować, wymieniać doświadczenia, poglądy ze sfery wyna-
lazczości. Pozwolenie ludziom z branży IP, pełnej wielkich pomysłów, wy-
nalazków, patentów, na wzajemną komunikację, mogłoby doprowadzać 
do „burzy mózgów”, co w efekcie zapewne zaowocowałoby kolejnymi 
nowymi pomysłami, godnymi ochrony przez Wasz Urząd. Z punktu wie-
dzenia gospodarki rynkowej umożliwienie „połączenia” tych ludzi między 
sobą na pewno przyniosłyby korzyści w gospodarce i nauce. 

Cieszę się, że w Polsce jest tak duże zainteresowanie tymi tematami. 
W maju tego roku zorganizowałem w Warszawie konferencję – warsztaty 
na temat budowania swoich własnych strategii sieci społecznościowych. 
Z uwagi na duże zapotrzebowanie zapewne pomyślę nad organizacją 
następnych, na które już serdecznie wszystkich zapraszam.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Jadwiga Dąbrowska

Zdjęcia Autorki

„ZABAWKI „ZABAWKI 
PANA BOGA” PANA BOGA” 

SZTUKA DLA KONESERÓW

„ Z abawki Pana Boga” spektakl, którego premiera odbyła się pod 
koniec ubiegłego roku na Nowej Scenie Teatru Roma w War-

szawie, z pewnością nie należy do lekkiego gatunku teatru rozrywki. Jest 
to przedstawienie wybitnie głębokie w swej treści, bardzo osobiste i nie-
zwykle poruszające dla każdego, kto chociażby powierzchownie zetknął 
się z twórczością bohaterów spektaklu – Agnieszką Osiecką i Markiem 
Hłasko. 

P rzedstawienie już po kilku minutach gry aktorskiej Joanny Trze-
piecińskiej i Przemysława Sadowskiego, obsadzonych w rolach 

głównych, wprowadza widza w szczególny, intymny, o wyjątkowej skali 
wrażliwości, świat dwojga fantastycznych artystów, tak znaczących w pol-
skiej powojennej kulturze. Widz powoli „zanurza się” w ich sprawach oso-
bistych, stając się obserwatorem i uczestnikiem związku bardzo bliskich 
sobie ludzi, których los zbliżył do siebie, ale nie pozwolił im być ze sobą 
na stałe. Z dala od siebie przez lata całe, korespondują ze sobą, odkry-
wając swoje wnętrze, wyrażając pragnienia, niepokoje i obawy. Tęskniąc 
za sobą, poszukują jednak swojej odrębnej drogi do samorealizacji. 
Poetka i pisarz, zaprzyjaźnieni kochankowie. Dwa bujne charaktery, ludzie 
rozedrgani wewnętrznie, ciepli o wyjątkowym widzeniu świata i samych 
siebie w nim, z ogromnym uwrażliwieniem i umiejętnością wyrażania 
tego, co im tak naprawdę „w duszy gra”.

R eżyser spektaklu, Jerzy Satanowski pozwala widzowi usłyszeć 
i wczuć się w to, co wtedy myśleli, czuli i jak reagowali na siebie 

oraz otaczającą ich rzeczywistość. Dodatkowym wspaniałym elementem 
sztuki jest wprowadzony motyw muzyczny. Muzyka Krzysztofa Komedy, 
artysty zaprzyjaźnionego z Agnieszką Osiecką i Markiem Hłasko, który 
odegrał ważną rolę w życiu obojga, nadaje specyfi czny charakter całemu 
przedstawieniu. Historia tych trzech postaci, których los związał ze sobą, 
jest przedstawiona w formie słowno-muzycznego spektaklu. Joanna 
Trzepiecińska świetnie wciela się w postać Agnieszki Osieckiej. Jest 
okazja popatrzeć, jak pięknie gra i jak subtelnie, ale i z wielką mocą wy-
razu, śpiewa. Fantastyczny tembr głosu Przemka Sadowskiego sprawia, 
że widz odnosi wrażenie, jakby naprawdę słyszał Marka Hłaskę. Spektakl 
przeplatany jest utworami jego bohaterów. Co najważniejsze nie stawia 
obojga na koturnach, ale czyni ich i ich twórczość ciągle nam bliską. 
Piosenki Osieckiej, opowiadania Hłaski to nie tylko dokument epoki, 
która mija na naszych oczach, to ciągle żywa prawda przecież o nas 
samych, naszych myślach, uczuciach, rozterkach i namiętnościach. Wy-
brani przez Jerzego Satanowskiego aktorzy, swoją grą potrafi li naprawdę 
świetnie to wyrazić i nadać wyjątkowy charakter samemu przedstawieniu. 
Naprawdę warto obejrzeć. 

Jadwiga Dąbrowska
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  Korespondencja własna

LIST Z BRUKSELIBRUKSELI
po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, a także 
wykład historyczny na temat początków Unii 
od podpisania Traktatu Paryskiego ustana-
wiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali 
w 1951 r. i Traktatów Rzymskich z 1957 r. po-
wołujących Europejską Wspólnotę Gospodar-
czą, przez traktaty rewizyjne, takie jak Traktat 
z Maastricht i Amsterdamski aż po najnowsze 
Traktaty z Nicei i Lizbony. 

Bardzo ciekawa była także prezentacja prof. 
Erica Corijn na temat historii i współczesności 
samej Brukseli. Prezentacji towarzyszył pokaz 
slajdów, ukazujących rozwój stolicy Europy 
od jej wczesnogotyckich budowli, poprzez 
zabytki architektury barokowej, klasycystycznej 
i neoklasycystycznej, po Art Nouveau i współ-
czesne stalowo-szklane biurowce dzielnicy 
europejskiej. Leopold district to z pewnością 
dzielnica, którą trzeba zobaczyć. Nie tylko 
dlatego, by podziwiać jeden z najbardziej 
symbolicznych widoków miasta – budowlę 
Parlamentu Europejskiego, której owalny 
kształt kojarzy się z francuskim serem (stąd też 
nazwa – Kaprys bogów). Leopold, pierwszy 
król Belgów, wykazał wielką dbałość o wygląd 
miasta, fundując mu imponujące budowle 
i pomniki. Oczywiście każda trasa turystyczna 
prowadzi do najbardziej reprezentacyjnego 
miejsca w Brukseli – Grand Place (czyli Grote 

Markt) – gotyckiego ratusza z okalającymi go, 
przebogato zdobionymi kamienicami, two-
rzących jeden z najpiękniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych rynków na świecie. 

A le Bruksela to nie tylko zabytki, z którymi 
mieliśmy okazję zapoznać się podczas 

specjalnej wycieczki z przewodnikiem. Jako 
siedziba instytucji europejskich, NATO i Euro-
atomu, miasto posiada mnóstwo imponujących, 
bardzo nowoczesnych biurowców. W dzielnicy 
europejskiej znajdziemy siedziby większości 
instytucji unijnych: w budynku zwanym Ber-
laymont mieści się Komisja Europejska, a tuż 
naprzeciw – w Justus Lipsus i sąsiadującym 
z nim Lex – Rada Unii Euroejskiej i Rada Eu-
ropejska, a po przeciwnej stronie ulicy Rue de 
la Loi budynek Charlemagne, mieszczący kilka 
dyrekcji generalnych Komisji. Mimo dużego 
zagęszczenia biurowców, nadal wznoszone 
są nowe obiekty, co szczególnie łatwo można 
zaobserwować właśnie w tej dzielnicy. 

W ramach programu mieliśmy szansę poznać 
także od środka najważniejsze instytucje euro-
pejskie oraz zapoznać się z działalnością osób 
pracujących w nich na co dzień. Duże wra-
żenie zrobiła na mnie wizyta w siedzibie Par-
lamentu Europejskiego w Strasbourgu, gdzie 
skorzystaliśmy z możliwości śledzenia obrad 
na żywo. Europosłowie przemawiają w swoich 
językach narodowych, przewodniczący 
– prof. Jerzy Buzek prowadzi sesję po polsku, 
a wszyscy obecni mogą niemal natychmiast 
usłyszeć w słuchawkach tłumaczenie na do-
wolny spośród 23 języków ofi cjalnych UE! 
Gmach parlamentu to także supernowoczesny 
stalowo-szklany obiekt, jednak najbardziej 
zapamiętam chyba jego niekończące się kory-
tarze i przejścia przypominające wielki labirynt. 

M iejscem następnej wizyty był Luksem-
burg, a dokładnie siedziba Trybunału 

Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowe-
go, gdzie po wysłuchaniu interesującej pre-
zentacji tych instytucji przez rzecznika gene-
ralnego i dyrektora wydziału mieliśmy jeszcze 
chwilę, by przypatrzeć się nowoczesnej archi-
tekturze budowli. Dla wielu z nas była to także 
okazja, by poznać nieco charakter tych miast. 
Wieczorami staraliśmy się więc uchwycić lokal-
ny koloryt udając się na centralne ulice i place 
i degustując dania tamtejszej kuchni. 

Organizatorzy programu dołożyli wiele starań, 
by urozmaicić formę kształcenia umiejętności 
i zdobywania wiedzy. Bardzo popularne wśród 

E RASMUS DLA ADMINISTRACJI PU-
BLICZNEJ, to skrótowa nazwa progra-

mu pilotażowego Komisji Europejskiej zapo-
czątkowanego w 2008 r., który ma za zadanie 
przybliżyć młodym urzędnikom administracji 
państwowej z krajów Unii Europejskiej 
procedury związane z podejmowaniem 
decyzji na szczeblu unijnym oraz pogłębić 
wiedzę i zrozumienie instytucji europejskich 
i ich misji. Ogromnym walorem programu jest 
także stworzenie warunków dla rozwijania 
współpracy między pracownikami admini-
stracji krajowych i instytucji unijnych poprzez 
wzajemne poznawanie systemów administra-
cyjnych państw członkowskich, zazwyczaj 
w bezpośrednich kontaktach nawiązywanych 
podczas stażu. Z kolei te personalne, spon-
taniczne kontakty przyczyniają się do bu-
dowania wspólnej europejskiej przestrzeni 
administracyjnej. 

U czestniczyłam w kwietniowej sesji 
programu i muszę stwierdzić, że wła-

śnie możliwość tych bezpośrednich kontaktów 
i wspólnych działań, to chyba jedna z naj-
większych zalet programu, która ma szanse 
zaprocentować w przyszłości. Oczywiście tych 
pożytków jest bardzo wiele. Do nich zaliczyć 
trzeba bardzo dobre, merytoryczne wykłady 
(w tym wykłady interaktywne) na temat proce-
su decyzyjnego w Unii Europejskiej, obejmu-
jące także najnowsze zmiany wprowadzone 

Widok 
na Stare Miasto 
w Brukseli

Parlament Europejski w Strasburgu
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  Z naszego podwórka
uczestników były symulacje negocjacji w Ra-
dzie. Każdy miał tu precyzyjnie wyznaczoną 
rolę, a wśród głównych aktorów byli: Prezyden-
cja, Komisja, Sekretariat Rady oraz państwa 
członkowskie. Ćwiczenia z interpretacji także 
należały do niezwykle atrakcyjnych – wszyscy 
uczestnicy mieli okazję zasiąść na chwilę w ka-
binie tłumaczy i spróbować sił w trudnej sztuce 
tłumaczenia symultanicznego. 

W większości entuzjastycznie przyjęliśmy także 
odbywane indywidualnie ćwiczenia zwane job 
shadowing. Polegały one na bezpośrednich 
rozmowach merytorycznych z urzędnikami 
z Komisji zatrudnionymi w poszczególnych 
dyrekcjach, przy czym z reguły w zależności 
od dziedziny (instytucji), jaką reprezentował 
stażysta kierowano go do odpowiedniej dyrek-
cji. Ja oczywiście postarałam się, żeby znaleźć 
się w GD Markt, w wydziale zajmującym się 
zagadnieniami własności przemysłowej, a za-
tem bardzo związanym z pracą zawodową. 
Ćwiczenia te nie tylko dały nam wgląd w za-
gadnienia, jakimi zajmują się urzędnicy Komisji 
i w metodykę ich pracy, ale też umożliwiły 
zadawanie bezpośrednich pytań, co do wszel-
kich problemów związanych z ich pracą. 

W moim osobistym odczuciu program 
bardzo dobrze realizuje w praktyce 

ideę otwartości i przejrzystości procedur i in-
stytucji Unii Europejskiej, a także przyczynia 
się znakomicie do lepszego poznania i wza-
jemnego zbliżania administracji krajowych. 
Bez gruntownej wiedzy i zrozumienia odmien-
ności w systemach poszczególnych państw 
członkowskich trudno o chęć do rozwijania 
współpracy i o stałe wysiłki w kierunku prze-
zwyciężania różnić i barier dla pełniejszego 
zjednoczenia członków Unii Europejskiej. 
Dla Polski, jak też innych krajów tzw. nowej 
Unii, wiedza zdobyta podczas programu jest 
także szczególnie cenna w kontekście przy-
gotowań do zbliżającej się szybkimi krokami 
Prezydencji w Radzie UE. Dla państw tych 
są to ich pierwsze prezydencje. Brak do-
świadczeń w przeprowadzaniu tego rodzaju 
przedsięwzięcia skłania je zatem by szcze-
gólnie pilnie gromadziły wszelką wiedzę 
i informacje praktyczne dotyczące funkcjono-
wania instytucji unijnych, by potem sprawnie 
i efektywnie stawić czoła nowemu wyzwaniu 
europejskiego przewodnictwa. 

Ewa Lisowska

Zdjęcia Autorki

M inęło kilka lat od przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. W sferze bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia człowieka w śro-
dowisku pracy nastąpiły od tego czasu olbrzy-
mie zmiany. Do naszego systemu prawnego 
zostały wprowadzone wszystkie dyrektywy 
unijne dotyczące bhp. Stosujemy także normy 
unijne oraz zasady tzw. dobrej praktyki produk-
cyjnej. Zdecydowanie wzrosła rola profi laktyki 
bhp, głównie poprzez kształcenie, przekony-
wanie i zachęcanie, a w razie potrzeby także 
poprzez egzekwowanie prawa.

Najnowsze dane potwierdzają pozytywne 
efekty wprowadzania przez kraje UE „Wspól-
notowej strategii na rzecz bezpieczeństwa 
i higieny pracy na lata 2007-2012”. Liczba 
wypadków śmiertelnych przy pracy zmniejszyła 
się o 17 proc., a liczba wypadków w miejscu 
pracy (powodujących ponad trzydniową 
nieobecność) o 20 proc. Także w naszym 
Urzędzie liczba wypadków zmniejsza się. Te 
pozytywne efekty można wzmocnić zachęca-
jąc pracowników, wraz z priorytetem tworzenia 
przyjaznego środowiska pracy, do prowa-
dzenia stylu życia wpływającego na poprawę 
ich ogólnego stanu zdrowia.

Z arówno z powodów gospodarczych, jak 
i ludzkich, bhp znajduje się w głównym 

nurcie programu politycznego Wspólnoty. 
Świadczy o tym Komunikat Komisji Europej-
skiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego i Komitetu Regionów z 2007 r. 
dotyczący wspólnotowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa i higieny pracy w latach 
2007-2012. Strategia ta opiera się na komplek-
sowym podejściu do kwestii BHP– zapew-
nienia pracownikom takich warunków pracy, 
których efektem będzie ich dobre samopo-
czucia w miejscu pracy i wzrost efektywności 
pracy. Zwraca się także uwagę na pojawienie 
się nowych rodzajów ryzyka w miejscu pracy, 
zwłaszcza o charakterze psychospołecznym. 

Brak skutecznych działań zapewniających bez-
pieczeństwo i higienę pracy może prowadzić 
do absencji, na skutek wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, czy trwałej niezdolności 

do pracy. Ma to, poza osobistymi konsekwen-
cjami, również bardzo niekorzystny wpływ 
na gospodarkę. Ogromne koszty ekonomiczne 
związane z problemami w zakresie bhp hamu-
ją wzrost gospodarczy, wywołując negatywne 
skutki dla konkurencyjności przedsiębiorstw 
w UE. Znaczna część tych kosztów obciąża 
też systemy zabezpieczenia społecznego 
i fi nanse publiczne. Dlatego stałe zmniejszanie 
liczby wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych jest nadrzędnym celem wspólnotowej 
strategii.

Z akłady pracy inwestujące w aktywną 
politykę w zakresie profi laktyki bhp 

(a do takich należy nasz Urząd), mającą 
na celu ochronę zdrowia swoich pracowni-
ków, uzyskują odczuwalne wyniki, takie jak: 
obniżenie kosztów wynikających z nieobecno-
ści w pracy, redukcja przepływu pracowników, 
zwiększona motywacja, wyższa jakość pracy, 
w efekcie większe zadowolenie klienta i lepszy, 
społeczny wizerunek zakładu pracy. 

W naszym Urzędzie inwestycje służące po-
prawie stanu bhp, to m.in.: oddanie do użytku 
584 m2 nowych powierzchni biurowych oraz 
wiele prac modernizacyjnych i remontowych 
mających istotny wpływ na poprawę warunków 
pracy. 

Antoni Korzycki 
główny specjalista ds. bhp

DYREKTYWY UNIJNE O BHPBHP
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  Warto wiedzieć

JAKI CZASCZAS NA ZNAK

w art. 4 znajduje się m.in. zapis, iż każdy, 
kto dokonał prawidłowego zgłoszenia znaku 
towarowego w jednym z Państw będących 
członkami Związku, albo jego następca 
prawny, będzie korzystał w celu dokonania 
zgłoszenia w innych Państwach z prawa pierw-
szeństwa w określonym terminie, który dla 
znaków towarowych wynosi 6 miesięcy. Jak 
więc widać z przytoczonych przepisów, Urząd 
Patentowy dopiero po upływie co najmniej 
pół roku, ze względu na możliwość pojawienia 
wcześniejszych, konfl iktowych oznaczeń może 
przystąpić do merytorycznego procedowania 
zgłoszenia. 

Znaczenie korespondencji 
ze zgłaszającym

Przedstawione powyżej rozważania doty-
czą jednakże wyłącznie spraw, w których 
nie było potrzeby prowadzenia korespondencji 
ze Zgłaszającym. Wielokrotnie zdarza się 
jednak, iż wyjaśnienia wymaga jakiś aspekt 

zgłoszenia np. kwestie formalne, wykaz towa-
rów i/lub usług, czy też Urząd stwierdzi brak 
ustawowych warunków do uzyskania prawa 
ochronnego na znak towarowy. W takim wy-
padku Organ zgodnie z dyspozycją art. 242 
ust. 1 p.w.p. wyznacza stronie do dokonania 
określonych czynności terminy nie krótsze niż 
miesiąc, gdy strona ma miejsce zamieszkania 
lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej lub 2 miesiące, gdy strona ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę za granicą.

Zauważyć należy jednak, iż terminy te, zgodnie 
z ust. 3 przytoczonego przepisu, jeżeli przed 

KRAJ CZAS PROCEDOWANIA

Bułgaria min. 18 miesięcy (jeżeli brak odwołań)

Chiny min. 17 miesięcy (jeżeli brak odwołań)

Dania min. 6 tygodni, średnio 6 miesięcy

Ekwador min. 6 miesięcy 

Estonia min. 17 miesięcy (jeżeli brak odwołań)

Finlandia min. 5 miesięcy 

Kostaryka min. 4-5 miesięcy

Macedonia średnio 11-12 miesięcy

Namibia min. 3 miesiące

Norwegia min. 3,5 miesiąca

Polska średnio 15 miesięcy 

Urugwaj min. 2,5 miesiąca

USA średnio 13 miesięcy

C zęsto przy rozpatrywaniu zgłoszeń zna-
ków towarowych pojawia się kwestia 

dotycząca terminów, w jakich Urząd Patentowy 
powinien zakończyć toczące się postępowanie. 
Jednakże na tak ogólnie postawione pytanie 
nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Czas 
potrzebny na przeprowadzenie pełnej procedu-
ry jest wypadkową wielu czynników, które mają 
realny wpływ na jej długość. 

Unormowania prawne

Z unormowań zawartych w ustawie Prawo 
własności przemysłowej można jedynie, w du-
żym przybliżeniu obliczyć, jaki mógłby to być 
minimalny okres, przy założeniu, iż w trakcie 
postępowania nie pojawią się inne aspekty 
mające wpływ na jego przebieg. 

Zgodnie z art. 124 i 125 p.w.p. pierwszeństwo 
do uzyskania prawa ochronnego na znak 
towarowy przysługuje w Rzeczypospolitej 
Polskiej na zasadach określonych w umo-
wach międzynarodowych, odpowiednio, 
według daty: 

pierwszego prawidłowego zgłoszenia  
znaku towarowego, 

wystawienia towaru oznaczonego tym  
znakiem w Polsce lub za granicą, na wysta-
wie międzynarodowej ofi cjalnej lub ofi cjalnie 
uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie 
Patentowym zostanie dokonane w okresie 
6 miesięcy od tej daty. 

Szczegółowo kwestię tę regulują także 
unormowania zawarte w Konwencji paryskiej 
o ochronie własności przemysłowej z dnia 
20 marca 1883 r., zmienionej Aktem sztok-
holmskim z dnia 14 lipca 1967 r., w którym 
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ich upływem strona zawiadomi Urząd Patento-
wy na piśmie o przyczynach ich niedotrzyma-
nia, są automatycznie przedłużane o kolejne 
2 miesiące. Z doświadczenia Urzędu wynika, iż 
w znacznej części przypadków strony postępo-
wań korzystają z przysługującego im uprawnie-
nia i prolongują termin do zajęcia stanowiska. 
Podnieść należy także, iż niejednokrotnie 
kontakt Urzędu ze Zgłaszającym nie kończy 
się tylko na jednym piśmie. Często zdarza się, 
iż wyjaśnienia przedstawione przez stronę 
są niewystarczające, co w rezultacie skutkuje 
ponowną korespondencją, z zachowanie po-
wyższych zasad co do wyznaczania terminów. 

Tzw. czas średni

Poniżej zamieszczona została tabela, w której 
przedstawiono uśredniony czas rozpatrywania 
podań w krajach mających tak jak Polska 
tzw. system badawczy, tzn. sprawdzają-
cych zarówno bezwzględne, jak i względne 
przesłanki do uzyskania prawa ochronnego 
na znak towarowy. Dla ciekawostki można 
nadmienić, iż niektóre z tych państw tj. Buł-
garia i Chiny planują przejście na tzw. system 
sprzeciwowy, w którym bada się wyłącznie 
bezwzględne przesłanki rejestrowe, zaś pozo-
stałe przeszkody jak np. podobieństwo ozna-
czeń rozpatrywane jest wyłącznie na wniosek 
strony przeciwnej. 

 Aktualnie średni czas, jaki mija od zgłoszenia 
znaku towarowego do podjęcia decyzji przez 

Urząd Patentowy, wynosi około 15 miesięcy. 
Należy uznać, iż długość toczących się przed 
Urzędem Patentowym RP postępowań 
nie odbiega w znaczny sposób od norm pa-
nujących w innych państwach posiadających 
z racji swej wielkości porównywalną liczbę 
zgłoszeń. Dodatkowo zauważyć trzeba, 
iż termin ten jest sukcesywnie skracany.

Tadeusz Dobrosz

CZY ROZWÓJ NAUKI
PRZYNIESIE SUKCESY?

W ostatnim czasie zwracały uwagę dwa przedsięwzięcia dotyczące 
polskiej nauki, promujące naszą innowacyjność. Jedno z nich 

to doroczna Giełda Wynalazków, prezentująca osiągnięcia naszych 
wybitnych twórców. Podczas drugiego skupili się ludzie polskiej 

nauki, zastanawiając się, jak te i inne osiągnięcia inspirować, 
nagłaśniać medialnie, aby zaistniały w świadomości społecznej 

stając się nie tylko przedmiotem naszej polskiej dumy, 
ale przede wszystkim impulsem i wyzwaniem dla innych 

wynalazców, innowatorów. Zestawiając oba spotkania można 
zauważyć, jak duża jest niespójność w kompleksowym 

przedstawianiu sukcesów polskiej nauki.

na wiedzy”. Przedstawiciele nauki biorący 
udział w tym wydarzeniu, przedstawiali opinie, 
które niestety nie brzmiały optymistycznie. 

Polska nauka jest niedoinwestowania i zależy 
od wielu rozproszonych ośrodków decyzyj-
nych. Mamy potencjał w postaci świetnej 
kadry, lecz brak nam przede wszystkim kom-
pleksowej promocji wynalazczości i osiągnięć 
polskich naukowców. Nauka w naszym kraju 
rozwija się, lecz niska świadomość społeczna 
o tym procesie nie pozwala używać słowa 
sukces. Nie umiemy także wykorzystać swoich 
osiągnięć w świecie, prezentując Polskę jako 
kraj innowacyjny.

Zebrani na konferencji luminarze nauki oma-
wiali wiele aspektów, dotyczących stanu, jak 
i rozwoju innowacji. Podkreślali, że nauka jest 
dziedziną elitarną, szanse na sukces mają tylko 
najlepsi i to ich trzeba wzmacniać. Dr Olaf 
Gajl – Dyrektor Generalny PIGZT – mówił, 
że nauka jest grą zespołową, dla której należy 
tworzyć warunki. Dopiero wtedy mamy szansę 
na rozwój. Ważnych decydentów wskazywał 
prof. Michał Kleiber, prezes PAN – Polacy 
są nadmiernie skoncentrowani na polityce 
w jej nawet najbłahszych przejawach, nie ma 
polityka, który doceniałby i działał wyraźnie, 
nie tylko werbalnie i hasłowo na rzecz społe-
czeństwa opartego na wiedzy.

Prezes UP RP, dr Alicja Adamczak odnio-
sła się m.in. do pracy polskich naukowców 

P owszechnym i akceptowanym sposo-
bem prezentacji myśli technicznej jest 

organizowanie targów. Odbywają się na całym 
świecie, mając często zasięg międzynarodowy. 
Tegoroczna XVII Giełda Polskich Wynalaz-
ków była zbiorem innowacji nagrodzonych 
na innych, interkontynentalnych targach. 
Organizowanej przez Muzeum Techniki, NOT, 
fi rmę Eurobusiness-Haller oraz Stowarzysze-
nie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów 
imprezie towarzyszyło tradycyjne wręczanie 
dyplomów i statuetek przez prof. Witolda Jurka, 
podsekretarza stanu w MNiSW. 

Krajowe wynalazki musiały spełniać wysokie 
kryteria: nowatorstwa i zastosowanej tech-
nologii, zweryfi kowanych wyników badań, 
jakości prezentacji, a także – co być może 
najważniejsze – wysokiego zapotrzebowania 
społecznego. W tym roku było co nagradzać 
i kogo honorować. Widocznym był jednak 
brak na giełdzie wynalazców komercyjnych, 
fi rm zainteresowanych wdrożeniami, a także 
inwestorów z prywatnego biznesu, co świad-
czy o niskim zainteresowaniu tych grup inno-
wacyjnością.

N astępnym przedsięwzięciem była konfe-
rencja z końca kwietnia, organizowana 

przez Fundację Perspektywy, Deloitte, Polską 
Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Tech-
nologii (PIGZT) oraz Pentor Research Inter-
national pod hasłem „Polskie sukcesy oparte 
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i dlatego jej zdaniem liczba udzielonych zagra-
nicznych patentów nie odzwierciedla udziału 
polskich naukowców i wynalazców w rozwoju 
techniki. Twórcy rozwiązań innowacyjnych 
pracują obecnie często w środowisku mię-
dzynarodowym, nie dbając zarazem o swoje 
prawa autorskie. Waldemar Siwiński, Prezes 
Fundacji Perspektywy użył ciekawego porów-
nania. Przypomniał, iż Brytyjczycy wymyślili 
siebie jako naród morski w czasach, kiedy 
nie liczyli się na morzu w ogóle. Dzisiaj chyba 
każdy kojarzy dawne Imperium jako potęgę 
morską. Teraz Polacy – jego zdaniem – powin-
ni wykreować siebie jako „wyspę” przodującą 
w innowacyjności pośród innych krajów. 

Jesteśmy społeczeństwem kreacyjnym, 
zdolnym, tylko sami o tym … niewiele wiemy. 
Nasza uwaga skierowana jest w inną stronę. 
W procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki 
niezwykla istotne jest określenie, jak należy 
mierzyć rozwój innowacji – na ten problem 
mocny akcent położyła Prezes A. Adamczak.

T o prawda, żeby dany naród mógł mówić 
o swojej nauce jako o źródle sukcesów, 

musi zaistnieć powszechna świadomość spo-
łeczna tego faktu. Nie brak u nas wybitnych 
wynalazców, o czym świadczyła tegoroczna 
Giełda, ani światłych umysłów, co potwierdzała 
dyskusja choćby na tej jednej konferencji. Moż-
na odnieść wrażenie, że wynika to nie tylko 

braku przychylnego zainteresowania mediów, 
ale również – mimo programów gospodar-
czych – „odwróconej” uwagi społeczeństwa 
od tego, co dla niego najważniejsze, nieakcen-
towania na co dzień pierwszorzędności rozwo-
ju i nauki ponad inne problemy państwa. 

Prof. M. Kleiber opowiadając o swoich do-
świadczeniach z ostatniej podróży do Chin, 
podzielił się swoimi spostrzeżeniami, jak wielką 
wagę do tych spraw przywiązują w Chinach, 
tam nawet umiarkowany technologicznie wy-
nalazek naukowca z prowincjonalnej uczelni 
zajmuje pierwsze strony gazet. W chińskich 
mediach szczególny akcent kładzie się na to, 
że Chiny stają się twórcze, nie odtwórcze, 
„a Chińczyk potrafi  ”.

S ystem wspierania i pobudzania inno-
wacyjności w Polsce jest na początku 

drogi. Jeśli zadziałałby poprawnie i to w krótkim 
czasie, to wiemy już na pewno niekoniecznie 
musi to oznaczać sukces polskiej nauki. Skła-
da się na to wiele innych, niezależnych od ludzi 
nauki determinant. Uczestnicy spotkania byli 
jednomyślni: efekty takich spotkań powin-
ny być przyczynkiem do stworzenia lobby 
na rzecz rozwoju i promocji nauki polskiej. 
Wielkie nadzieje powinny z tym wiązać nie tyl-
ko środowiska naukowe.

Piotr Brylski

Przykłady spośród 68 wynalazków nagrodzonych 
na światowych targach wynalazczości  w 2009 r., 
prezentowanych na XVII  Gie łdzie  Wynalazków:

Zintegrowany system informatyczny kompleksowego 
zarządzania miejskim systemem zaopatrzenia w wodę
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Biokompozyty z udziałem keratyny z piór
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź

99mTc-Tektrotyd – farmaceutyczny zestaw peptydowy 
do izotopowej diagnostyki onkologicznej
Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów, Świerk-
Otwock

Narzędzia ścierne supertrwałe
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków

SCOUT – mały robot mobilny
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – PIAP, Warszawa

Ówczesne zbiory to miliony opisów patento-
wych przechowywanych na kilometrach półek 
w gmachu UP oraz w kilkunastu wynajmowa-
nych garażach i piwnicach. W szczytowym 
okresie UP dysponował dokumentacją 
ok. 30 krajów, a liczba opisów na nośniku 
papierowym przekraczała 25 mln egzemplarzy.

W związku z podziałem zadań 
w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej poszczególne urzędy krajów socja-
listycznych były zobowiązane do tworzenia 
kompletnych zbiorów wyznaczonych krajów 
i ich udostępniania wszystkim zainteresowa-
nym. Polsce przypadło w udziale tworzenie 
zbiorów 5 krajów w tym gromadzenie doku-
mentacji Wielkiej Brytanii publikowanej 
od XVII wieku.

Do zadań COIP należało także przygoto-
wywanie Wiadomości Urzędu Patentowego 
i Biuletynu Urzędu Patentowego oraz opisów 
patentowych do publikacji. Większość wydaw-
nictw drukowana była poza Urzędem.

 W 1985 r. w wyniku reorganizacji w miejsce 
COIP powstał Zespół Zbiorów, Zespół Informa-
cji oraz Zakład Wydawnictw. W 1987 r. powstał 
Departament Zbiorów Literatury Patentowej.

Na przełomie lat 70 i 80 XX w.
pojawiły się nowe nośniki informacji i zbiory 
zostały wzbogacone o mikrofi lmy zastąpione 

Kiedy ponad 30 lat temu 
rozpoczynałam pracę w Urzędzie 

Patentowym, gromadzeniem 
i udostępnianiem zbiorów 

zajmował się Centralny Ośrodek 
Informacji Patentowej (COIP), 

który równocześnie był centralną 
biblioteką patentową kraju.
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Znaczące zmiany w zakresie udostępniania 
zbiorów zostały spowodowane rozwojem 
Internetu, a co za tym idzie szerokim dostępem 
do nieprofesjonalnych baz patentowych, z któ-
rych chętnie korzystają czytelnicy z zewnątrz. 

Eksperci zostali wyposażeni w indywidualne 
stanowiska komputerowe i mają dostęp 
do profesjonalnych baz danych zgodnie z za-
kupionymi przez UP licencjami.

OD PÓŁEK 
DO SYSTEMU ON-LINE

uwierzyć, nie była to tylko Międzynarodowa 
Klasyfi kacja Patentowa. Czytelnia dla osób 
z zewnątrz była oblegana przez czytelników 
z całego kraju, którzy często musieli czekać 
kolejce na korytarzu, aż zwolni się miejsce 
na sali. 

Eksperci orzekający w sprawach o udzielanie 
praw wyłącznych, w swojej czytelni dyspo-
nowali własną kolekcją polskich opisów oraz 

później mikrofi szami. Pojawiło się także no-
watorskie rozwiązanie w postaci kart apertu-
rowych, na których dane bibliografi czne były 
kodowane w systemie dziurek, a tekst opisu 
znajdował się na mikrofi lmie wklejonym w spe-
cjalne okienko.

Początek lat 90. należał do dokumentacji 
lokowanej na dyskach optycznych CD zastą-
pionych później przez dyski DVD. Początkowo 
na dyski trafi ały dokumenty publikowane 
na bieżąco. Z czasem niektóre kraje i orga-
nizacje międzynarodowe stworzyła kolekcje 
retrospektywne, czyli umieściła na dyskach 
wszystkie publikowane opisy od nr 1. 

Stopniowo większość krajów i organizacji 
międzynarodowych odstępowała od publi-
kowania opisów patentowych na nośniku 
papierowym.

Przełom wieków to rozwój baz 
udostępnianych przez Internet w systemie 
on-line. Postęp technologiczny oraz stały brak 
powierzchni magazynowej sprawiły, że zna-
cząco zmienił się charakter zbiorów gromadzo-
nych w UP. Wycofano znaczną część zbiorów 
na nośniku papierowym, które zastąpiono 
opisami na nośnikach elektronicznych. 

Zbiory gromadzi się w celu dostarczania 
odbiorcom szeroko rozumianej informacji pa-
tentowej. Odbiorcami informacji są eksperci UP 
oraz użytkownicy z zewnątrz w tym rzecznicy 
patentowi. „Od zawsze” istnieją w UP dwie 
czytelnie każda przeznaczona dla innej grupy 
użytkowników.

Wraz ze zmianą nośników 
informacji 
zmieniały się też sposoby jej udostępniania. 
W czasach gdy opisy były dostępne wyłącznie 
w wersji papierowej, każdy zainteresowany 
prowadzeniem badań patentowych musiał 
korzystać z czytelni, gdzie mozolnie przekopy-
wał się przez tony dokumentów wspomagając 
się jedynie klasyfi kacją. I w co dzisiaj trudno 

specjalnie dla nich przygotowywanymi karto-
tekami, znacznie ułatwiającymi przeszukiwanie 
zbiorów. Można zaryzykować twierdzenie, 
że kartoteki były wstępem do tworzenia baz 
z danymi bibliografi cznymi. Niektóre z tych 
kartotek wykorzystywane są do dziś, tworzone 
są też nowe jak np. kartoteka SPC (Dodatkowe 
Świadectwa Ochronne).

W latach 90. pojawiły się opisy 
na dyskach optycznych
i wtedy stworzono czytelnię wyposażoną 
w kilka stanowisk komputerowych, na których 
lokalnie udostępniano bazy bibliografi czne 
i pełno-tekstowe. Czytelnia funkcjonowała 
do 2008 r. i służyła wszystkim zainteresowa-
nym. Dokumentacja była dostępna szybciej, 
ale skorzystanie z niej nadal wymagało przyj-
ścia do czytelni.

Część użytkowników informacji zachwycona 
„komputerem” zrezygnowała z innych nośników 
i przestała odwiedzać czytelnie. Profesjonali-
ści nadal korzystają z wiedzy zgromadzonej 
na różnych nośnikach, gdyż wiedzą, że nie ma 
takiej bazy, w której nie ma błędów.

Informacja patentowa rozpowszechniana 
jest także w ramach stałej współpracy z 27 
krajowymi ośrodkami informacji patentowej, 
będącymi częścią międzynarodowej sieci 
ośrodków informacji patentowej PATLIB. 

Ośrodki zaopatrywane są w dokumentację 
i literaturę patentową polską oraz zagra-
niczną, bazy patentowe oraz wydawnictwa 
promocyjne.

Maria Fuzowska

Zdjęcia naszej czytelni: Adam Taukert



40    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 2/2010

  Nad czym pracują departamenty

WYDAWNICTWAWYDAWNICTWA 
POD SPECJALNYM NADZOREM

nych międzynarodowych rejestracjach znaków 
towarowych dokonanych w trybie Porozumie-
nia madryckiego. 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu osoby trzecie 
mogą zapoznawać się z opisem zgłoszenio-
wym wynalazku lub wzoru użytkowego oraz 
znakiem towarowym, a także do czasu wyda-
nia decyzji – zgłaszać do Urzędu Patentowego 
uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożli-
wiających udzielenia prawa wyłącznego. 

go, o umorzeniu postępowania, o wygaśnięciu 
prawa ochronnego, o unieważnieniu prawa 
ochronnego. Ponadto zamieszczane są ko-
munikaty urzędowe np. wytyczne Prezesa 
Urzędu Patentowego, wpisy i zmiany na liście 
rzeczników patentowych. Łącznie w jednym 
numerze WUP może być opublikowanych aż 
77 rodzajów ogłoszeń, co sprawia, że już samo 
zebranie materiału przeznaczonego do publi-
kacji w danym numerze WUP wymaga od pra-

U stawa – Prawo własności przemysło-
wej (art. 261) nakłada na UP RP m.in. 

obowiązek wydawania organu urzędowego 
„Wiadomości Urzędu Patentowego” (WUP) 
oraz wydawania „Biuletynu Urzędu Paten-
towego” (BUP). Za realizację tego zadania 
odpowiedzialny jest Departament Wydawnictw 
(DW). Publikacje te wydawane są we własnym 
zakresie w ścisłej współpracy z Departamen-
tami: Badań Patentowych, Badań Znaków 
towarowych, Rejestrów, Zgłoszeń, Gabinetem 
Prezesa oraz Departamentem Informatyki, 
które odpowiedzialne są za przygotowanie 
materiału przeznaczonego do publikacji w da-
nym numerze ww. publikatora. 

Co zawierają?

W MIESIĘCZNIKU WUP, ukazującym się 
zawsze ostatniego dnia roboczego każdego 
miesiąca, publikowane są ogłoszenia o udzie-
lonych prawach ochronnych na wynalazki, 
wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki 
towarowe, oznaczenia geografi czne i topografi e 
układów scalonych w układzie numerowym, 
wpisy i zmiany w rejestrach, a także zestawie-
nia decyzji dla każdego z wymienionych wcze-
śniej przedmiotów własności przemysłowej, 
m.in.: o odmowie udzielenia prawa ochronne-

cowników bardzo dobrej organizacji pracy, 
dokładności i świetnej znajomości programów 
komputerowych przeznaczonych do składu 
tekstów i opracowania grafi cznego materiału 
ilustracyjnego. 

Natomiast w DWUTYGODNIKU BUP za-
mieszczane są ogłoszenia (po upływie 
18 miesięcy od daty zgłoszenia) o zgłoszonych 
wynalazkach i wzorach użytkowych w układzie 
klasowym według Międzynarodowej Klasyfi -
kacji Patentowej oraz ogłoszenia (po upływie 
3 miesięcy od daty zgłoszenia) o zgłoszonych 
w Polsce znakach towarowych w układzie 
numerowym, a także informacje o międzyna-
rodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów 
użytkowych, o złożonych tłumaczeniach 
na język polski zastrzeżeń patentowych euro-
pejskich zgłoszeń patentowych i o notyfi kowa-

Urządzenie do wielkoformatowego, 
kolorowego druku cyfrowego, 
wykorzystywane do druku plakatów.

Wysokonakładowa, sieciowa drukarka 
czarno-biała, na której drukowane są m.in. 
opisy patentowe oraz BUP.
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związanej z ochroną własności przemysłowej 
(np. książki, broszury). 

Warto nadmienić także, że projekt szaty 
grafi cznej skład, łamanie, korekta, druk oraz 
oprawa introligatorska „Kwartalnika Urzędu 
Patentowego RP” wykonywane są w Departa-
mencie Wydawnictw.

Jak są rozpowszechniane?

D epartament Wydawnictw zajmuje się 
również rozpowszechnianiem WUP 

i BUP, a także innych publikacji Urzędu. 

WUP I BUP w wersji papierowej rozpo-
wszechniane są przede wszystkim w ramach 
prenumeraty. Można je także kupić w Urzędzie 
w pok. nr 22 na parterze.

Wszystkie publikacje Urzędu można również 
zamówić telefonicznie, faxem, e-mailem oraz 
w sklepie internetowym Urzędu – eSklep – 
działającym od 2009 roku w ramach Interneto-
wego Portalu Usługowego Urzędu. 

Rozpowszechnianie, to również zamieszczanie 
wersji elektronicznych WUP i BUP w Interne-
towym Portalu Usługowym (http://ipu.uprp.
pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup). 
Wgląd do ich treści jest bezpłatny i nie wyma-
ga dodatkowych procedur rejestracyjnych.

Oprócz bieżących numerów zamieszczone 
są tam także wydania archiwalne tych wydaw-
nictw (WUP od 1960 r., BUP od 1973 r.). 

Iwona Grodnicka-Lech, 
Barbara Świercz

Zdjęcia: Wanda Kula

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą wydawniczą zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej 

https://ipu.uprp.pl/sklep/

NOWOŚCI WYDAWNICZE

REGULAMIN WYKONAWCZY DO KONWENCJI O UDZIELENIU 
PATENTÓW EUROPEJSKICH Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 1973 R.
Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r. 
Opracowanie: Ewa Nizińska-Matysiak, Małgorzata Dziubek

Niniejsze wydanie Regulaminu zostało przygotowane według stanu prawnego 
obowiązującego na dzień 1 kwietnia 2010 r. Jest to pełny tekst przepisów wykonawczych 
do Konwencji o patencie europejskim 2000. W tekście Regulaminu uwzględnione zostały 
również dwa przepisy, które na mocy decyzji Rady Administracyjnej, wejdą w życie dopiero 
od 1 stycznia 2011 r.: całkowicie nowy – zasada 70b oraz zmieniony – zasada 141.
Format A5, 96 stron, cena: 23,00 zł. 

Jak powstają?

J ak już wspomniano we wstępie, za przy-
gotowanie zawartości merytorycznej 

danego publikatora odpowiedzialne są komórki 
merytoryczne Urzędu: Departament Zgłoszeń, 
Departament Badań Patentowych, Departa-
ment Badań Znaków Towarowych, Departa-
ment Rejestrów oraz Gabinet Prezesa. W więk-
szości wypadków materiały przekazywane 
do DW mają postać elektroniczną, jednakże 
nieliczne materiały dostarczane są w postaci 
wydruków na papierze. 

Materiały w wersji elektronicznej w formie 
plików tekstowych (.rtf lub .txt) i grafi cznych 
(.jpg lub .pcx) umieszczane są przez upo-
ważnionych pracowników poszczególnych 
Departamentów na specjalnie wyodrębnio-
nych do tego celu folderach wymiany, skąd 
pobierane są przez DW. Następnie nadawana 
jest wydawnictwu jednolita szata grafi czna 
w profesjonalnym programie Adobe Inde-
sign – wykonywane jest łamanie tekstu oraz 
połączenie materiału tekstowego z materiałem 
ilustracyjnym, takim, jak rysunki wynalazków, 
wzorów użytkowych, odbitki znaków towaro-
wych i wzorów przemysłowych. 

W ten sposób otrzymujemy elektroniczną 
wersję gotową do publikacji w postaci tradycyj-
nej – na papierze oraz elektronicznej. 

WERSJA TRADYCYJNA – na papierze, druko-
wana jest na urządzeniach własnych Urzędu, 
tj. na sieciowych, wysokonakładowych drukar-
kach cyfrowych oraz na off setowym urządze-
niu drukującym. Także oprawa introligatorska 
wykonywana na urządzeniach własnych.

WERSJA ELEKTRONICZNA WUP i BUP 
w postaci w pełni przeszukiwalnych plików 
.pdf, które są generowane w DW, a następnie 
zamieszczane przez pracowników DW w Inter-
netowym Portalu Usługowym. 

W Departamencie Wydawnictw powstają 
również inne publikacje Urzędu o tematyce 

Wysokonakładowa, sieciowa drukarka 
kolorowa, wykorzystywana do druku 
Raportu Rocznego, Kwartalnika, materiałów 
promocyjnych i informacyjnych Urzędu. 

Urządzenie do druku w tradycyjnej, 
off setowej technologii, na którym 
drukowane są m.in. WUP, książki, 
formularze, itp.
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Zgłoszeń dokonywanych przez krajowych 
zgłaszających w dziedzinie farmacji jest niewie-
le np. w 2009 r. było ich około 200.

Ponadto eksperci i asesorzy Departamentu, 
rozpatrywali 

wnioski o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, 
po wydaniu przez Urząd Patentowy nega-
tywnej decyzji lub w przypadku zakwestiono-
wanego postanowienia (154 orzeczenia przy 
wpływie 178 wniosków). Wyznaczeni eksperci 
opracowywali także odpowiedzi na skargi 

W ramach swojej działalności Departament 
Badań Patentowych wydaje decyzje w spra-
wach udzielenia patentów na wynalazki, praw 
ochronnych na wzory użytkowe i Dodatkowe-
go Prawa Ochronnego (DPO).

Gdybym miała jednak odpowiedzieć na pytanie, 
co było głównym celem wysiłków Departamen-
tu Badań Patentowych w 2009 r., odpowiedź 
byłaby jednoznaczna – zmniejszenie ilości 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych 
oczekujących na udzielanie praw wyłącz-
nych. W efekcie stan zaległości obniżył się 
o ponad 4230 zgłoszeń patentowych, co jest 
znaczącym krokiem do przodu, choć nadal 
wymaga nieustającej pracy ze strony DBP.

Kolejnym naszym priorytetem 

w 2009 r., przy rozpatrywaniu spraw w DBP, 
było przyspieszenie rozpatrywania zgłoszeń 
wzorów użytkowych, co wynikało z oczekiwań 
zgłaszających ubiegających się o tę formę 
ochrony, którzy najczęściej występowali 
z wnioskami o przyspieszenie rozpatrzenia. 
Co do wzorów użytkowych zgłoszenia są roz-
patrywane na bieżąco tzn. po upływie 
18 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. 

Odnotować należy również, że w 2009 r. 
do Departamentu Badań Patentowych wpłynę-
ło 25 wniosków o udzielenie 

dodatkowego prawa ochronnego 
(DPO). 
Eksperci DBP wydali 22 decyzje w sprawie 
DPO: w tym 6 udzielających dodatkowe prawo 

ochronne i 16 odrzucających wniosek o wyda-
nie dodatkowego prawa ochronnego. 

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że z chwilą 
przyjęcia przez Polskę Konwencji o udzielaniu 
patentów europejskich ilość zgłoszeń, szcze-
gólnie w dziedzinie farmacji, drastycznie zma-
lała. Jest ich ponad połowę mniej. Nie miało 
to jednak wpływu na pracę Departamentu, 
gdyż nadal załatwiane są jeszcze zgłoszenia 
zagraniczne, zaległe tj. zgłoszone przed 
1 kwietnia 2004 r. oraz równolegle zgłoszenia 
krajowe zgłaszane później. 

  Nad czym pracują departamenty

KROK DO PRZODU
Wykonanie zadań planowych 
DBP w roku 2009: 

Załatwiane 
zgłoszenia

Zadania 
planowane

Wykonanie

Wynalazki 7500 7188

Wzory 
użytkowe

800 651

Razem 8300 7839

DODATKOWE PRAWO OCHRONNE

Ochrona wynalazków w zakresie do-
tyczącym dopuszczonych do obrotu, 
konkretnie wskazanych, produktów lecz-
niczych i produktów ochrony roślin może 
zostać przedłużona, maksymalnie
do 5 lat, poprzez wydanie dodatkowego 
prawa ochronnego (DPO, ang.-SPC)

ZGŁOSZENIE WYDZIELONE

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo własności przemysłowej 
zgłoszenie może obejmować więcej niż jeden wynalazek 
po warunkiem, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy.

W przypadku gdy warunek ten nie jest spełniony, Urząd wzywa 
do dokonania podziału zgłoszenia. Takim zgłoszeniom wydzielonym 
przysługuje ta sama data zgłoszenia co zgłoszeniu pierwotnemu.

Ostatnio nasiliła się praktyka dokonywania zgłoszeń wydzielonych 
w przypadku gdy zgłoszenie było formalnie jednolite a Urząd 
odmówił udzielenia patentu. Jest to prawdopodobnie podyktowane 
chęcią przedłużania „tymczasowej’ ochrony patentowej z tytułu 
samego zgłoszenia. Urząd bowiem, zanim ostatecznie odmówi 
udzielenia patentu na takie zgłoszenie wydzielone, musi spełnić 
wszystkie wymogi proceduralne, co wymaga czasu. 

składane przez zgłaszających do Wojewódz-
kiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego 
na orzeczenia, które zapadły po ponownym 
rozpatrzeniu sprawy oraz reprezentowali Urząd 
Patentowy na rozprawach przed tymi sądami 
(30 rozpraw przy wpływie 20 nowych skarg). 
Udział procentowy decyzji zaskarżanych sta-
nowi więc ułamek promila.

W związku ze zwiększającą się ilością wnio-
sków 

o przeprowadzenie rozprawy 
administracyjnej przez UP RP, 
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  Zmiany w przepisach

NOWA PROCEDURA 
UDZIELANIA 
ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH 
W UP RP

K olejna nowelizacja ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

(PZP) wymusiła wprowadzenie 
zmian do obowiązującego 
w UP RP Regulaminu pracy komisji 
przetargowej. Jednocześnie dalszej 
systematyzacji została poddana 
cała procedura określająca szcze-
gółowe zasady i tryb postępowania 
w sprawach udzielania zamówień 
publicznych w naszym Urzędzie, 
szczególnie o wartościach, poniżej 
których nie ma obowiązku stoso-
wania ustawy PZP (czyli poniżej 
14 000 euro).

Wprowadzenie zmian miało na celu 
indywidualizację odpowiedzialności 
pracowników za czynności wykony-
wane na poszczególnych etapach 
procesu, którego efektem jest wy-
dawanie publicznych pieniędzy.

J eszcze większą przejrzystość 
i jawność prowadzonych dzia-

łań mają zapewnić nowe wzory 
wniosków o wszczęcie postępowa-
nia, stanowiące załączniki do Zarzą-
dzenia nr 9 Dyrektora Generalnego 
Urzędu Patentowego Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 
13 kwietnia 2010 r. w sprawie usta-
lania procedury udzielania zamó-
wień publicznych w Urzędzie Pa-
tentowym Rzeczypospolitej Polskiej, 
które weszło w życie 
15 kwietnia 2010 r.

Beata Sokołowska-Odeh 

Inne formy AKTYWNOŚCI EKSPERTÓW I PRACOWNIKÓW DBP

Eksperci DBP uczestniczyli w 166 posiedzeniach  kolegium orzekającego do spraw 
spornych współpracując z Departamentem Orzecznictwa. 

Ponadto, eksperci – pod kierunkiem  Andrzeja Pyrży, zastępcy Prezesa UP – przyczynili 
się do opracowania nowej, poszerzonej wersji „Poradnika Wynalazcy”. Zawiera on infor-
macje przydatne przy opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów 
użytkowych, przybliża zawiłości procedury zgłoszeniowej w systemie krajowym, europejskim 
i międzynarodowym, a także stanowi swoistą metodykę pracy eksperta. 

Brali też udział, jako wykładowcy w różnego typu szkoleniach:

organizowanych przez Okręgową Izbę Rzeczników Patentowych we Wrocławiu, Poznaniu  
i Lublinie. Ponadto, 

dla pracowników jednostek naukowych zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Regio- 
nów ProRegio.

w warsztatach zorganizowanych przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii dla  
pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu „Budowanie 
świadomości w zakresie wagi komercjalizacji wyników badań dla gospodarki oraz znaczenia 
ochrony własności intelektualnej dla transferu technologii”.

dla pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach projektu TTO (Transfer Technology  
Offi  ce).

W ramach współpracy międzynarodowej w maju ub. roku UP RP był gospodarzem  
18. konferencji międzynarodowej z cyklu „European Round-Table on Patent Practice 
(EUROTAB), która dotyczyła praktyki udzielania patentów w aspekcie procedur formalnych 
i rozstrzygnięć merytorycznych.

Eksperci z Departamentu Badań Patentowych brali aktywny udział w konferencji prezentując 
stanowisko UP RP w kwestii podniesienia jakości wpływających zgłoszeń patentowych, 
szczególnie w aspekcie zgłoszeń o wysokim stopniu złożoności, a także zwiększenia sku-
teczności i jakości badań patentowych. 

ROZPRAWA

W związku z decyzjami Urzędu Patentowego i niektórymi postanowieniami zgłaszający, gdy 
jest z nich niezadowolony, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zgodnie z art. 244 ust. 13 ustawy Prawo własności przemysłowej w czasie ponownego roz-
patrzenia sprawy, Zgłaszający może zwrócić się do Urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie 
rozprawy w celu wyjaśnienia wątpliwości lub dokonania uzgodnień, które są trudne do prze-
kazania w formie pisemnej. Taka rozprawa może być również przeprowadzona z urzędu. 

Po przeprowadzeniu rozprawy ekspert kierujący rozprawą oznajmia, że ostateczna decyzja 
(postanowienie) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem będzie podjęta w najbliższym czasie.

w Departamencie została także opracowana 
instrukcja zawierająca zasady przeprowa-
dzania takiej rozprawy. W ciągu całego roku 
aktualizowano również konspekt orzeczeń 
wydawanych przez Wojewódzki i Naczelny Sąd 
Administracyjny, w celu jednolitego orzekania 
przez wszystkich ekspertów.

Ponadto, uzupełniono także instrukcję doty-
czącą postępowania w przypadku złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
i skargi do sądu oraz dokonywania zgłoszeń 
wydzielonych.

Alicja Tadeusiak
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R ok 2009 upłynął w Departamencie 
Zgłoszeń pod hasłem wdrażania no-

wych projektów informatycznych. Codzienna 
praca, polegająca na przyjmowaniu zgłoszeń 
i ich obsłudze formalnoprawnej, musiała ulegać 
reorganizacji ze względu na dziesiątki szkoleń, 
testów i spotkań mających na celu opracowa-
nie nowej procedury, poszczególnych etapów 
wprowadzania nowych systemów, które są nie-
zbędne, aby usprawniać pracę Urzędu.

N ajwiększe zmiany nastąpiły w tym 
zakresie w dziedzinie wynalazków. 

W minionym roku Urząd stanął przed ogromnym 
wyzwaniem uruchomienia nowego systemu 
dla wynalazków – Soprano. System Soprano 
w odróżnieniu od starego systemu obsługują-
cego wynalazki nie jest jedynie bazą danych, 
ale rozbudowanym systemem zarządzającym, 
w którym rejestrowane są wszelkie działania 
podejmowane w stosunku do zgłoszenia. 
Z tego też względu pracownicy Departamentu 
musieli przejść wiele szkoleń z obsługi nowego 
systemu, a także zmienić swe przyzwyczajenia 
i praktykę pracy. Dotychczas wszelkie działania 
podejmowane w danym zgłoszeniu wynalazku 
znajdowały swoje odzwierciedlenie jedynie 
na papierze w aktach zgłoszenia. Z chwilą wej-
ścia w życie systemu Soprano codziennością 
stała się praca z komputerem i wszelkie dzia-
łania podejmowane w stosunku do zgłoszenia 
wynalazku znajdują swoje odzwierciedlenie 
w bazie Soprano. Dodatkowym utrudnieniem 

jest to, że do czasu odłączenia starej bazy Reve-
lation, dane bibliografi czne wszystkich nowych 
zgłoszeń wynalazków muszą być wprowadzane 
równocześnie do dwóch baz komputerowych.

Na początku grudnia ub. roku wdrożono też 
Soprano dla wniosków o dodatkowe prawo 
ochronne (SPC) i wybrani pracownicy Departa-
mentu Zgłoszeń uczestniczyli w migracji da-
nych z arkuszy excelowskich do bazy Soprano, 
bowiem wcześniej nie było bazy komputerowej 
dla wniosków SPC.

W prowadzenie „do produkcji” systemu 
Soprano nie było jedyną aktywnością 

Departamentu Zgłoszeń w sferze nowych 
projektów informatycznych. Drugim olbrzymim 
wyzwaniem było zakończenie procesu wdra-
żania systemu e-Phoenix, o którym w skrócie 
można powiedzieć, że zastępuje teczkę papie-
rową zgłoszenia tzw. „teczką elektroniczną”. 

Od 2009 r. wszystkie wpływające do Urzędu 
zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, 
znaków towarowych i wzorów przemysłowych 
poddawane są procesowi skanowania i każde 
z tych zgłoszeń posiada od tego momentu swą 
teczkę elektroniczną. 

Wprowadzenie systemu e-Phoenix zmusiło 
wszystkich pracowników Departamentu 
(również tych mniej zaprzyjaźnionych z kom-
puterem) do reorganizacji swojej pracy, która 
musi w chwili obecnej przebiegać dwutorowo 
– zarówno z teczką tradycyjną papierową jak 

i z teczką elektroniczną. Zawartość teczki pa-
pierowej powinna być co do zasady identyczna 
z zawartością teczki elektronicznej, tak więc 
na pracowniku zajmującym się danym zgło-
szeniem spoczywa odpowiedzialność dopilno-
wania, aby wszelkie dokumenty przychodzące 
czy wychodzące z Urzędu, zostały zeskanowa-
ne i znalazły się w teczce elektronicznej.

N adal trwały w roku 2009 prace nad 
doskonaleniem systemu umożliwiają-

cego dokonywanie zgłoszeń on-line w trybie 
krajowym. W pracach tych uczestniczyła 
część pracowników DZ. Zgłaszający uzyskali 
po raz pierwszy możliwość dokonywania on-li-
ne zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, 
znaków towarowych i wzorów przemysłowych 
w trybie krajowym. Przyjęto takich zgłoszeń 
285. Departament Zgłoszeń przyjmował zgło-
szenia składane w Urzędzie Patentowym RP, 
działającym jako Urząd przyjmujący w ramach 
Układu o współpracy patentowej, kierowane 
do Europejskiego Urzędu Patentowego za po-
średnictwem UP RP.

W ybrani pracownicy Departamentu brali 
aktywny udział w pracach związa-

nych z wdrażaniem Informatycznej Platformy 
Usługowej. Uczestniczyli w spotkaniach 
i video-konferencjach, na których wspólnie 
z pracownikami Departamentu Informatyki, 
pracownikami Kancelarii Ogólnej Urzędu oraz 
przedstawicielami kontraktora dopracowy-
wano założenia do dwóch modułów systemu 
– formularzy i e-kancelarii. Brali czynny udział 
w testowaniu działania systemu, przekazywali 
kontraktorowi uwagi o zauważonych błędach 
i usterkach. Wszystkie te przedsięwzięcia in-
formatyczne były w upływającym roku bardzo 
dużym, dodatkowym niejako obciążeniem dla 
Departamentu Zgłoszeń, ponieważ praca nad 
wdrażaniem nowych systemów nie zwalniała 
żadnego z pracowników z jego codziennych 
obowiązków, związanych z realizacją termino-
wych zadań nałożonych na Departament. 

D epartament Zgłoszeń zrealizował 
wszystkie, wynikające z regulaminu, 

zadania. Do zadań tych należy między innymi 
przyjmowanie, ewidencja i zakładanie bazy 
danych o zgłoszeniach wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, zna-
ków towarowych, oznaczeń geografi cznych 
i topografi i układów scalonych, zakładanie 
akt, wydruk i wysyłka potwierdzeń, pobieranie 
i kontrola opłat za te zgłoszenia.

  Nad czym pracują departamenty

DOSKONALENIE SYSTEMU 

ZGŁOSZEŃZGŁOSZEŃ

W sumie Departament Zgłoszeń przyjął w roku 2009 – 19.951 
zgłoszeń dokonanych w trybie krajowym łącznie ze zgłoszeniami 
wynalazków dokonanych w trybie PCT, które weszły w fazę krajową.

Pprzeprowadził też badanie formalnoprawne 19.419 zgłoszeń, wydał 
1990 decyzji negatywnych w związku z tym badaniem, przyjął 292 
wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, 9 skarg do WSA, a także ok. 
30.000 kompletów korespondencji itd.

W 2009 roku przyjął też 3558 patentów europejskich, które weszły 
z ochroną na teren naszego kraju, sprawdził je pod względem 
formalnym, założył akta i przekazał do Departamentu Rejestrów.
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D o departamentu Zgłoszeń wpływają też 
zgłoszenia dokonywane w trybie mię-

dzynarodowym. Urząd Patentowy działa jako 
Urząd przyjmujący dla zgłoszeń wynalazków 
dokonywanych w ramach Układu o Współ-
pracy Patentowej (PCT) oraz dla zgłoszeń 
znaków towarowych dokonywanych w ramach 
Porozumienia madryckiego i Protokołu do tego 

Na początku grudnia ub. roku 
wdrożono też Soprano dla 
wniosków o dodatkowe prawo 
ochronne (SPC)

typowych elementów, posiada zamoco-
wany w rączce przycisk do wysuwania 
i drugi do wsuwania. Rakieta składa się 
z teleskopowego trzonka zewnętrznego, 
z którego za pomocą nylonowej linki wy-
suwa się trzonek wewnętrzny. Mechanizm 
napędzany jest mikrosilniczkiem, zasila-
nym na baterie. Aby, zgodnie z defi nicją 
wzoru użytkowego, utwierdzić nas w uży-
teczności swojej propozycji, chiński wyna-
lazca przekonuje, że rakiet tych używać 
mogą również osoby pragnące zbudować 
formę na Igrzyska Olimpijskie.

T rzeci pionier badmintonowego 
tuningu postanowił wrzucić wszyst-

kie swoje pomysły do jednego worka, 
a konkretnie do jednej rakiety, i stworzył 
packę wielofunkcyjną (fot. 3). Czegóż 
tam nie ma! Można byłoby dowcipkować, 
że rakieta pana Wei Du sama gra, gdyby 
nie okazało się, że ta właściwość jest rów-
nie realna, co ostatnie zwycięstwo Petera 
Gade nad Lin Danem. 

N ajbardziej rewolucyjny pomysł 
najbardziej reformatorskiego wyna-

lazcy z Kraju Niebiańskiego Smoka składa 
się z głowicy, trzonka i rączki. I tu kończy 
się konwencja, a zaczyna wyobraźnia 
i brawura. Mianowicie w uchwycie rakiety 
znajduje się tajemniczy otwór, a w nim... 
uwaga, proszę mocno złapać się krzesła! 
Otóż w otworze znajduje się pozytywka! 
To jeszcze nie wszystko. Na boku rączki 
umieszczono na dobitkę czujnik kierunku 
i siły wiatru! Ale rakieta pana Wei Du 
nie zasługiwałaby na miano rakiety wie-
lofunkcyjnej, gdyby jej trzonek nie składał 
się dodatkowo z dwóch rozsuwanych tule-
jek. Lecz posłuchajmy lepiej samego Lutra 
w świecie producentów sprzętu do gry 
badmintona: podczas użytku rakiety wie-
lofunkcyjnej czujnik kierunku i siły wiatru 
wykrywa tor podmuchu, umożliwiając 
wybór właściwego kierunku uderzenia. 
Natomiast w czasie gry z rakiety wydo- Fot. 3

bywają się dźwięki pięknej muzyki, które 
zapewniają pozytywne środowisko grania. 
Długość trzonka rakiety można dowolnie 
dostosowywać do własnych potrzeb. 
Kiedy lotka wpadnie przez przypadek 
na drzewo lub na dach budynku, trzonek 
można wydłużyć i zdjąć lotkę z wysokości. 
Proponowany wzór użytkowy charaktery-
zuje się prostą budową, wygodą użycia, 
elastycznością i tym podobnym.

Tyle z podwórka chińskiego. Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej czeka na propozycje 
krajowych wynalazców. 

Katarzyna Karpińska
Źródło fot.: baza Esp@cenet

cd artykułu ze str. 19

TUNING PO CHIŃSKUCHIŃSKU

Porozumienia. Działa też jako Urząd przeka-
zujący zgłoszenia wynalazków dokonywane 
na podstawie Konwencji o Patencie Europej-
skim, zgłoszenia znaków towarowych wspól-
notowych i zgłoszenia wzorów przemysłowych 
wspólnotowych (przekazywanych do OHIM), 
zgłoszenia wzorów przemysłowych dokony-
wanych na podstawie Porozumienia Haskiego 
w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów.

W stosunku do tych zgłoszeń Departament 
prowadził w mniejszym bądź większym 
stopniu, w zależności od tego co przewidują 
procedury, badania formalnoprawne, wymianę 
korespondencji i przekazał zgłoszenia do or-
ganów międzynarodowych. Łącznie takich 
zgłoszeń było 637. 

Pracownicy Departamentu zajmowali się 
również digitalizacją dokumentów. W ubiegłym 
roku nadali kody aż 173.599 dokumentom 
i zeskanowali 323.268 stron tych dokumentów.

M ożna bez przesady powiedzieć, 
że miniony rok był rokiem szczególnie 

intensywnej pracy, a nowe przedsięwzięcia 
z dziedziny informatyzacji Urzędu sprawiły, 
że „załoga” DZ oprócz stałego podnoszenia 
swej wiedzy merytorycznej z zakresu prawa 
własności przemysłowej, podniosła również 
poziom swej wiedzy informatycznej. Należy też 
dodać, że troje pracowników Departamentu 
Zgłoszeń w 2009 roku zdało pomyślnie egza-
min i stało się asesorami, a dwie panie, po od-
byciu dwuletniej asesury, uzyskały uprawnienia 
eksperckie. Tym samym podniósł się poziom 
kwalifi kacji pracowników DZ.

Jowita Mazur, 
Monika Więckowska
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D epartament Informatyki UP RP spra-
wuje pieczę nad bezpieczeństwem 

i rozwojem systemu teleinformatycznego. 
W ramach swojej działalności zajmuje się także 
innymi zagadnieniami, choć te dwa są dominu-
jące. Poprawia się zarówno bezpieczeństwo, 
jak i rosną nakłady na nowoczesne technologie 
oraz doskonalenie systemu.

Zapoczątkowane jeszcze w ubiegłym roku 
przedsięwzięcia wchodzą w tym roku w fazę 
fi nalnych rozwiązań. Priorytetami pracy nasze-
go Departamentu pozostaje utrzymanie spraw-
nego działania, prowadzenie prac rozwojowych 
a także dostosowywanie eksploatowanych 
systemów do zmieniających się przepisów 
prawa.

Rozwój infrastruktury

Do najważniejszych prac należała kontynuacja 
wirtualizacji serwerów i stacji roboczych. Wdro-
żono w tym projekcie wysoce zaawansowane 
technologicznie serwery i oprogramowanie. 
Kontynuowano również migrację – a więc 
przenoszenie na platformę wirtualną zasobów 
ważnych danych. Kilkakrotnie ulepszano wer-
sje produkcyjne, testowe i serwisowe – w re-
zultacie we wszystkich środowiskach pracuje 

jednolita wersja EPTOS 6.04 (pisaliśmy o niej 
w nr 1 Kwartalnika). 

Zakupiono nowe komputery stacjonarne, 
laptopy, duże wygodne 24 calowe monitory, 
terminale oraz drukarki. Kolejne pomieszczenia 

  Nad czym pracują departamenty
Departament Informatyki został wyposażony 
w kilka dużych monitorów, na których na bie-
żąco obserwowane jest zachowanie się syste-
mów. Zakupiono także licencje i zainstalowano 
nową wersję serwera ISA Firewall – systemu 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ruchu 
sieciowego do wewnątrz i na zewnątrz sieci 
naszej instytucji. Dalsze prace czekające 
na realizację, to zainstalowanie kolejnych wersji 
zapór (Forefront TMG), dających nowe funkcje 
i możliwości w zakresie zabezpieczeń przed 
złośliwym oprogramowaniem.

Nowe projekty

Został już stworzony projekt nowej witryny, 
zawierający szczegółową specyfi kację a także 
projekt grafi czny. Nowości będą także w In-
tranecie. Przygotowano platformę techniczną 

BEZPIECZNIEBEZPIECZNIE 

i 
NOWOCZEŚNIE NOWOCZEŚNIE 

Urzędu – sala konferencyjna i hol wejściowy – 
zostały wyposażone w zestawy multimedialne. 
W ostatnim czasie powiększona została także 
tzw. „przestrzeń dyskowa dla danych” Urzędu, 
a więc jest miejsce na wszystkie aktualne 
dane, jak i na te, które pojawią się 
w przyszłości.

Bezpieczeństwo

To jeden z najważniejszych wyznaczników 
naszej pracy. Możemy powiedzieć, że jesteśmy 
bezpieczni, wdrożono sprawną politykę bezpie-
czeństwa oraz regulamin użytkowania systemu 
informatycznego Urzędu. Przygotowaliśmy 
platformę techniczną, która służy dokumento-
waniu i ułatwianiu planowania prac, a także – 
wdrażaniu, utrwalaniu i aktualizacji materiałów.

na serwerach wirtualnych dla naszej wewnętrz-
nej sieci. 

D epartament Informatyki umożliwił także 
produkcyjne przyjmowanie elektronicz-

nych zgłoszeń znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych w ramach Internetowego Por-
talu Usługowego. Wcześniej Urząd przyjmował 
zgłoszenia elektroniczne tylko dla wynalazków 
i wzorów użytkowych.

Zarówno nowa witryna internetowa, jak i nowe 
sposoby przyjmowania zgłoszeń elektro-
nicznych, są niezwykle istotnym elementem 
realizacji zadań Urzędu i – mamy tego świado-
mość – przede wszystkim jego wizytówką dla 
wszystkich interesantów i użytkowników syste-
mu własności przemysłowej w Polsce.

Opracował: Jacek Zawadzki

Krzysztof Piasecki 
– Naczelnik DI2

Jakub Fomin – Zastępca Naczelnika DI2
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„RYCERSKOŚĆ INFORMATYCZNA” 

CZYLI SERVICE DESK NA ODSIECZ

WYJAŚNIA JACEK ZAWADZKI

Help Desk czy Service Desk. Obie 
nazwy elektronicznego systemu wsparcia 
dla naszych pracowników – eksploatujących 
w Urzędzie wyposażenie elektroniczne oraz 
tradycyjne – budzą, mimo z rzadka już wy-
stępującego zagubienia terminologicznego, 
nadzieję zatroskanych użytkowników; wiodą 
zawsze do właściwego miejsca w systemie, 
a w zespole Departamentu Informatyki – po-
wodują gotowość do sprawnych i życzliwych 
reakcji na pojawiające się kłopoty.

Zapomnijmy jednak już o Help Desku, który 
jedynie z nazwy spogląda wciąż sentymen-
talnie z naszej, wysłużonej, acz – zasłużonej 
witryny internetowej, którą – bez specjalnej 
nostalgii – także już żegnamy. Ofi cjalną nazwą 
systemu usługowego w UP RP od roku 2009 
jest „Service Desk”, nowoczesne narzędzie 
informatyczne, zintegrowane z wieloma ob-
szarami naszej pracy w Urzędzie, a także 
ułatwiające kontakty Urzędu z zewnętrznymi 
użytkownikami.

Praktyczne rygory

Kryteria wyboru dla wdrożenia tego na-
rzędzia były proste – wydajność, skuteczność 
i funkcjonalność. Fenomenem serwisu – tak 
bardzo rozbudowanego, efektywnego oraz 
gromadzącego w swojej strukturze szereg 
jeszcze niewykorzystywanych funkcji – jest 
jego nieskomplikowana, przyjazna i mająca 
„wszystko w jednym” reprezentacja na ekranie 
monitora. Wyeksponowano tam najważniejsze 
elementy służące zgłaszaniu problemów. Kate-
gorie z nimi związane zostały tak zredagowa-
ne, by użytkownicy mogli korzystać z pomocy 
w sposób intuicyjny oraz przyjazny nawiga-
cyjnie. Nie trzeba zastanawiać się, wiedzieć 
oraz wymyślać. Taki układ służy wygodzie nas 
wszystkich i porządkowi w systemie. Słowem… 

praktyczne rygory. Im prościej sformułowany 
opis – tym lepiej, chociaż podziwiamy i doce-
niamy także fachowe Państwa przybliżanie 
problemów, często trafnie sugerujące roz-
wiązania oraz posiłkowanie się nomenklaturą 
informatyczną. Brawo!

Nowoczesny system reagowania

Wystarczy dokonać wyboru z rozwijanej 
listy, a w polu edycyjnym opisać problem, klik-
nąć „Wyślij” i chcemy zapewnić, że od tej chwili 
ujawnia się przede wszystkim troska naszego 
technicznego „ramienia” służb informatycznych, 
gotowego do udzielenia rychłego wsparcia, 
przywodzącego skojarzenie z amerykańską, 
„niebieską” kawalerią spieszącą po prerii 
z odsieczą. Nowoczesny system reagowania 
sprzężony z ciekawą pracą informatyka (ta-
kiego sprzężonego informatyka nazywamy 
– serwisantem) rodzi też zaskakujące motywy 
niesienia pomocy. Oto, wraz z „sakramentalny-
mi” – troską i powinnością – pojawia się wśród 
serwisantów „ rywalizacja” na wskroś pozy-

tywna, zawsze – skierowana ku pomyślnemu 
rozwiązaniu każdego problemu. Obserwujemy 
różnorodność intencji realizowania zgłoszeń via 
Service Desk. Na przykład – najmłodsi uczest-
nicy zespołu serwisowego prześcigają się 
w przechwytywaniu zgłoszeń od najmłodszych 
koleżanek naszej społeczności urzędowej. 
Czy z nadzieją, że po wzorowym zadośćuczy-
nieniu, możliwe będzie rychłe, kolejne spotka-
nie? Niestety, nowoczesny sprzęt i sprawne 
systemy czynią najczęściej te nadzieje płonny-
mi. Coś jednak jest na rzeczy. Obserwujemy 
potem na korytarzach wiele serdecznych 
uśmiechów. Słowem… Service Desk zbliża 
ludzi i ociepla urzędową aurę.

Krok po kroku

Service Desk ma postać i wygląd 
przeglądarki internetowej, z większo-
ścią jej właściwości i funkcji takich między 
innymi, jak: linki, pola edycyjne, rozwijane listy 
wyboru zagadnień i osób (serwisantów… 
„ocieplanie aury”), grafi ki do przeglądania 

Jarosław Cywiński – członek serwisu, odpowiedzialny za utrzymanie poprawnego 
działania systemów informatycznych
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oraz wyszukiwarki słów i wyrażeń użytych 
(zachowanych) w systemie, zarówno przez 
serwisantów, jak i użytkowników. Jest ponadto 
programem umożliwiającym załączanie plików, 
prowadzenie korespondencji mailowej, moni-
torowanie postępu „załatwiania sprawy” oraz 
decydowanie, czy problem został satysfakcjo-
nująco rozwiązany. 

Service Desk został wyposażony w trzy doku-
menty, które, jak przysłowiowe „Trzy Gracje” 
– zaraz po otwarciu systemu – powabnie inspi-
rują użytkownika do korzystania z pomocy. 
Są to: Regulamin Systemu Informatycz-
nego UP; Instrukcja wysyłania zgłoszenia i Ka-
talog świadczonych usług. Przed przystąpie-
niem do zgłoszenia problemu warto zapoznać 
się przede wszystkim z Instrukcją wysyłania 
zgłoszenia – przystępną i bogato ilustrowaną 
tzw. „zrzutami ekranu” – publikacją wskazującą 
„krok po kroku” – jak zgłaszać problem. Sys-
tem posiada ponadto: wspomniane już moż-
liwości zaawansowanego jakościowo, a przy 
tym bardzo prostego w użyciu wyszukiwania, 
bazę wiedzy i podgląd rozwiązań dla zain-
teresowanych technicznymi i intelektualnymi 
aspektami naprawiania błędów lub realizowa-
nia usług. Za pośrednictwem Service Desku 
możemy zwrócić się także o zakup potrzebne-
go nam do pracy wyposażenia.

Podsumujmy:

Spośród trzech możliwości – po pierwsze 1. 1. 
– wybieramy typ zgłoszenia:
USŁUGĘ – jeśli np. chcemy, aby zainsta-

WNIOSEK O ZAKUP – jeśli np. przy-
dałby nam się laptop, ale w związku niedawno 
zażegnanym kryzysem w gospodarce świato-
wej – poprośmy najpierw o baterie do myszki 
na podczerwień.

Wypełniamy po kolei następne pola 2. 2. 
formularza zgłoszenia, pamiętając, że nasz 
przyjazny system nie jest taki wścibski i prosi 
nas o wypełnienie tylko tych pól, obok których 
widnieje czerwona gwiazdka. Jeśli jesteśmy 
jednak „towarzyscy” – wypełnijmy wszystkie 
pola formularza.

Jeśli mamy trudności w doniesieniu 3. 3. 
o skomplikowanym problemie lub nasz czas 
jest ograniczony z powodu koncepcyjnego 
właśnie traktowania zadania poleconego przez 
szefa, więc by „nie stracić wątku” – możemy 
zastąpić opis problemu – jego ilustracją w po-
staci „zrzutu ekranu”, który dołączamy do zgło-
szenia, jako plik grafi czny, a w polu opisu pro-
blemu wstawiamy tylko emotikon wyrażający 
irytację :-@ lub bezsilność :-( Owocną sztuczką 
jest wyobrażenie – nieszczęśliwej i zniewa-
lającej największych twardzieli – miny Kota 
w Butach z fi lmu o Shreku. To żart oczywiście!) 

Szata grafi czna nowej strony Internetowej Urzędu Patentowego

Centrum zarządznia systemami informatycznymi. Na ekranach wyświetlane są: aktualne 
zgłoszenia użytkowników, stan funkcjonowania systemów teleinformatycznych 
(np. serwerów), stan funkcjonowania sieci teleinformatycznej (działanie strony internetowej 
Urzędu, działanie poczty, itp.)

lowano potrzebny nam do pracy program 
komputerowy lub dostawiono do pokoju dwa 
krzesła więcej;
INCYDENT – jeśli np. zainstalowany 
program komputerowy odmówił współpracy 
z nami i pokazuje różne komunikaty, z których 
najbardziej polecamy – „Skontaktuj się z admi-
nistratorem”.
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Wśród zgłoszeń spotykamy sformułowania 
od pełnych pietyzmu, rzeczowo-roszczeniowe, 
po asertywno-zalotne. 

Klikamy przycisk „Wyślij”, po czym rozgry-4. 4. 
wać zaczyna się opisywana powyżej rutyna 
serwisowa.

Jeśli zawiedzie system internetowy 
jako taki i nie będziemy mogli skorzystać z Se-
rvice Desku, mamy do dyspozycji wewnętrzny 
w UP numer telefonu (300 – jak 300 Spartan, 
by użyć takiego mnemotechnicznego porów-
nania), pod którym – możemy zgłosić każdy 
problem.

No i jeszcze o języku Service Desku, 
który jest produktem zagranicznej fi rmy. 
Z łatwością opanował już język polski, choć 
czasem z przekory, ale głównie – praktycznych 
powodów – komunikuje się z nami językiem 
Williama Szekspira. (Tak! Współczesność 
czerpie z angielskiej terminologii informatycznej 
i elektronicznej oraz posługuję się tą termino-
logią). 

W Service Desku możemy spotkać się z takimi 
po angielsku nazwanymi pojęciami:

ONHOLD – poręczna zbitka, w dowolnym 
tłumaczeniu – „oczekuje” (z różnych powodów, 
między innymi z powodu opisywanej powyżej 
nadziei na … rychłe spotkanie).

CLOSED – „zamknięty” (zgłoszenie – po-
myślnie rozwiązane i zakończone).

RESOLVED – „rozwiązany” (zgłoszenie 
rozwiązane; termin ten jest jednoznaczny zna-
czeniowo i jakościowo z terminem „closed”).

„Oops”, jak wyraziłby się z an-
gielska Service Desk… koniec 
szpalty.

Nie mogę na koniec pozostawić Państwa bez 
informacji o tym, że Service Desk, jako system 
wsparcia oraz sprawnej i skutecznej komuni-
kacji w naszej instytucji, a także poza nią – jest 
stale rozwijany.

Życzę Państwu pięknych wakacji!

Zdjęcia: Adam Taukert

  Warto wiedzieć

GŁOSOWANIEGŁOSOWANIE 
– prawo obywatelskie czy przymus?

P rawo wyborcze w RP to konstytucyjne 
prawo polityczne i stricte obywatelskie 

(przysługujące wyłącznie osobom posiada-
jącym polskie obywatelstwo). Czynne prawo 
wyborcze w RP posiada osoba, która w dniu 
wyborów ukończyła 18 rok życia. Prawo wy-
borcze nie przysługuje osobom ubezwłasno-
wolnionym lub pozbawionym praw publicznych 
lub też pozbawionym praw wyborczych. Nasze 
uregulowania nie odbiegają w tym zakresie 
od tzw. standardów europejskich i światowych. 
Podobnie jak w większości demokratycznych 
państw, również uczestnictwo w wyborach 
jest traktowane jako uprawnienie obywatelskie, 
wyraz pośredniego sprawowania władzy przez 
obywateli poprzez wybór swoich reprezentan-
tów do parlamentu (posłów, senatorów), prezy-
denta i przedstawicieli do organów samorządu 
terytorialnego. 

W niektórych krajach świata jednakże 
głosowanie w wyborach powszechnych 
traktuje się w kategoriach obowiązku 
obywatelskiego – uczestnictwo w głosowaniu 
jest uregulowane w ustawodawstwach tych 
państw jako obowiązkowe. Jedne państwa 
poprzestały na wprowadzeniu obowiązku praw-
nego, inne natomiast poszły jeszcze dalej sto-
sując sankcje za jego niespełnienie. Przymus 
wyborczy nie jest jednak zjawiskiem nowym. 
Już w 1892 r. wprowadziła go Belgia, w 1914 r. 
Argentyna, a w 1924 r. Australia. Są także 
kraje, które praktykowały przymus wyborczy 
jedynie przez pewien czas, a obecnie został 
on zniesiony, jak to ma miejsce np. w Holandii 
czy Wenezueli. W Brazylii, gdzie wybory są tak-
że obowiązkowe (zwolnione są z nich jedynie 
osoby chore, przebywające poza stałym miej-
scem zamieszkania, a także funkcjonariusze 
publiczni np. wojskowi, którym charakter służby 
uniemożliwia głosowanie, a jedynie analfabeci 
i obywatele, którzy ukończyli 16 lat, mają prawo 
a nie obowiązek zarejestrowania oraz udziału 
w wyborach), jeżeli wyborca bez usprawie-
dliwienia nie weźmie w nich udziału grozi mu 

szereg sankcji, takich jak odmowa wydania 
paszportu lub dowodu osobistego, czy też 
odmowa udzielenia pożyczki i kredytu przez 
banki państwowe i instytucje fi nansowe.

Wśród krajów europejskich, których 
ustawodawstwo wprowadza obowiązek 
głosowania, oprócz Belgii, wymienić 
należy także Luksemburg, Włochy, Gre-
cję, Cypr oraz jeden kanton Szwajcarii 
i trzy landy w Austrii: Karyntia, Tyrol 
i Vorarlberg. Wszystkie spośród wymienio-
nych tu państw europejskich, z wyjątkiem 
Włoch, przewidują sankcje za niespełnienie 
obowiązku wyborczego. W Belgii, poza grzyw-
ną, jest to również możliwość pozbawienia 
praw wyborczych w przypadku wielokrotnego 
uchylania się od obowiązku głosowania 
czy trudności w uzyskaniu zatrudnienia 
w sektorze publicznym. W Szwajcarii, Austrii, 
Luksemburgu i na Cyprze sankcjami są kary 
fi nansowe. Natomiast w Grecji za nieuczest-
nictwo w wyborach jeszcze do 2000 r. groziły 
sankcje administracyjne, takie jak odmowa 
wydania paszportu, prawa jazdy, czy licencji 
zawodowych itp. Obecnie jednak za  niewy-
wiązanie się z obowiązku głosowania nie grożą 
w tym kraju żadne sankcje. Podobna sytuacja 
ma miejsce także we Włoszech, gdzie konsty-
tucyjnemu obowiązkowi uczestniczenia w gło-
sowaniu towarzyszą naprawdę znikome sank-

W niektórych krajach świata 
głosowanie w wyborach 
powszechnych traktuje się 
w kategoriach obowiązku 
obywatelskiego. Jedne 
państwa poprzestały 
na wprowadzeniu obowiązku 
prawnego, inne natomiast 
poszły jeszcze dalej stosując 
sankcje za jego niespełnienie. 
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ZAPROSILI NAS
cje za jego niewykonanie. Wykaz wyborców, 
którzy nie głosowali wywiesza się w rejestrze 
gminy na okres jednego miesiąca z adnota-
cją, że nie głosowali, a identyczną informację 
wprowadza się do treści tzw. zaświadczenia 
o moralności wystawianego obywatelom raz 
na pięć lat. Możliwe są jeszcze tzw. sankcje 
socjalne, w postaci np. trudności w uzyskaniu 
miejsca w żłobku lub przedszkolu dla dziecka 
osoby, która uchyla się od obowiązku 
głosowania, lecz w praktyce ma to miejsce 
niezwykle rzadko. 

PRAWA, SANKCJE, EGZEKWOWANIE

Poniższa tabela informuje o krajach, w których obowiązuje przymusowe głosowanie. (W pierwszej 
kolumnie wymienione są kraje, druga zawiera – rodzaje sankcji bądź ich brak, co nie jest jednak 
równoznaczne z brakiem przymusu głosowania, trzecia – egzekwowanie, czwarta – rok wprowa-
dzenia, zaś ostatnia – wyjaśnienie, jak egzekucja wygląda w praktyce i jakich grup społecznych 
dotyczy).

Rodzaje sankcji

1) Wyjaśnienie. Niegłosujący jest zobowiązany wyjaśnić w sposób udokumentowany, dlacxzego 
nie głosował, aby nie ponieść sankcji.

2) Grzywna. Niegłosujący ponosi sankcje fi nansowe. Dla przykładu 3 franki szwajcarskie, 
20 pesos argentyńskich, bądź 20 sole w Peru.

3) Możliwe pozbawienie wolności. Niegłosujący może zostać aresztowany i osadzony w wię-
zieniu, ale jest to tylko możliwość, praktycznie nie stosowany w praktyce. Najczęściej jest to prze-
pis stanowiący o aresztowaniu w przypadku nie zapłacenia grzywny.

4) Naruszenie praw obywatelskich bądź ich pozbawienie. Dla przykładu w Belgii, jeśli 
wyborca nie głosował przez ostatnich 15 lat, jest tych praw pozbawiany. 

5) Inne. Dla przykładu w Belgii niegłosujący może mieć problem w otrzymaniu pracy w sektorze 
publicznym. W Meksyku bądź we Włoszech można zostać pozbawionym świadczeń społecznych. 

Kraj Rodzaje 
sankcji

Egzekucja Rok wprowadzenia Komentarz

Argentyna 1, 2, 4 Tak 1912

Australia 1, 2 Tak 1924

Austria (Tyrol) 1, 2 Tak 2004 (praktykowane 
od 1929)

Austria 
(Vorarlberg)

2, 3 Tak 1992 (praktykowane 
od 1929)

Austria (Styria) Żadne Tak 1992 (praktykowane 
od 1929)

Belgia 1, 2, 4, 5 Tak 1919 (mężczyźni) Kobiety od 1949

Boliwia 4 Nie 1952 Małżonkowie od 18 roku życia, stanu 
wolnego od 21 roku

Reasumując trzeba przyznać, że frekwencja 
wyborcza we wszystkich krajach, gdzie udział 
w głosowaniu w wyborach powszechnych jest 
obowiązkowy nie stanowi problemu i jest z re-
guły dużo wyższa niż w krajach gdzie głosowa-
nie to jedynie prawo obywatelskie. Czy jednak 
poprzez stosowanie przymusu, nawet w słusz-
nych sprawach obywatelskich mogą realizo-
wać się w pełni podstawowe prawa i swobody 
demokratycznego społeczeństwa? 

Ewa Lisowska 

M A R Z E CM A R Z E C

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji  
w Warszawie na uroczystości 75-lecia 
istnienia instytucji. Prezes Alicja Adamczak 
otrzymała statuetkę z podziękowaniem 
za wkład w rozwój ochrony własności 
przemysłowej. 

K W I E C I E ŃK W I E C I E Ń

Urząd Patentowy Republiki  
Łotewskiej oraz Światowa Organizacja 
Własności Intelektualnej (WIPO) 
na konferencję „Międzyregionalna dyskusja 
o najważniejszych kwestiach ochrony 
własności przemysłowej” w Rydze

Politechnika Warszawska na sympozjum  
„Ekoinnowacje na Mazowszu”.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy,  
Deloitte, Polska Izba Gospodarcza 
Zaawansowanych Technologii oraz Pentor 
Research International na konferencję 
„Polskie sukcesy oparte na wiedzy”. 
Honorowy patronat objął Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

Koło Naukowe Własności Intelektualnej  
Wydział Prawa i Administracji UW 
oraz Katedra Własności Intelektualnej 
i Dóbr Niematerialnych przy WPiA UW 
na konferencję „Dylematy współczesnego 
prawa własności intelektualnej”.

Regionalne Centrum Innowacji oraz Śląski  
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji 
w Katowicach na V Ogólnopolskie Targi 
Innowacji Gospodarczych i Naukowych 
INTARG Katowice oraz na Forum Liderów 
Innowacji. Honorowym patronatem 
objęli: Minister Gospodarki, Marszałek 
Województwa Śląskiego oraz Prezes 
Urzędu Patentowego RP.

Komisja Episkopatu Polskiego  
na spotkanie z księżmi ekonomami 
diecezjalnymi. Prezes Alicja Adamczak 
przeprowadziła szkolenie dotyczące 
zagadnień ochrony własności przemysłowej.
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Kraj Typ 
sankcji

Egzekucja Rok wprowadzenia Komentarz

Brazylia 2 Tak Nie dotyczy Dobrowolne dla niepiśmiennych 
i osób powyżej 70. roku życia. 
Poborowi nie mogą głosować

Chile 1, 2, 3 Tak 1925

Cypr 1, 2 Tak 1960

Dominikana Żadne Nie Nie dotyczy 18 lat; małżonkowie bez względu 
na wiek; wojsko i policja nie może 
głosować

Ekwador 2 Tak 1936 Obowiązkowe dla piśmiennych 
w wieku 18-65 lat, opcjonalnie dla 
reszty spełniającej warunki

Egipt 1, 2, 3 Nie 1956 Tylko mężczyźni

Grecja Żadne Nie 1926 Sankcje administracyjne, zawierające 
zakaz wydania paszportu, prawa 
jazdy, świadectwa pracy

Gwatemala Żadne Nie Nie dotyczy Wojskowi nie mogą głosować

Liban Nie 
dotyczy

Nie 
dotyczy

Nie dotyczy 21 lat; obowiązkowy dla wszystkich 
mężczyzn; uprawniony dla kobiet 
od 21 roku życia z wykształceniem 
podstawowym; wojskowi nie mogą 
głosować

Liechtenstein 1, 2 Tak Nie dotyczy

Luksemburg 1, 2 Tak Nie dotyczy

Meksyk 5 Nie Nie dotyczy

Nauru 1, 2 Tak 1965

Holandia Obecnie 
żadne

Nie Praktykowane 
w przeszłości 
(1917-1967)

Paragwaj 2 Nie Nie dotyczy Do 75 roku życia

Peru 2, 4 Tak 1933 Do 75 roku życia

Filipiny Obecnie 
żadne

Nie Praktykowany 
w latach 1972-1986 
podczas stanu 
wojennego

Hiszpania Obecnie 
żadne

Nie Praktykowany 
w latach 1907-1923

Singapur 4 Tak Nie dotyczy Nie głosujący jest usuwany 
z rejestru do momentu kiedy wystąpi 
o ponowną rejestrację i wyjaśni 
powody absencji

Szwajcaria 
(Schaff hausen)

2 Tak 1904 Praktykowane tylko w tym kantonie; 
wcześniej w całym kraju do 1974 
roku

Turcja 1, 2 Tak Nie dotyczy

Urugwaj 2, 4 Tak 1934 Prawo nie stosowane od 1970 roku

USA (Georgia) Nie 
dotyczy

Nie Ustanowiony w 1777 w Konstytucji 
Georgii

Wenezuela Nie 
dotyczy

Nie 
dotyczy

Praktykowane od 1993

Źródło: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) Stockholm, Sweden

Opracował: Piotr Brylski

ZAPROSILI NAS

Fundacja Edukacyjna Perspektywy,  
dziennik Rzeczpospolita oraz 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
do uczestnictwa w Kapitule Rankingu 
Szkół Wyższych 2010.

Europejski Urząd Patentowy, rząd  
Hiszpanii, Komisja Europejska oraz 
hiszpański Urząd Patentów i Znaków 
Towarowych na uroczystości „European 
Patent Forum & European Inventor Award 
2010” w Madrycie. 

Royal Institute for International Relations  
EGMONT na Okrągły Stół w Brukseli pod 
hasłem: “Europejski System Patentowy: 
50 lat straconych możliwości”.

Fundacja PERSPEKTYWY  
do uczestnictwa w tegorocznej inauguracji 
akcji „Dziewczyny na politechniki” 
na Politechnice Warszawskiej.

M A JM A J

Koreańskie Stowarzyszenie Kobiet  
Wynalazczyń na tegoroczną Koreańską 
Międzynarodową Ekspozycję 
Wynalazków Kobiet (Korea International 
Women’s Invention Exposition, 
KIWIE) w Seulu.

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa  
w Polsce na Galę wręczenia nagród Grand 
Prix CCIFP 2010.

Polska Konfederacja Pracodawców  
Prywatnych Lewiatan – Prezydent 
Henryka Bochniarz na Galę Nagród 
Lewiatana imienia Andrzeja Wierzbickiego 
i imienia Władysława Grabskiego 
oraz Nagrody Specjalnej Zarządu 
PKPP Lewiatan. 

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji  
Publicznej Jacek Czaputowicz na obchody 
20-lecia istnienia instytucji. Uroczystości 
objął patronatem Prezes Rady Ministrów 
Donald Tusk.
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Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,  
Polska Akademia Nauk, Polska Akademia 
Umiejętności oraz Max Planck Gesellschaft, 
Europaeische Akademie Otzenhausen, 
Volksvagen Stiftung na konferencję 
„Science&Art in Europe” w Warszawie. 
Patronatu honorowego udzielił Marszałek 
Sejmu RP Bronisław Komorowski.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy  
na ogłoszenie wyników Kapituły Rankingu 
Szkół Wyższych 2010.

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof.  
Tadeusz Więckowski na XXI Konferencję 
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków 
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 
(SOOIPP) oraz na XV-lecie Wrocławskiego 
Centrum Transferu Technologii (WCTT) 
pod hasłem „Przedsiębiorczość oparta 
na wiedzy”. Patronatu honorowego 
udzielili Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara 
Kudrycka. 

Akademia Techniczno-Humanistyczna  
w Bielsku-Białej – Prezes Alicję Adamczak 
do członkostwa w Radzie Społecznej 
uczelni.

Prezydent Staropolskiej Izby  
Przemysłowo-Handlowej na uroczyste 
wręczanie nagród NOVATOR 2009 
dla przedsiębiorstw, które wykazały 
się w minionym roku innowacyjnością 
i kreatywnością.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo- 
-Technicznych NOT na uroczyste 
zakończenie Olimpiady Technicznej 2010 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Rada Główna Towarzystwa Kultury  
Technicznej na wręczanie dyplomu 
dla najlepszego wydania czasopisma 
technicznego w 2009 roku w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego  
na Koncert Galowy Finału 20 edycji 
Konkursu „Teraz Polska”, odbywającego się 
w Teatrze Wielkim w Warszawie.

CZYM ZAJMUJE SIĘ OHIM 

absolutorium z wykonania budżetu. Prze-
wodniczącym Komitetu jest Robert Ullrich, 
zastępowany przez Konstandina Maneva. 
Ze strony polskiej w obradach Rady 
Administracyjnej i Komitetu Budżetowego 
uczestniczy Wiceprezes Urzędu Patento-
wego RP Andrzej Pyrża oraz wyznaczeni 
na posiedzenia zastępcy. Z uwagi na to, 
iż Prezes OHIM, Wiceprezesi, Prezes 
Izb Odwoławczych i Przewodniczący 
poszczególnych Izb Odwoławczych są wy-
bierani przez Radę UE z list kandydatów 
sporządzonych bezpośrednio przez Radę 
Administracyjną, można zauważyć duży 
wpływ państw członkowskich UE (z któ-
rych każde ma swojego przedstawiciela 
w Radzie Administracyjnej), na to, kto 

ZAPROSILI NAS

Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (ang. Offi  ce for Harmonization 
in the Internal Market – w skrócie OHIM) jest organem wspólnotowym – 
agencją unijną założoną w 1995 r. w Angers. Siedzibą urzędu jest miasto 
Alicante w Hiszpanii. Uprawnienia wykonawcze OHIM wynikają z przepisów 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego.

G łówne kompetencje Urzędu ds. 
Harmonizacji Rynku Wewnętrz-

nego (OHIM) związane są z prowadze-
niem procedur rejestracyjnych wspólnoto-
wych znaków towarowych i wzorów prze-
mysłowych. Działania urzędu jako agencji 
unijnej podlegają prawu wspólnotowemu, 
cieszy się on jednak swoistą autonomią, 
prawną, administracyjną i fi nansową. 
W konsekwencji posiada on osobowość 
prawną, a w każdym z państw członkow-
skich zdolność prawną o najszerszym 
zakresie, przyznanym przez ustawodaw-
stwa krajowe osobom prawnym. 

Urzędem kieruje Prezes, którym obecnie 
jest Wubbo de Boer, wspomagany przez 
Wiceprezesa Petera Lawrenca. Natomiast 

  Współpraca międzynarodowa UP RP

stanowisko Prezesa Izb Odwoławczych 
piastuje Paul Maier. Przy Urzędzie została 
ustanowiona Rada Administracyjna, która 
doradza Prezesowi OHIM w sprawach 
podlegających właściwości Urzędu. Może 
ona także wydawać opinie i żądać infor-
macji, jeśli uzna to za konieczne. W skład 
Rady Administracyjnej wchodzą przedsta-
wiciele państw członkowskich UE, po jed-
nym z każdego państwa członkowskiego, 
przedstawiciel Komisji oraz ich zastępcy. 

S pośród swoich członków Rada 
Administracyjna wybiera Przewod-

niczącego oraz jego zastępcę. Są to obec-
nie António Campinos i Darina Kyliánová. 
Państwa członkowskie UE mają także 
swoich przedstawicieli w utworzonym przy 
Urzędzie Komitecie Budżetowym – jego 
zadania to m.in. przyjmowanie budżetu 
OHIM i udzielanie Prezesowi Urzędu 

będzie zajmował najważniejsze stanowiska 
w OHIM, a więc jednocześnie na przyszłe 
kierunki polityki OHIM w zakresie sposobu 
funkcjonowania i rozwoju systemu prawa 
dot. znaków towarowych i wzorów przemy-
słowych. Na przełomie roku 2010 i 2011 
upływają kadencje osób wybieranych 
na najważniejsze stanowiska w OHIM, 
dlatego też należy oczekiwać dużych 
zmian w działaniu Urzędu ds. Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego. 

Współpraca między OHIM 
a państwami członkowskimi UE 

Współpraca między Urzędem ds. Harmo-
nizacji Rynku Wewnętrznego, a państwami 
członkowskimi UE jest wielopłaszczyzno-
wa. Są to m.in. wspólne projekty harmoni-
zacyjne, wymiana doświadczeń ekspertów 
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Prezes Zarządu Dyrektor Generalny  
Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji 
S.A. na uroczystość wręczania nagród 
i dyplomów laureatom „Mistrza 
Wynalazczości i Innowacji”. Nagrody 
wręczała Prezes UP RP 
dr Alicja Adamczak. 

„Gazeta Finansowa” w ramach cyklu  
„Czwartki legislacyjne” na debatę 
pod tytułem „Skuteczność i zakres ochrony 
dóbr osobistych w prawie polskim 
w praktyce”. Debata odbyła się 
w warszawskim Hotelu Hilton.

Katedra Dydaktyki i Mediów  
w Edukacji Wydziału Pedagogicznego 
UMK na IX Międzynarodową Konferencję 
„Technologie edukacyjne – tradycja, 
współczesność, przewidywania przyszłości” 
w Toruniu.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im.  
prof. Edwarda Lipińskiego na konferencję 
„Dobre praktyki przedsiębiorczości 
akademickiej” w Kielcach.

C Z E R W I E CC Z E R W I E C

Polskie Towarzystwo Wspierania  
Przedsiębiorczości S.A. na Europejski 
Kongres Gospodarczy 2010 w Katowicach.

FSNT-NOT, Polska Izba  
Zaawansowanych Technologii, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
oraz Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości na VIII Forum 
Inżynierskie pod hasłem: „Zaawansowane 
technologie motorem wzrostu 
gospodarczego” oraz na XXIV Kongres 
Techników Polskich w Poznaniu

Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego na konferencję 
„Bezpieczeństwo w Internecie” w Warszawie.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet Polskich  
na II Kongres Kobiet, odbywający się 
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.

w sprawach praw na znakach towarowych 
i wzorach przemysłowych, szeroko zakro-
jone szkolenia dla użytkowników systemu 
praw na znakach i wzorach, działalność 
informacyjna i promocyjna, wspólne dzia-
łania na rzecz poprawy egzekwowania 
praw na dobrach własności przemysłowej. 
Współpraca dotyczy także projektów in-
formatycznych umożliwiających wszystkim 
użytkownikom systemu w/w praw łatwy 
dostęp do informacji oraz automatyzację 
procedury zgłaszania, utrzymywania i eg-
zekwowania praw. 

D la realizacji powyższych celów 
stworzono Fundusz Współpracy, 

dzięki któremu państwa członkowskie UE 
mogą uzyskać dofi nansowanie powyż-
szych projektów, a także uzyskać pomoc 
o charakterze administracyjnym i technicz-
nym. Przewiduje się, iż na jesieni 2010 r. 
rozpocznie się faza realizacji projektów 
zaplanowanych w ramach Funduszu. 
Obecnie Urząd Patentowy RP uczest-
niczy już np. w projekcie EuroClass, 
związanym z tworzeniem wielojęzycznej 
wyszukiwarki nazw towarów i usług klasy-
fi kowanych wg tzw. Klasyfi kacji Nicejskiej 
oraz rozpoczął przygotowania do uczest-
nictwa w programie harmonizacyjnym 
Fill-Up, który ma na celu uporządkowanie 
terminologiczne nazw towarów i usług 
przyjmowanych w wykazach towarów 
dołączonych do zgłoszeń znaków towa-
rowych, tłumaczonych na języki urzędów 
uczestniczących w projekcie. Program 
ten został zainicjowany przez OHIM wraz 
z brytyjskim Urzędem Patentowym, które-
go baza terminologiczna liczy ok. 100 000 
określeń klasyfi kacyjnych.

Koegzystencja systemów 
krajowych i wspólnotowych 
znaków towarowych

Dla państw członkowskich UE szczegól-
ne znaczenie mają dyskusje dotyczące 
zasad funkcjonowania systemów krajo-
wych znaków towarowych i wspólnotowe-
go systemu znaków towarowych (to samo 
dotyczy wzorów przemysłowych). Z uwagi 
na to, iż ramy prawne powyższych sys-
temów wyznaczają przepisy Dyrektywy 
PE i Rady nr 2008/95/WE z dnia 22 paź-
dziernika 2008 r. mającej na celu zbliże-
nie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych 
oraz Dyrektywy PE i Rady nr 98/71/WE 
z dnia 13 października 1998 r. w sprawie 
prawnej ochrony wzorów, wszelkie pro-
pozycje zmiany Dyrektyw, pociągające 
za sobą przebudowę dotychczasowych 
systemów, są dogłębnie analizowane 
przez państwa członkowskie, m.in. na po-
siedzeniach Rady Administracyjnej OHIM, 
która umożliwia bezpośrednią wymianę 
poglądów między Urzędem ds. Harmoni-
zacji Rynku Wewnętrznego, trzymającym 
pieczę nad wspólnotowym systemem 
znaków towarowych i wzorów przemysło-
wych, a reprezentantami państw człon-
kowskich UE. Zwrócić bowiem należy 
uwagę, iż system praw na dobrach wła-
sności przemysłowej jest w fazie ciągłego 
rozwoju, co wynika z jego ścisłego po-
wiązania z funkcjonowaniem rynku wspól-
notowego, a także z innowacyjnością 
i strategiami ekonomicznymi przyjmowa-
nymi przez przedsiębiorców. Ponadto dla 
funkcjonowania Unii Europejskiej sprawą 
priorytetową jest wspieranie harmonij-

ZAPROSILI NAS

Źródło OHIM
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Jego Ekscelencja Ambasador Wielkiej  
Brytanii D. R. Todd wraz z małżonką Alison 
Todd na Uroczyste Urodziny Królowej 
Brytyjskiej Elżbiety II, odbywające się 
w Ambasadzie w Warszawie.

Polska Akademia Nauk na spotkanie  
w sprawie utworzenia Sądu Patentowego.

Europejski Urząd Patentowy na  
„4th Annual Meeting on Co-operation with 
Member States” we Florianie na Malcie. 

Politechnika Łódzka na uroczystość  
wręczania doktoratu honoris causa prof. 
Jerzemu Buzkowi.

Muzeum Plakatu w Wilanowie  
na uroczyste otwarcie 
22. Międzynarodowych Biennale Plakatu.

Politechnika Warszawska na uroczystość  
nadania stopni doktorskich i habilitacyjnych 
oraz odznaczeń państwowych za zasługi 
i zaangażowanie w działalność na rzecz 
budowania nowoczesnego społeczeństwa 
w Polsce.

Na X Forum Podpisu Elektronicznego  
EFPE 2010 pod hasłem „Europejski 
plan rozwoju podpisu elektronicznego 
i tożsamości elektronicznej” 
do Międzyzdrojów.

Polska Akademia Nauk na konferencję  
„Aktualne problemy rozgraniczenia 
właściwości sądów administracyjnych 
i sądów powszechnych”. Prezes 
UP RP dr Alicja Adamczak wraz 
z prof. Michałem du Vallem wygłosiła referat 
„Sądownictwo patentowe 
w Polsce – perspektywy i realia”.

FSNT-NOT na fi nał III edycji  
Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Młodego 
Innowatora” do Warszawskiego Domu 
Technika.

Krajowa Izba Gospodarcza  
na konferencję „Ochrona własności 
przemysłowej skutecznym narzędziem 
budowania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa”.

NIKT NIE LUBI BYĆ 
KONTROLOWANY

ZAPROSILI NAS
  Z naszego podwórka

W Biurze Dyrektora Generalnego znajduje 
się Wydział BGIII, w którego obszernym 

i bardzo zróżnicowanym zakresie obowiązków 
(kierownictwo wierzy w nasz potencjał!) mieści 
się m.in. kontrola wewnętrzna. Znacie nas 
Państwo? 

Marzenia kontrolera

Bycie kontrolerem (wewnętrznym!) to bar-
dzo miłe zajęcie. Nasze kontrolerskie wizyty 
stwarzają kontrolowanym komórkom okazję 
do uporządkowania dokumentów, usunięcia 
drobnych, ale jakże uciążliwych usterek. Mo-
bilizują ich też do odszukania starych umów, 
które – choć przedstawiają wartość historyczną 
(papier, na którym zostały spisane, jest pożółkły 
ze starości) – po dziś dzień stanowią podsta-
wę prawną niektórych prowadzonych przez 
nie działań. Kontakt z kontrolerami staje się też 
niekiedy inspiracją dla pracowników do po-
szerzenia i uporządkowania wiedzy przydatnej 
na ich stanowisku pracy. Ponadto wizyta kon-
trolerów działa ożywczo, bo pozwala pracowni-
kom i ich szefom oderwać się na pewien czas 
od ich codziennych zajęć. Nic więc dziwnego, 
że kontrole wewnętrzne cieszą się w Urzędzie 
ogromną popularnością. Każdego roku kadra 
kierownicza Departamentów i Biur ubiega się, 
żebyśmy do planu kontroli wpisały choć jeden 
temat z zakresu ich działalności. 

Nie! A jednak musimy…

Niestety treść powyższego akapitu odzwier-
ciedla jedynie nasze senne marzenia. Rze-
czywistość wygląda zupełnie inaczej. Przede 
wszystkim nikt chyba nie lubi być kontrolowany 
i nierzadko – na wieść o projekcie wstawienia 
do planu kontroli fragmentu działalność jakiejś 
komórki – jej kierownictwo reaguje gromkim 
okrzykiem protestu:

Nie!!! Po czym padają wyjaśnienia, że z takich 
to a takich powodów (np. nawał pracy związa-
ny z wdrożeniem kolejnego projektu) ich pod-
władni nie są w stanie poświęcić kontrolerom 
dostatecznie dużo czasu, gdyż sparaliżowałoby 
to pracę ich komórki.

Kiedy wreszcie uda się nam opracować plan 
kontroli, przedstawiamy go do wglądu Dy-

nego rozwoju działalności gospodarczej 
w całej Wspólnocie, znoszenie barier dla 
swobodnego przepływu towarów i usług 
oraz zagwarantowanie niezakłóconej 
konkurencji. 

Z naki towarowe są instrumentami 
prawnymi będącymi w dyspozycji 

przedsiębiorstw, umożliwiającymi ich funk-
cjonowanie w skali wspólnotowej poprzez 
odróżnianie towarów i usług przedsię-
biorstw w całej Wspólnocie. Dynamiczny 
rozwój rynków i wymiana produktów 
między krajami wymusza zmiany warun-
ków prawnych. Na zlecenie Komisji Euro-
pejskiej obecnie są prowadzone badania 
naukowe, których wyniki będą podstawą 
dostosowania systemu praw na zna-
kach towarowych do zasad rządzących 
współczesnym rynkiem oraz oczekiwań 
odbiorców. 

Relewantność decyzji OHIM 
dla krajowych organów ochrony 
prawnej

Organy orzekające państw członkowskich 
z uwagą śledzą decyzje merytoryczne wy-
dawane w postępowaniach toczących się 
przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego. Pomocne są również tzw. 
Guidelines dostępne na stronie interneto-
wej OHIM, opisujące szczegółowo prakty-
kę w procedurach OHIM. Przyczyną tego 
zainteresowania jest kompetencja Sądu 
UE do rozpatrywanie skarg wnoszonych 
na decyzje Urzędu ds. Harmonizacji Ryn-
ku Wewnętrznego. Taka instancyjność wy-
musza na OHIM kontrolę jakości swoich 
decyzji oraz szybkie dostosowywanie linii 
orzeczniczej OHIM do kierunków i zasad 
wskazanych przez Sąd UE. 

Z uwagi na estymę, jaką darzy się orzecz-
nictwo Trybunału Sprawiedliwości UE 
(w tym wyodrębnionego Sądu UE), krajo-
we organy orzekające w sprawach praw 
na znakach towarowych bezpośrednio 
nawiązują w swoich decyzjach do orze-
czeń Sądu bądź Trybunału UE, a także 
analizują uzasadnienia i rodzaj decyzji 
podejmowanych przez OHIM w podob-
nych przypadkach. 

Opracowała: Elżbieta Błach
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pejskim Urzędem Patentowym “Porozumieniu 
o Współpracy na lata 2007 – 2009” (NAP).

N astępny krok to rozmowa z kontrolowa-
nym, który opowiada nam o swojej dzia-

łalności na „kontrolowanym odcinku”, obowią-
zujących procedurach itp. oraz przygotowuje 
potrzebne nam dokumenty. Rozmowa wstępna 
otwiera okres „naprzykrzania się” pracownikom 
kontrolowanej komórki, prośbami o dodatkowe 
wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty. Bardzo 
cierpliwe koleżanki z Biura Finansowego (BF), 
umożliwiają nam porównanie dokumentów 
otrzymanych z kontrolowanych komórek, 
ze znajdującymi się w BF.

I wreszcie po wyjaśnieniu wszystkich wątpli-
wości, sporządzamy protokół z kontroli (bardzo 
żmudna praca), który podpisują wszystkie za-
interesowane strony. Kontrolowany pracownik 
i jego kierownik – jeśli nie zgadzają się z infor-
macjami oraz wnioskami pokontrolnymi i zale-
ceniami zawartymi w treści protokołu – mogą 
odmówić jego podpisania. Powody tej odmowy 
muszą być jednak przedstawione na piśmie. 

Podpisany protokół przekazujemy do akcepta-
cji Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.

Książka Kontroli czyli wiedza 
nie tajemna

Adnotację o przeprowadzonej kontroli wpisuje-
my do „Książki Kontroli” (formatu A3), w której 
znajdują się setki wpisów ze wszystkich prze-
prowadzonych w Urzędzie kontroli wewnętrz-
nych i zewnętrznych, począwszy od …1949 r. 
Pierwszy wpis do Książki pochodzi bowiem 
z 1949 r. i dotyczy kontroli wykonania budżetu, 
przeprowadzonej przez przedstawiciela Najwyż-
szej Izby Kontroli. Sama książka została zało-
żona rok wcześniej, czego można się domyślić 
na podstawie umieszczonej na jej ostatniej 
stronie informacji, podpisanej przez ówczesne-
go Prezesa Urzędu:

„Stwierdzam, że niniejsza Książka Kontroli, 
zawiera 204 stronice ponumerowane 
od 1 do 2004. Warszawa, dnia 5 lipca 1948 r.”

Z a każdym razem, kiedy przybyłym na teren 
Urzędu kontrolerom zewnętrznym (repre-

zentującym m.in. takie instytucje jak NIK, Mini-
sterstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, 
Urząd Rady Ministrów, ZUS), udostępniamy 
tę książkę, nie omieszkamy z dumą nadmienić, 
że ma ona wartość historyczną.

Marzena Kochańska

Zdjęcia: Adam Taukert

rektorowi Generalnemu UP RP. Akceptacja 
Dyrektora Generalnego otwiera nam drogę 
do przeprowadzenia kontroli.

Procedura kontroli

Zaczynamy od przestudiowania rozmaitych 
dokumentów prawnych regulujących kontro-
lowaną przez nas działalność. Sięgamy m.in. 
po „Regulamin Organizacyjny Urzędu Patento-
wego Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: 
„Załącznik do zarządzenia Nr 3 […], będącego 
załącznikiem do Zarządzenia Nr 2 [..]. (Dla 
prawników to pestka, ale przeciętny pracownik 
może mieć trudności ze zrozumieniem, co się 
do czego załącza!), a także po „Instrukcję 
w sprawie obiegu dokumentów fi nansowo-
księgowych oraz zasad ewidencji 
i gospodarki środkami rzeczowymi w Urzędzie 
Patentowym RP”, stanowiącą załącznik 
do Decyzji nr 2 Dyrektora Generalnego UP RP 
z dnia 11 lipca 2007 r.”.

J ako kobiety jesteśmy solidne, dokładne 
i życzliwe, choć… Ale po kolei. Tematyka 

kontroli zmusza nas do przestudiowania doku-
mentów, regulujących specyfi kę działalności 
określonej komórki. Są to na ogół obowiązują-
ce w naszym Urzędzie procedury. Na przykład 
w czasie ubiegłorocznej przeprowadzonej 
w Gabinecie Prezesa (GP) „Kontroli prawi-
dłowości realizacji procedury wyjazdów szko-
leniowych w ramach Europejskiej Akademii 
Patentowej (EPA) i ich rozliczania w Urzędzie 
Patentowym RP” musiałyśmy przestudiować 
– oprócz ogólnie obowiązujących w sektorze 
publicznym przepisów – „Instrukcję dotyczącą 
wyjazdów na szkolenia organizowane przez Eu-
ropejską Akademię Patentową” oraz „Wytyczne 
do realizacji zadań wymienionych w dokumen-
cie NAP (National Action Plan) 2007-2009” czyli 
w zawartym między naszym Urzędem i Euro-

W II kwartale 2010 r. Urząd Patentowy   
RP objął honorowym patronatem:

Konferencję „Rozwój prawa   
własności intelektualnej w sektorze 
farmaceutycznym”, odbywającą się 25-26 
marca na Uniwersytecie Rzeszowskim. 
Organizatorem było Stowarzyszenie ELSA 
Poland.

V Ogólnopolskie Targi Innowacji   
Gospodarczych i Naukowych INTARG 
Katowice oraz Forum Liderów Innowacji, 
odbywających się 23-25 kwietnia 
w Katowicach. Organizatorami były 
Regionalne Centrum Innowacji oraz Śląski 
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji 
w Katowicach.

Tegoroczną edycję konkursu „Krajowi   
Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010”, 
organizowaną przez Fundację Innowacji 
i Rozwoju.

III edycję ogólnopolskiej akcji   
„Dziewczyny na politechniki!”, organizowaną 
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy 
oraz Konferencję Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych.

Konkurs o Nagrodę NOVATOR 2010,   
odbywającą się 21 maja w Kielcach. 
Organizatorem była Staropolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa.

IV Międzynarodową Wystawę   
Wynalazków i Innowacji IWIS 2010, 
odbywającą się w dniach 16-18 czerwca 
2010 r. w Warszawie. Organizatorem był 
Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Projekt „Forum Przedsiębiorczości –   
popularyzacja wiedzy o ochronie własności 
intelektualnej wśród przedsiębiorców”, 
stworzony przez Fundację Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

PATRONATY

Opracował: Piotr Brylski
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O CZYM 

OJCOWIE 
WIEDZIEĆ POWINNI

rozpoczęcia korzystania z urlopu ojcowskiego. 
Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie, 
wówczas rozpoczęcie korzystania z uprawnie-
nia może ulec przesunięciu, pod warunkiem 
zachowania górnej granicy wieku dziecka 
(12 miesięcy). Do chwili obecnej z uprawnienia 
tego w Urzędzie Patentowym skorzystało 
5 tatusiów.

PRACOWNIK – OJCIEC może skorzy-
stać z urlopu macierzyńskiego, po wykorzy-
staniu po porodzie przez pracownicę – matkę 
co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego 
i rezygnacji z dalszej opieki nad dzieckiem 
w ramach urlopu macierzyńskiego na rzecz 
ojca dziecka. Obydwoje rodzice w takiej sytu-
acji muszą wystąpić z odpowiednimi wnioska-
mi do swoich pracodawców: matka dziecka – 

w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu 
i powiadomienia o zamiarze wcześniejszego 
powrotu do pracy (ma na to siedem dni), nato-
miast ojciec dziecka – o udzielenie mu urlopu 
macierzyńskiego bezpośrednio po zakończe-
niu takiego urlopu przez matkę dziecka. Oboje 
muszą też przekazać swoim pracodawcom 
tzw. oświadczenia wzajemne: kobieta – za-
świadczenie pracodawcy ojca o udzieleniu mu 
urlopu, zaś mężczyzna – oświadczenie matki 
dziecka o zamiarze jej rezygnacji z pozostałej 
części urlopu.

Ponadto PRACOWNIK – OJCIEC 
może skorzystać z dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego po wykorzystaniu przez 
pracownicę pełnego urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze do 2 tygodni, w przypadku uro-
dzenia się 1 dziecka oraz do 3 tygodni, jeżeli 
urodziło się więcej niż 1 dziecko. Dodatkowy 
urlop macierzyński udzielany jest jednorazowo, 
w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, 
bezpośrednio po wykorzystaniu „podstawowe-
go” urlopu, na pisemny wniosek pracownika, 
złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
jego rozpoczęciem. Jeśli z wnioskiem o udzie-
lenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
występuje ojciec wychowujący dziecko, musi 
on dodatkowo wskazać we wniosku termin 
zakończenia urlopu macierzyńskiego przez 
pracownicę - matkę. Nie ma takiej potrzeby, je-
żeli pracownik - ojciec korzystał z części urlopu 
macierzyńskiego zamiast matki dziecka.

P racownikom korzystającym z urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz urlopów do-
datkowych przysługuje zasiłek macierzyński. 
Do wypłaty zasiłku niezbędne jest złożenie 
oprócz wniosku również skróconego odpisu 
aktu urodzenia dziecka (nie może to być xero 
poświadczone za zgodność z oryginałem).

Szanowni TATUSIOWIE – korzystajcie 
więc ze swych uprawnień. Dzieci szybko 
rosną, a tylko czas im poświęcony pozwala 
na pogłębienie łączących was więzi i procen-
tuje na przyszłość.

Przedstawione powyżej zmiany w przepisach 
prawa pracy nie są jedynymi, wprowadzonymi 
w życie w tym roku. Proponujemy zapoznać 
się z pozostałymi, a w przypadku wątpliwości 
i pytań, pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia 
chętnie udzielą odpowiedzi.

Renata Grel, Ewa Saletowicz

  Zmiany w przepisach

Od stycznia 2010 r. pracownicy – ojcowie uzyskali nowe 
uprawnienia, które pomogą im pełniej współuczestniczyć 

w wychowaniu dzieci.

N ależą do nich dodatkowy urlop macie-
rzyński, dodatkowy urlop na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz urlop ojcowski.

PRACOWNIK – OJCIEC wychowujący 
dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego 
w wymiarze 1 tygodnia, a od 2012 r. w wymia-
rze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia przez to dziecko 12 miesiąca życia. Może 
on skorzystać z urlopu ojcowskiego, zarówno 
w okresie korzystania przez matkę dziecka 
z urlopu macierzyńskiego, jak i po wykorzysta-
niu przez matkę przysługującego urlopu macie-
rzyńskiego. Jedynym kryterium warunkującym 
nabycie prawa do urlopu ojcowskiego jest wiek 
dziecka. Pracodawca ma obowiązek udzielenia 
tego urlopu na pisemny wniosek pracownika 
– ojca, złożony co najmniej 7 dni przed dniem 

Przegląd Służby Cywilnej 

Przypominamy, że na stronach internetowych pod adresem: www.dsc.kprm.gov.pl De-
partamentu Służby Cywilnej KPRM publikowany jest dwumiesięcznik „Przegląd Służby 
Cywilnej”. Zamieszczane są w nim informacje, sprawozdania, opinie dotyczące służby 
cywilnej w Polsce. Jednym z kluczowych tematów, publikowanych na łamach dwumie-
sięcznika są informacje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 

W numerze 2 dwumiesięcznika, opublikowany został artykuł, w którym między innymi 
znajdujemy informacje o przyjęciu przez Radę Ministrów 24 listopada 2009 r. „Planu 
uporządkowania strategii rozwoju”. Realizując powyższy plan, Departament Służby 
Cywilnej kontynuuje prace nad opracowaniem „Strategii Zarządzania Zasobami Ludz-
kimi w Służbie Cywilnej”. 

Prace związane z opracowaniem strategii wiążą się bezpośrednio z kapitałem ludzkim 
wykonującym zadania w administracji rządowej. Określenie misji i strategii służby 
cywilnej, odejście od dotychczasowego modelu administrowania kadrami w urzędach 
na rzecz modernizacji metod zarządzania zasobami ludzkimi, przybliży polski model 
służby cywilnej do standardów stosowanych w urzędach administracji w państwach 
Unii Europejskiej.
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