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KONFERENCJE I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA UPRP 

W III KWARTALE 2015 r.

3–4 września 3–4 września 

XI edycja Międzynarodowego Sympozjum UPRP w Krakowie 

„NAUKA–BIZNES–ZYSK–ROZWÓJ: 
BUDOWA EFEKTYWNEGO EKOSYSTEMU INNOWACJI”

we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Świętokrzyską, 
AGH, Urzędem Marszałkowskim Woj. Małopolskiego

W trakcie Sympozjum odbędą się interaktywne warsztaty nt.
– elastyczne modele biznesu,
– jak prowadzić rozmowy z funduszem inwestycyjnym/inwestorem,
– wycena wartości niematerialnych i prawnych przed negocjacjami z inwestorem/partnerami 
biznesowymi.

Sympozjum jest adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, inwestorów, naukowców, 
kadry akademickiej, przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, szeroko rozumianego 
otoczenia biznesu

14–18 września14–18 września

34. Seminarium 
RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W CEDZYNIE

organizowane przez UPRP
we współpracy z WIPO, Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Wyższą Szkołą 
Handlową w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską

25 września 25 września 

DZIEŃ OTWARTY URZĘDU PATENTOWEGO RP

w ramach XX Festiwalu Nauki

W ramach programu Dnia Otwartego w UPRP odbędą się:
• Lekcje festiwalowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Dzieci będą mogły wziąć aktywny udział w warsztatach naukowych prowadzonych przez 
Funiversity, wysłuchają także m.in. wykładu o znaczeniu ochrony własności intelektualnej

• Dyskusja panelowa „Tajemnice mózgu odkrywane w patentach”
z udziałem wybitnych ekspertów, polskich wynalazców o światowej renomie. 
Debata toczyć się będzie wokół patentów dot. badań nad mózgiem, który jest źródłem 
wynalazków

• Spotkania informacyjno-konsultacyjne w godz. 9:00–16:00
Dyżury ekspertów UPRP, którzy będą odpowiadać na pytania związane z ochroną własności 
intelektualnej oraz szkolić w zakresie użytkowania baz danych UPRP

• Rozprawy Kolegium Orzekającego, sale Kolegium Orzekającego nr 1 i 2 (parter)
Możliwość uczestniczenia w rozprawach w roli obserwatora
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A ktualne wydanie Kwartalnika odzwierciedla bardzo aktywny 
i obfi tujący w liczne wydarzenia drugi kwartał bieżącego roku 

w działalności Urzędu Patentowego RP. Sądzę, że relacje z ich prze-
biegu spotkają się nie tylko z Państwa zainteresowaniem, ale także 
będą stanowić inspirację do własnych przemyśleń i wniosków 
na różnorodne tematy związane z własnością intelektualną, ukie-
runkowaną szczególnie na własność przemysłową w działalności 
biznesowej i jej znaczenie w procesach innowacyjności. 

W sposób szczególny rekomenduję Państwu rozmowę z Iwoną 
Wendel – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury i Rozwoju oraz nakreśloną w wywiadzie perspektywę rozwoju 
wzornictwa przemysłowego w Polsce, w kontekście programów rządowych i unijnych. Wnioski i refl eksje 
przedstawione przez Panią Minister są dla Urzędu Patentowego powodem do szczególnej satysfakcji, gdyż 
od szeregu lat podejmujemy różnorodne działania na rzecz upowszechniania wiedzy o znaczeniu i roli nowo-
czesnego wzornictwa dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. O tym, że kierunek tych działań 
odpowiada żywotnym potrzebom środowisk twórczych i biznesowych, świadczy nie tylko wysoka frekwencja 
podczas organizowanych wydarzeń, ale także wieloletnie i życzliwe zainteresowanie organizacji przedsiębior-
ców oraz stowarzyszeń twórczych i licznych instytucji rządowych, wspierających nasze inicjatywy.

W programie działań edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Patentowy bardzo istotne miejsce zaj-
muje kwestia rozwoju kreatywności wśród najmłodszego pokolenia. Wagę tej problematyki dostrze-

gają nie tylko instytucje i organizacje prowadzące działalność wśród dzieci i młodzieży, ale także środowiska 
naukowe świadome istotnych powiązań między najwcześniejszym etapem kształcenia a efektami dalszej 
edukacji, prowadzącej do uformowania twórczych osobowości dorosłego społeczeństwa. Trafność tej tezy 
znajduje potwierdzenie w wypowiedziach prof. dr hab. Janusza Bujnickiego, który w udzielonym nam wywia-
dzie stwierdza „Moim zdaniem kluczowe jest dotarcie z przekazem o atrakcyjności nauki do szkół podsta-„Moim zdaniem kluczowe jest dotarcie z przekazem o atrakcyjności nauki do szkół podsta-
wowych, żeby nie tłumić u dzieci chęci rozwoju, a wręcz przeciwnie, żeby zachęcać do kreatywności”.wowych, żeby nie tłumić u dzieci chęci rozwoju, a wręcz przeciwnie, żeby zachęcać do kreatywności”. 

J edną z kilku inicjatyw Urzędu Patentowego dedykowaną najmłodszym jest doroczny konkurs „Ambasa-
dor Szkolnej Wynalazczości”, organizowany wspólnie z Polską Akademią Dzieci. Relacja z tego wyda-

rzenia oddaje niepowtarzalną atmosferę entuzjazmu, pomysłowości i ciekawości świata, jaką prezentowały 
dzieci. Ich fantazja i kreatywność jest często nie tylko zaskakująca, ale może stanowić inspirację dla pedago-
gów do poszukiwania nowych metod kształcenia, pozwalających rozwijać talenty młodych wynalazców. 

W ten kontekst wpisuje się również udział Urzędu Patentowego w wydarzeniu popularyzującym osią-
gnięcia naukowo-techniczne, jakim jest Piknik Naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum 

Nauki Kopernik, którego ideą przewodnią w tym roku była rola światła w przyrodzie. Dzięki przyrządom 
skonstruowanym przez ekspertów Urzędu Patentowego, specjalnie na potrzeby tego wydarzenia, wszyscy 
odwiedzający nasze stoisko, z zainteresowaniem i uznaniem odnosili się do prezentacji wiedzy w tak przy-
stępny i ciekawy sposób. 

W iele opublikowanych materiałów z ogólnopolskiej konferencji z okazji Światowego Dnia Własności 
Intelektualnej, zorganizowanej pod hasłem „Sukces marki. Marki sukcesu”, jest poświęconych pro-

blematyce i roli znaków towarowych we współczesnej gospodarce. Tematyka ta nabiera coraz większego 
znaczenia, tak ze względu na wzrastającą konkurencję, możliwości korzystania z różnych systemów ochrony 
i liczbę chronionych oznaczeń, jak i z uwagi na rosnący udział znaków towarowych w składnikach majątku 
przedsiębiorstw. Znacząca wartość znaków towarowych sprawia, że obrót tymi dobrami staje się istotnym 
elementem przepływów fi nansowych i obecności na rynku. 

I nformujemy również o wspólnej inicjatywie Urzędu Patentowego RP i Ministerstwa Gospodarki, jaką 
była zorganizowana w maju w sali „Pod Kopułą” konferencja na temat „Patenty w globalnej gospodarce”, 

której celem było zwrócenie uwagi na znaczenie ochrony patentowej w strategiach biznesowych. 

W yrażam nadzieję, że tematy poruszone na łamach Kwartalnika będą stanowić dla Państwa ciekawą 
lekturę, rekomendowaną nie tylko na nadchodzące wakacje. Życząc miłego wypoczynku, pragnę 

jednocześnie zachęcić do uczestnictwa w dalszych spotkaniach i wydarzeniach, organizowanych przez 
Urząd Patentowy w kolejnym kwartale tego roku. 

Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP
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Prawo do wizerunku w świecie

Czy możemy chronić Czy możemy chronić 
W I Z E RU N E K W I Z E RU N E K 

tak jak markę?tak jak markę?

„Nie ma w dzisiejszej Wielkiej Brytanii czegoś takiego, jak samodzielne ogólne „Nie ma w dzisiejszej Wielkiej Brytanii czegoś takiego, jak samodzielne ogólne 
prawo osoby sławnej (lub jakiejkolwiek innej osoby) do kontrolowania powielania prawo osoby sławnej (lub jakiejkolwiek innej osoby) do kontrolowania powielania 

jej wizerunku”jej wizerunku” – tak skonstatował Justice Birss w rozprawie z udziałem gwiazdy  – tak skonstatował Justice Birss w rozprawie z udziałem gwiazdy 
muzyki pop Rihanny i sieciówki odzieżowej Topshop odbywającej się w Sądzie muzyki pop Rihanny i sieciówki odzieżowej Topshop odbywającej się w Sądzie 

Najwyższym Wielkiej Brytanii.Najwyższym Wielkiej Brytanii.

Powyższy cytat opisujący aktualny status 
prawa do wizerunku w Wielkiej Brytanii 
nie przystaje do powszechności wize-
runków celebrytów we współczesnym 
świecie. Nie przystaje on także do kwestii 
opodatkowania tego prawa zarówno 
w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach 
ani też do umów dotyczących praw 
do wizerunku, zawieranych co dzień przez 
tychże celebrytów z fi rmami.

Od wielu lat powszechną praktyką gwiazd 
sportowych czy ze świata rozrywki jest 
posiadanie dwóch strumieni dochodów 
a mianowicie dochodów z działalności 
zawodowej oraz „innych” dochodów. 
Dochody pochodzące z reklamowania 
i sponsoringu czy indywidualnych wystą-
pień zaliczane są do tej drugiej kategorii 
i są to tzw. źródła pasywne, w przeciwień-
stwie do źródeł aktywnych odnoszących 
się do pierwszej kategorii. W wielu przy-
padkach te „inne” zobowiązania określane 
są jako odnoszące się do „praw do wi-
zerunku”, a koncepcja zapłaty za usługi 
związane z wykonywaniem praw do wize-
runku stała się już powszechna.

Nielogicznym wydaje się zatem fakt, 
że obowiązujący system prawny nie uznał 
jeszcze tych praw za odrębny przedmiot 
własności intelektualnej i nie uwzględnił 
ich w systemie rejestracji, jak to ma 
miejsce w przypadku praw ochronnych 
na znaki towarowe. Podobnie nielogiczny 
wydaje się brak możliwości opodatko-
wania dochodów pochodzących z tych 
praw. I choć ostatnio brytyjskie organy 
podatkowe (Her Majesty’s Revenue 
& Customs) wydały komentarz na temat 
podatku od zysków kapitałowych, odno-
szący się do praw do wizerunku, który 
faktycznie ustala kryteria w tej dziedzinie, 
to nie zmienia to faktu, że prawa do wize-
runku nie mają żadnej mocy prawnej. 

Wspomniany komentarz traktuje jednak 
także o przeniesieniu praw do wizerunku 
na osoby trzecie. Opisana powyżej luka 
w prawie brytyjskim oznacza, że każde 
przeniesienie praw do wizerunku mające 
miejsce w Zjednoczonym Królestwie 
jest w rzeczywistości przeniesieniem 
niematerialnej wartości przedsiębiorstwa. 
A ponieważ wartość ta nie może istnieć 

Portugalski super gwiazdor futbolu 
Cristiano Ronaldo podpisał lukratywny 
6-letni kontrakt wizerunkowy z Media Mint 
należącą do biznesmena z Singapuru 
Petera Lima
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bez konkretnej działalności biznesowej 
wiele takich transakcji będzie potencjalnie 
nieważnych, gdyż nie zaistniała po stro-
nie właściciela działalność biznesowa 
dotycząca praw do wizerunku. Jest to sy-
tuacja nieco przypominająca właściciela 
znaku towarowego, który utracił prawo 
ochronne wskutek nieużywania znaku. 

Co zatem jest tak szczególnego w pra-
wie do wizerunku, że zasadne jest tak 
odmienne ich traktowanie, czy jest tak 
dlatego, że dotyczą osób sławnych, 
celebrytów?

Status celebryty rodzi 
zainteresowanie nowym 
prawem

Pojęcie prawa do wizerunku jest stosun-
kowo nowe. To ikona brytyjskiego futbolu 
z lat 70., Kevin Keegan był pierwszym 
sławnym sportsmenem, który zawarł 
„umowę wizerunkową”, jak wtedy określa-
no umowę dotyczącą praw do wizerunku. 
Transakcja doszła do skutku, gdy zainte-
resowany przeprowadził się z W. Brytanii 
do Niemiec i odzwierciedlała jego nie-
najlepszą sławę zdobytą poza boiskiem, 
ale i zdolności biznesowe. 

Pomimo tego, że w Stanach Zjednoczo-
nych już dawno uznano potrzebę ochrony 
praw majątkowych odnoszących się 
do takich dóbr osobistych człowieka, jak: 
nazwisko, wizerunek, podobizna, i innych 
jednoznacznych aspektów tożsamości, 
to kwestia prawnego uznawania tej ochro-

ny różni się pomiędzy stanami, a jej sto-
sowanie jest raczej swobodne. Właściwie 
jest ona uznawana w mniej więcej połowie 
stanów. Mimo to kraj ten wydaje się bar-
dziej elastyczny w rozpoznawaniu aspek-
tów biznesowych prawa do wizerunku niż 
ma to miejsce w Wielkiej Brytanii. 

Przykład mogą stanowić doniesienia 
prasowe na temat licznych pozwów od-
noszących się do prawa do wizerunku, 
wniesionych w USA, jak choćby przypa-
dek pozwania Roda Stewarda z powodu 
wykorzystywania przez niego zdjęcia 
ze swoją podobizną wykonanego przez 
jednego fotografa, które było podobne 
do zdjęcia piosenkarza autorstwa innego 
fotografa czy przypadek aktora Franco 
Sivero, który pozwał twórców serialu 
animowanego „Simpsonowie” twierdząc, 
że wykorzystali oni jego podobiznę 
do stworzenia animowanej postaci Louie. 
Wspomnieć możemy tutaj także powódz-
two wniesione przez Lindsaya Lohan 
i Manuela Noriegę dotyczące bezprawne-
go wykorzystania ich podobizn w grach 
video. Wszystkie te powyższe roszczenia 
dotyczyły ochrony praw majątkowych 
w odniesieniu do dóbr osobistych, która 
choć lepiej rozwinięta w USA niż w Wiel-
kiej Brytanii, nie oferuje jednak żadnej 
formy rejestracji tych praw.

W jaki zatem sposób prawo może chronić 
osoby, które poniosły szkodę na skutek 
bezprawnego wykorzystania ich osobi-
stego wizerunku w celach biznesowych? 
W prawie obowiązującym w Wielkiej 
Brytanii korzysta się z połączenia regulacji 

Rihanna wygrała proces sądowy 
z brytyjskim Topshopem dotyczący  
ochrony wizerunku. Znana sieciówka 
sprzedawała T-shirty z podobizną Rihanny 
bez jej zgody. Sąd uznał, że sieciówka 
naruszyła prawa do wizerunku piosenkarki. 
Choć w Wielkiej Brytanii celebryci 
nie są właścicielami praw do swojego 
wizerunku, to jednak fi rmy wykorzystujące 
ich  wizerunki bez zgody zainteresowanych 
celebrytów mogą zostać pociągnięte 
do odpowiedzialności sądowej

dot. ochrony danych osobowych, docho-
dzenia roszczeń z tytułu czynów nieuczci-
wej konkurencji i roszczeń z tytułu czynu 
niedozwolonego, by stworzyć narzędzie 
prawne, które jednak nie odpowiada 
na biznesowe wyzwania współczesnej 
kultury celebrytów i potęgi Internetu. Przy-
kłady spraw sądowych, jak np. Douglas 
v. Hello!, czy wspomniana na początku 
sprawa Rihanny pokazują, że nie istnieje 
wspólne stanowisko co do tego, jak 
należy postępować w sprawach dotyczą-
cych praw do wizerunku ani od strony 
przepisów ogólnych, ani prawa własności 
intelektualnej. 

Jak się wydaje, radykalne zmiany na-
stępujące wraz z upowszechnieniem 
się Internetu w ciągu ostatnich dwóch 
dekad, dowodzą, że ani tradycyjna 
ochrona z tytułu praw autorskich, ani 
ze znaku towarowego nie są w stanie 
sprostać wyzwaniom dotyczącym prawa 
do wizerunku. Ochrona prawno autorska 
obejmuje bowiem jedynie twórców dzieł 
(lub ich pełnomocników), natomiast znaki 
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towarowe chronią wyłącznie oznaczenia 
czy marki w sektorze, w którym prowa-
dzą swoją działalność odpowiadające 
im przedsiębiorstwa. Nie istnieją żadne 
narzędzia prawne, które określałyby pra-
wa do wizerunku lub też mogły naprawić 
krzywdę spowodowaną przez bezprawne 
wykorzystanie czyjegoś wizerunku. 

Guernsey ustanawia 
pierwszy w świecie rejestr 
wizerunkowy 

Tak było z pewnością do 2012 roku, 
kiedy na wyspie Guernsey, na Kana-
le La Manche utworzono pierwszy 
w świecie rejestr wizerunkowy. Rejestr 
umożliwia powszechnie znanym osobom 
– zarówno rzeczywistym, jak i fi kcyjnym 
– zarejestrować swoje imię, nazwisko, 
wizerunek, dźwięk głosu, slogan, itd. 
w celu ich ochrony. Rejestr wyróżnia kilka 
kategorii zgłaszających oraz przewiduje 
kilka rodzajów rejestrowanych posta-
ci – jednostkową, wspólną, zespołową, 
fi kcyjną i grupową. Przewiduje także, 
między innymi, możliwość rejestracji 
określonej gestykulacji, szczególnego 
sposobu mówienia czy zachowania, tonu 
głosu, itp. Innymi słowy rejestr umożliwia 
zapisanie „pełnego obrazu” konkretnej 

osoby. Po zarejestrowaniu prawa te mogą 
być przedmiotem licencji, sublicencji, lub 
mogą zostać przeniesione, podobnie jak 
tradycyjne prawa IP.

Właściciel takiego zarejestrowanego 
prawa może bezpośrednio odnieść się 
do konkretnego prawa do wizerunku przy 
konstruowaniu kontraktu reklamowego 
czy dotyczącego sponsoringu, co może 
być korzystne w przypadku powstania 
sporu. 

Nie bez znaczenia jest także, podobnie 
jak w przypadku znaków towarowych 
czy patentów, fakt, że posiadanie prawa 
do wizerunku może rodzić określone 
konsekwencje podatkowe. Sposób, w jaki 
prawa te są licencjonowane czy zbywane, 
musi być bardzo przemyślany, jeśli chce-
my zapewnić maksymalną efektywność 
podatkową. Możliwość elastycznego 
zarządzania tymi prawami jest z pewno-
ścią jednym z powodów ich popularności 
wśród zarówno debiutujących celebrytów, 
jak i tych o ugruntowanej pozycji. Na przy-
kład w przypadku sportowców, których 
kariera trwa zazwyczaj bardzo krótko, 
niezmiernie istotna jest maksymalizacja 
dochodów osiąganych w szczytowym 
okresie kariery, tak aby stanowiły za-
bezpieczenie także na lata następujące 
po jej zakończeniu.

Prawa do wizerunku stanowić mogą tak-
że narzędzie zwalczania naruszeń przez 
osoby trzecie. Podobnie jak inne prawa IP, 
mają charakter terytorialny – czyli obowią-
zują jedynie w kraju, czy regionie, gdzie 
zostały udzielone. Jednakże jakiekolwiek 
naruszenie dokonane w sieci – a w tym 
środowisku najczęściej dochodzi do na-
ruszeń tych praw – będzie podlegać 
jurysdykcji sądu wyspy Guernsey, a tym 
samym obowiązującemu na jej terytorium 
ustawodawstwu dotyczącemu prawa 
do wizerunku. 

Jak mówi pracownik Urzędu Własności 
Intelektualnej na Guernsey (na zdj. str. 3), 
gdzie prowadzony jest rejestr „żadna 
znana mi jurysdykcja na świecie 
nie oferuje takiego samego poziomu 
ochrony”. Rejestr już zyskał popularność 
– od 2012 roku ma ponad 60 rejestracji 
od znanych osób ze świata aktorskiego, 
sportowego, muzycznego, czy mody 
i spodziewane są kolejne. Rejestr wycho-
dzi naprzeciw współczesnemu trendowi, 
gdzie celebryci często osiągają większe 
dochody z komercyjnego wykorzysty-
wania ich wizerunku niż z osiągnięć 
artystycznych, sportowych czy w innej 
dziedzinie, dzięki którym zyskali pier-
wotny rozgłos. „Ponieważ ten trend 
rozwija się, spodziewamy się jeszcze 
większego wzrostu liczby zgłoszeń 
od sławnych, rozpoznawanych osób” 
– tłumaczy dalej pracownik Urzędu IP 
na Guernsey. 

Rejestr wizerunkowy z Guernsey 
wyznaczył swoisty standard ochrony 
praw do wizerunku dla innych jurysdykcji. 
Śledząc uważnie współczesne tendencje, 
rozwój mediów społecznościowych, Inter-
netu, kult celebrytów trudno mieć wątpli-
wości, że znaczenie praw do wizerunku 
będzie się umacniać. Pionierski reżim 
rejestracji z wyspy Guernsey z pewnością 
skłania do refl eksji nad skutecznością 
ochrony tego typu praw w ramach 
tradycyjnego systemu praw własności 
intelektualnej. 

Opracowała Ewa Lisowska
(na podstawie WIPO Magazine) 

Zdj. źródło: Google
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Nasz gość

WZORNICTWO WZORNICTWO 
– siłą fi rmy– siłą fi rmy

Rozmowa z Podsekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwoną Wendel

– Pani Minister od kilku lat uczestni-
czy Pani w kolejnych edycjach mię-
dzynarodowych konferencji UPRP 
z cyklu „Innowacyjność i kreatyw-
ność w gospodarce” poświęconych 
znaczeniu wzornictwa w gospodar-
ce – w tym roku wiodącym tema-
tem była kwestia roli wzornictwa 
w strategii fi rm. 
Wiele razy podkreślała Pani, 
że w gospodarce konkurencyjnej, 
przy zglobalizowanym rynku, pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
z myślą tylko o niskich cenach, 
nie gwarantuje sukcesu, że nowo-
czesne wzornictwo stało się nieod-
łącznym elementem nowoczesnych 
technologii. A wzornictwo to nie tyl-
ko „forma”, ładne opakowanie 

produktu. Czy można powiedzieć, 
że polskie przedsiębiorstwa zaczęły 
już traktować wzornictwo jako zna-
czący i nieodłączny element tworze-
nia nowego produktu i tym samym 
swojej, rozpoznawalnej na rynku, 
marki?

– Wzornictwo przemysłowe oraz 
szeroko rozumiana innowacyjność 
produktów są dzisiaj niepodważalnymi 
fundamentami przewagi konkurencyj-
nej przedsiębiorstw. Poziom wyko-
rzystywania wzornictwa w procesie 
produkcji lub świadczenia usługi jest 
odzwierciedleniem poziomu rozwo-
ju gospodarczego kraju. Dziedzina 
ta z pewnością jest istotnym bodźcem 
rozwoju przemysłu i konkurencyjności 
gospodarki. 

W najbardziej konkurencyjnych pol-
skich przedsiębiorstwach wzornictwo 
już jest stałym elementem procesu 
tworzenia nowego produktu, a coraz 
częściej uznawane jest za bardzo istot-
ny element innowacyjności. Projektanci 
uczestniczą tam w procesie powstawa-
nia nowego produktu na etapie kreowa-
nia jego wizji. 
Mimo że świadomość korzyści, jakie 
daje wykorzystanie wzornictwa prze-
mysłowego wzrasta, to jeszcze zbyt 
często w przedsiębiorstwach stosuje 
się je jako dodatek – element stylizacyj-
ny. Dla wielu przedsiębiorców barierą 
utrudniającą zastosowanie komplek-
sowego podejścia do projektowania 
wzorniczego jest brak funduszy. Roz-
wiązaniem tego problemu mogą być 
środki unijne.

– Ekspert z zakresu design prof. 
Michał Stefanowski mówił podczas 
marcowej konferencji UPRP m.in. 
o tym, jak debaty, dyskusje sze-
rokiego środowiska projektantów, 
MKiDzN doprowadziły do utworze-
nia w ramach Programu Innowacyj-
ny Rozwój, 19. obszaru Inteligentne 

IWONA WENDEL 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju m.in. odpowiada 
za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych wspierających 
innowacyjność, nowe technologie i komercjalizację działalności badawczo-
-rozwojowej, w tym Programy Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój, 
rozwój społeczno-gospodarczy i wzrost konkurencyjności pięciu wschodnich 
województw (Programy – Rozwój Polski Wschodniej i Polska Wschodnia), 
cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Program – Polska Cyfrowa).
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Specjalizacje Kreatywne, obejmują-
cego m.in. właśnie wzornictwo. Mó-
wił wręcz entuzjastycznie, że takiej 
szansy nie było dotąd ani dla fi rm, 
ani dla wzornictwa, choć już w la-
tach 2007–2013 ocena znaczenia 
wzornictwa w gospodarce w istotny 
sposób zaczęła się zmieniać. 
Podkreśla Pani, że dla tworzenia 
produktów innowacyjnych przez 
przedsiębiorców, MŚP, szczególnie 
istotne jest wsparcie fi nansowe. 
Pani podejście do znaczenia desi-
gnu dla poprawy jakości produktów 
i tworzenia nowych, innowacyjnych 
technologii, więcej – uczynienia 
ze wzornictwa siły regionów, 
nie było tu bez znaczenia. Teraz, 
dzięki środkom unijnym, możemy 
wykonać ten „drugi krok”? 

– Fundusze unijne dla fi rm w latach 
2014–2020 będą wspierać przede 
wszystkim te projekty, które wpisują się 
w tzw. inteligentne specjalizacje. Dzia-
łania związane z wyłanianiem, monito-
rowaniem i aktualizacją inteligentnych 
specjalizacji należy postrzegać szeroko, 
w kontekście procesu przedsiębiorcze-
go odkrywania, czyli jako płaszczyznę 
dialogu między nauką, biznesem, sek-
torem pozarządowym i administracją. 
To stymuluje przepływ informacji oraz 
współpracę międzysektorową, a tak-
że pomaga identyfi kować potencjały 
rozwojowe. 
Z końcem 2014 roku Inteligentne Tech-
nologie Kreacyjne, a więc i wzornictwo, 
zostały wpisane na listę specjalizacji 
krajowych. Inteligentne specjalizacje 
to obszary w zakresie badań, rozwoju 
i innowacji wyznaczone na poziomie 
krajowym i regionalnym, w które pań-
stwo lub dane województwo chcą 
intensywnie inwestować i je rozwijać. 

Takie wyspecjalizowanie naszego 
kraju oraz poszczególnych regio-
nów ma zwiększyć konkurencyjność 
gospodarki. 
Na poziomie regionalnym przemysł kre-
atywny, w tym wzornictwo, jako swoją 
inteligentną specjalizację, wskazało 
5 województw: kujawsko-pomorskie, 
łódzkie, małopolskie, wielkopolskie oraz 
zachodniopomorskie. 
Dodatkowo, rola wzornictwa, możliwo-
ści wykorzystania jego potencjału i wy-
kształconej kadry projektantów została 
już doceniona między innymi przez 
uwzględnienie go w priorytetach i dzia-
łaniach programów krajowych – Inteli-
gentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

– Jaką rolę mogą odegrać te pro-
gramy (z olbrzymim budżetem 
10 mld zł), w których przewidziano 

specjalne działania dedykowane 
projektowaniu wzorniczemu? Wzor-
nictwo ma szansę stać się trwałym 
elementem strategii biznesowej 
polskich przedsiębiorstw, wyznacz-
nikiem pozycji regionów i marki 
„Polska” w świecie?

– Najwięcej środków dla przedsiębior-
ców przeznaczonych jest w Progra-
mie Inteligentny Rozwój. Wprawdzie 
nie przewiduje on instrumentów 
wsparcia wprost dedykowanych wzor-
nictwu, ale do tego bardzo ważnego 
zagadnienia, podchodzimy holistycz-
nie i horyzontalnie. Co to oznacza? 
Projekty badawczo-rozwojowe i in-
nowacyjne będą mogły, w zakresie 
wydatków związanych z wzornictwem, 
otrzymać dofi nansowanie z różnych 
działań programu. W ramach POIR 
przedsiębiorcy będą np. mogli uzyskać 
dofi nansowanie wydatków związanych 
z wzornictwem jako niezbędne uzu-

pełnienie prowadzonych przez siebie 
lub we współpracy z jednostką ba-
dawczą projektów innowacyjnych oraz 
badawczo-rozwojowych lub w postaci 
bonu na innowacje. Mamy też środki 
na infrastrukturę badawczo-rozwojową 
przedsiębiorców, a taką właśnie stano-
wi wyposażenie pracowni projektowych 
i ich laboratoria.
Natomiast w Programie Polska 
Wschodnia przedsiębiorcy z 5 wschod-
nich województw uzyskają dedykowa-
ne oraz kompleksowe wsparcie na wy-
korzystanie procesów wzorniczych. 
W ramach działania „Wzór na konku-
rencję” zakłada się dofi nansowanie 
przeprowadzenia audytu wzorniczego 
i następnie wdrożenie wynikającego 
z niego projektu wzorniczego w celu 
wprowadzenia innowacji na rynek. 
Jest to schemat bardzo oczekiwany 

przez przedsiębiorców, jak i środowisko 
wzornicze. 
Liczę, że dzięki temu wyjątkowemu 
wsparciu uda nam się osiągnąć cele 
działania dotyczącego zwiększenia 
potencjału MŚP z Polski Wschodniej 
w zakresie umiejętnego zarządzania 
wzornictwem w fi rmie oraz wykorzysta-
nia wzornictwa w procesie tworzenia 
nowego produktu lub usługi.
Rola środków UE jest szczególnie 
istotna w przypadku fi rm, które nie ko-
rzystały do tej pory z wzornictwa. 
Duże znaczenie ma zatem wsparcie 
pierwszego kontaktu przedsiębiorcy 
z ekspertem w zakresie projektowania. 
Nie oczekujmy jednak, że projekty fi -
nansowane z funduszy unijnych rozwią-
żą wszystkie problemy związane z wy-
korzystaniem wzornictwa w gospo-
darce. Mogą one jednak przyspieszyć 
te procesy i przyczynić się do rozwoju 
przedsiębiorstw, branży wzorniczej oraz 
regionów.

„Z pomocą funduszy europejskich „Z pomocą funduszy europejskich 
musimy wyzwolić w przedsiębiorstwach musimy wyzwolić w przedsiębiorstwach 

potencjał i chęć do inwestowania w procesy wzornicze” potencjał i chęć do inwestowania w procesy wzornicze” 



Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    7

– Czy wiadomo, jaka część środ-
ków z wymienionych programów 
przeznaczona będzie na wzornic-
two? Jak będzie wyglądał proces 
rozdysponowywania tej olbrzymiej 
kwoty? 

– Jak już wspomniałam, w POIR 
nie przewiduje się instrumentów wprost 
dedykowanych wzornictwu, więc na ra-
zie trudno oszacować, jaka część środ-
ków zostanie przeznaczona właśnie 
na ten obszar. Wszystko zależy od be-
nefi cjentów, od tego, jakie projekty 
będą realizować i jaka część wydatków 
w ramach tych projektów będzie prze-
znaczona na procesy wzornicze. Jedno 
jest oczywiste – środków do zagospo-
darowania jest naprawdę dużo.
Natomiast budżet działania „Wzór 
na konkurencję” w ramach Polski 
Wschodniej, z którego będą mogły 
skorzystać MŚP z tego makroregio-
nu, to ponad 144 mln euro. Wsparcie 
w tym instrumencie będzie udzielane 
etapowo. W pierwszym etapie ze-
wnętrzni wykonawcy przeprowadzą 
audyt wzorniczy i wspólnie z przedsię-
biorcą dokonają zdefi niowania dalszych 
działań związanych ze stosowaniem 
wzornictwa w fi rmie. 

Maksymalna wartość wsparcia w ra-
mach tego etapu wynosi 100 tys. zł, 
a pierwszy nabór zostanie przepro-
wadzony już we wrześniu tego roku. 
W drugim etapie przedsiębiorca będzie 
mógł uzyskać wsparcie w wysokości 
do 3 mln zł na wdrożenie w fi rmie 
działań rekomendowanych w wyniku 
audytu przeprowadzonego w etapie 
pierwszym. 

– Jakim kryteriom muszą zatem 
sprostać fi rmy, przedsiębiorcy, 
by sięgnąć po te środki? Jak będą 
do tego zachęcani, a potem zapew-
ne „rozliczani” z wydatkowania tych 
środków?

– Szczegółowe kryteria wyboru 
projektów wypracowywane są przy 
współudziale szerokiego grona 
partnerów, którzy uczestniczą w pra-
cach komitetów monitorujących po-
szczególnych programów. Obecnie 
jesteśmy na etapie zatwierdzania 

kryteriów do poszczególnych działań. 
W pracach nad nową perspektywą 
przyświeca nam jasny cel – chcemy 
ograniczyć wymagania administracyj-
ne w ubieganiu się i rozliczaniu dotacji 
do niezbędnego minimum oraz mak-
symalnie przyśpieszyć proces oceny 
wniosków. 
Kryteria powinny stworzyć tylko ramy, 
w których powinni poruszać się przed-
siębiorcy. Do tej pory duży poziom 
ryzyka w projektach osłabiał szansę 
na uzyskanie dotacji. W obecnej per-
spektywie fi nansowej chcemy to zmie-
nić. Niska skłonność i skala działalności 
innowacyjnej polskich fi rm wymaga 
stosowania instrumentów wsparcia, 
które zachęcałyby do prowadzania 
działalności o wyższym poziomie ryzy-
ka. Odpowiednie oszacowanie ryzyka 
jest oczywiście trudne. Zaangażujemy 
do tego specjalistów, m.in. od nowo-
czesnych technologii, fi nansów i zarzą-
dzania. Merytoryczna ocena projektów 
będzie dokonywana przez panel eks-
pertów, którzy będą potrafi li docenić 
nowatorski, świetnie zapowiadający się 
pomysł. 

– Czy sądzi Pani, że pewna swo-
boda działania, którą mogą zyskać 
przedsiębiorcy, dzięki środkom 
z wymienionych programów, 
wpłynie też na postawę środowisk 
projektanckich, designerów i obie 
strony będą miały więcej możliwości 
na nawiązanie współpracy, wzrośnie 
popyt na wzajemne kontakty? 

– Potrzeby są ogromne, a środki unij-
ne mogą być pewnym stymulatorem 
do nawiązywania współpracy między 
środowiskiem projektantów a bizne-
sem. Bez wsparcia ze strony ośrodków 
wzorniczych, dysponujących specjali-
styczną infrastrukturą oraz kompetent-
ną kadrą, przedsiębiorcy nie zrealizują 
swoich celów. 
Z kolei dla środowisk projektanckich, 
kontakty z biznesem mogą zapewnić 
istotne źródło fi nansowania, stymulo-
wać współpracę, inspirować do po-
dejmowania innowacyjnych projektów. 
Z pomocą funduszy europejskich 
musimy wyzwolić w przedsiębiorcach 

potencjał i chęć do inwestowania 
w procesy wzornicze. Tak, aby zoba-
czyli z tego zysk. W to zadanie muszą 
się też zaangażować projektanci. 

– Jaką rolę będzie pełnił w tym 
procesie, można powiedzieć bez 
przesady – rewolucyjnym, Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego?

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
posiada ponad 60-letnie doświadcze-
nie w upowszechnianiu i zarządzaniu 
wzornictwem. Jego działalność w tym 
zakresie jest nieoceniona. Obecnie 
realizuje, dofi nansowany z Programu 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, 
projekt „Wzornictwo–Biznes–Zysk”. 
Jego celem jest stworzenie profe-
sjonalnego otoczenia biznesowego, 
przygotowującego do aplikacji wzornic-
twa przemysłowego w fi rmach. Upo-
wszechnianie wiedzy na temat wzor-
nictwa, możliwości jego wprowadzenia 
do przedsiębiorstwa oraz płynących 
z tego faktu korzyści to zadania, które 
w obecnej perspektywie fi nansowej 
powinny być kontynuowane. 
Liczę, że dzięki zaangażowaniu m.in. 
Instytutu Wzornictwa uda się nam 
doprowadzić do poprawy – poprzez 
stosowanie wzornictwa – innowa-
cyjności i konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw.

– Jakich efektów spodziewa się Pani 
Minister po „skonsumowaniu” tych 
olbrzymich środków fi nansowych 
do 2020 roku? Ma Pani taką wizję? 

– W tej kwestii swojego zdania 
nie zmieniam, podkreślałam już to wie-
le razy. Musimy wypracować nowe, 
nazwijmy to – przewagi konkurencyjne 
polskiej gospodarki, oparte na wiedzy, 
kapitale intelektualnym i rezultatach 
cyfryzacji. I tak przygotować polską 
gospodarkę, aby po 2020 roku nie kon-
kurować jedynie niskimi kosztami. 
Wzornictwo i szerzej tzw. design thin-
king ma w tych procesach olbrzymie 
znaczenie.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Szymańska
Zdj. MIiR
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Komercjalizacja nauki

SZTUKA SZTUKA 
TRANSFERU TECHNOLOGII

Misją dobrej uczelni, zgodną z zadaniami tzw. uniwersytetu trzeciej generacji, Misją dobrej uczelni, zgodną z zadaniami tzw. uniwersytetu trzeciej generacji, 
jest: dobre nauczanie, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie jest: dobre nauczanie, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie 

oraz udane wdrożenia uzyskiwanych wyników badań naukowych.oraz udane wdrożenia uzyskiwanych wyników badań naukowych.

Rozmowa z prof. zw. dr hab. inż. Janem Kochem, 
pomysłodawcą, twórcą, dyrektorem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii 

– Wrocławskie Centrum Transferu Tech-
nologii Politechniki Wrocławskiej obchodzi 
w tym roku jubileusz dwudziestolecia. Jest 
Pan jego założycielem. Czy potwierdzi Pan 
Profesor opinię, że 20 lat Centrum, to jedno-
cześnie 20 lat starań o to, by wyniki badań 
naukowych trafi ły do praktycznego zastoso-
wania, znalazły swe miejsce w gospodarce?

– Działania związane z powstaniem Wrocław-
skiego Centrum Transferu Technologii (WCTT) 
sięgają początku lat 90. XX wieku, gdy Instytut 
Technologii Maszyn i Automatyzacji, na Wydzia-
le Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, zre-
alizował z wyróżnieniem projekt utworzenia no-
wego kierunku studiów Automatyka i Robotyka, 
fi nansowanego przez Unię Europejską. Projekt 
był przygotowywany i opracowywany w ramach 
unijnego programu „TEMPUS” w konsorcjum 
z Instytutem Sterowań Obrabiarek i Urządzeń 
Wytwórczych z Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz 
Departamentem Wytwarzania z Uniwersytetu 
im. Brunella z Zachodniego Londynu. Celem 
projektu było powołanie na Wydziale Mecha-
nicznym Politechniki Wrocławskiej nowego kie-
runku studiów pod nazwą Automatyka i Roboty-
ka. To samo konsorcjum złożyło, po tak udanej 
współpracy, nowy wniosek w 1994 roku, pod 
znamiennym tytułem: „Bridging the Gap Betwe-
en University and Industry”. Celem tego nowego 
wniosku, a następnie projektu, było utworzenie 
nowej jednostki w Politechnice Wrocławskiej. 
Zadaniem tej ogólnouczelnianej jednostki miał 

być w założeniach transfer nowych technologii, 
powstających na Uczelni, do odradzającego się 
krajowego przemysłu po jego zapaści lat 80. 
Na uruchomienie działań tej przyszłej jednostki, 
przyznano z Unii Europejskiej sumę w wysoko-
ści 286 000 ECU.
Milcząco założono, że taka jednostka powinna 
stać się w perspektywie, jednostką samofi -
nansującą się. Założenie to przyjęto wzorem 
działających podobnych jednostek w kilku 

krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zakładano 
wówczas, że fi nansowanie działalności takiej 
jednostki będzie zapewniane poprzez jej udział 
w dochodach uczelni, uzyskiwanych z wdrożeń 
nowych rozwiązań dla przemysłu.

– Czy takie założenie było realne?

– Po kilku latach opublikowano w różnych rapor-
tach zagranicznych, że takie centra na zacho-

Prof. dr hab. inż. J. Koch podczas jubileuszu
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dzie, zwłaszcza w USA, były jednak przez rząd 
lub inne krajowe instytucje dofi nansowywane 
co najmniej przez 10 lat. Takiej świadomości 
jednak wówczas nie mieliśmy i ówczesny Rektor 
Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. An-
drzej Wiszniewski w marcu 1995 roku, wyraził 
zgodę na utworzenie na uczelni Wrocławskiego 
Centrum Transferu Technologii jako samofi -
nansującej się jednostki. W ślad za tym Senat 
Uczelni nadał jednostce w lipcu 1995 roku 
stosowny statut. 
Mając świadomość, że samofi nansowanie 
nie będzie proste i łatwe, rozpoczęliśmy różnego 
rodzaju starania o takie projekty i zlecenia, które 
dotyczyły głównie transferu wiedzy, a więc były 
często projektami szkoleniowymi i uzupełniały 
w pewnym stopniu program nauczania własnej 
uczelni, a dla przemysłu były niezbędne. W tej 
sytuacji większość pracy merytorycznej wzięli 
na siebie pracownicy Politechniki, ale także 
innych uczelni oraz specjaliści z przemysłu, 
a nawet urzędów państwowych. 
Jednym z pierwszych projektów, fi nansowanym 
także przez Unię Europejską, było uruchomienie 
studiów podyplomowych, wraz z macierzystym 
Wydziałem Mechanicznym, pt. „Zarządzanie 
Jakością”. Problem kształcenia specjalistów 
od zarządzania jakością był wówczas bardzo 
ważny, zwłaszcza dla tych zakładów produkcyj-
nych w Polsce, które chciały eksportować swoje 
produkty do krajów bardziej rozwiniętych.
W tym miejscu trzeba, zgodnie ze stanem fak-
tycznym stwierdzić, że właściwa komercjalizacja 
wyników badań naukowych miała tylko spo-
radycznie miejsce. Przyczyny tego stanu były 
wielorakie, ale dopiero z perspektywy kilkunastu 
lat łatwo je zidentyfi kować i nazwać po imieniu.

– Dlaczego tak trudno było sprzedawać 
do gospodarki wyniki badań naukowych?

– Jedną z najważniejszych przyczyn był bardzo 
duży wzrost liczby studentów w latach 90., przy 
równoczesnym bardzo niewielkim wzroście 
nauczycieli akademickich, a więc i potencjal-
nych pracowników naukowych. Jednocześnie 
miał miejsce gwałtowny spadek produkcji 
przemysłowej w Polsce, a co za tym idzie, brak 
zapotrzebowania na wyniki badań naukowych. 
Rozwój odbudowującego się dużego przemysłu 
odbywał się na bazie gotowych importowanych 
rozwiązań technicznych, co nie skutkowało 
rozwojem krajowej bazy naukowo-badawczej. 
Niebagatelne znaczenie miał też brak szerszego 
zainteresowania samych naukowców wdroże-

niami, bowiem taka działalność nie miała prawie 
żadnego wpływu na awanse naukowe, a poza 
tym przedsiębiorcza działalność naukowców 
nie była też dobrze widziana w społeczności 
akademickiej. Wreszcie – brak kompleksowego 
fi nansowania dość skomplikowanego i trudnego 
procesu wdrażania wyników badań do praktyki 
gospodarczej.

– O ile wiem, Centrum na początku swo-
jej działalności nie miało nawet własnej 
siedziby?

– Dość szybko pojawił się pomysł budowy 
własnego budynku, który spełniałby potrzeby 
Centrum. Stosunkowo łatwo udało się pozyskać 
miejsce na niewielki budynek i to w obrębie 
głównego campusu Politechniki Wrocławskiej. 
Z uwagi na przyszłe funkcje Centrum był 
to bardzo ważny warunek. Dużo trudniejsze, 
a chwilami nawet bardzo trudne, było uzyskanie 
fi nansowania budynku. Warto może zaznaczyć, 
że obecny budynek WCTT był pierwszym bu-
dynkiem, który powstał po 1990 roku na naszej 
Uczelni. Nie było też wówczas doświadczeń, 
a nawet zbyt wiele możliwości, uzyskiwania 
środków na inwestycje budowlane. Nie wcho-
dząc w szczegóły trzeba stwierdzić, że pierwsze 
środki na budowę wyłożyła Fundacja Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej, a główne fi nansowanie 
pochodziło z Komitetu Badań Naukowych, 
a uzupełniające środki wyłożyła Politechnika 
Wrocławska oraz samo Centrum z wypraco-
wanych nadwyżek z projektów, pochodzących 

z tzw. wolnego rynku, głównie odpłatnych 
szkoleń, organizowanych dla różnych przedsię-
biorstw. Ofi cjalne otwarcie nowego budynku 
miało miejsce podczas konferencji „Wrocław 
jako metropolia nauki i regionalne centrum 
innowacji” w październiku 2000 r. 

– Czas biegnie. Centra transferu technologii 
istnieją na wielu uczelniach. Jednak, jeśli 
by spojrzeć na ich działalność w praktyce, 
to bardziej zajmują się one organizacją 
szkoleń niż transferem wyników badań 
do gospodarki. Dlaczego?

– Wszystkie uczelniane centra transferu tech-
nologii mają wpisany w swój zakres działalności 

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch, dr h.c., absolwent Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej (1956). Pracownik naukowy PWr od 1.09.1953 r. Doktorat 
– 1964 r., prof. zw. – 1990 r. Twórca i kierownik Zakładu Obrabiarek, Automatyzacji 
i Organizacji Produkcji (1965–2002). Prorektor Politechniki Wrocławskiej (1985–1987). 
Dyrektor Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji PWr (1987–1993). Dziekan 
Wydziału Mechanicznego PWr (1993–2002). Twórca, organizator i kierownik Centrum 
Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych PWr oraz nowych kierunków studiów: 
Automatyka i Robotyka – 1990 r., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 1997 r. 
Twórca i dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii PWr od 1995 r. 
Konsultant w Fabryce Automatów Tokarskich (1979–1997). Członek Komitetu Badań 
Naukowych z wyboru w trzech kadencjach (1991–2004) oraz członek Komisji 
Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1992–2012 r. Współtwórca 
Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz przewodniczący jego Rady Nadzorczej 
od 1997 r. – nadal. Wykładowca na uniwersytetach w Dreźnie (1972–1992) i w Stuttgarcie 
(1985–2005). Koordynator i kierownik licznych projektów międzynarodowych. Członek 
Komitetu Integracji oraz Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Komisji Unii 
Europejskiej (2001–2003). 
Autor 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, 3 książek, 2 monografi i. 
Promotor 23 prac doktorskich, recenzent 50 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 
15 wniosków do tytułu profesora.

Budynek WCTT
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transfer wyników badań naukowych do gospo-
darki, jako najważniejsze zadanie. Jednakże 
spełnienie tego zadania okazało się w praktyce 
mało realne, bowiem jak już wspomniałem, 
przyjęto milcząco założenie, że działalność tych 
jednostek powinna być w zasadzie fi nansowo 
samowystarczalna. Takie założenie okazało się 
w praktyce nierealne i istniejące centra zara-
biają na swoje utrzymanie w różnoraki sposób. 
Najczęściej były i częściowo są to szkolenia, 
projekty fi nansowane przez Komisję Europejską, 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 
różne jednostki samorządu terytorialnego, 
a także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Projekty te przeważnie nie dotyczą jednak 
bezpośrednio komercjalizacji wyników badań, 
ale skupiają się na różnych zagadnieniach doty-
czących tzw. otoczenia biznesu.

– To jednak chyba za mało, żeby mówić 
o wymiernych efektach komercjalizacji ba-
dań naukowych. Czego naprawdę potrzeba, 
by ta idea przynosiła konkretne efekty?

– Na podstawie bezpośrednich rozmów w cza-
sie wizyt w zagranicznych ośrodkach transferu 
technologii, ale także udostępnionych nam 
dokumentów, można następujące czynniki 
uznać za kluczowe dla sukcesów procesu 
komercjalizacji wyników badań naukowych 
na uniwersytetach w krajach, które przodują 
w tej dziedzinie. 
Po pierwsze, wspieranie tematyki badawczej, 
która może mieć zastosowanie w gospodarce 
oraz czynne uczestnictwo w życiu gospodar-

czym regionu, np. poprzez 
izby gospodarcze, parki 
technologiczne, inkubatory 
przedsiębiorczości, centra 
transferu technologii). 
Ponadto interdyscyplinarne 
podejście do uprawiania 
nauki, bowiem współpraca 
naukowców z różnych dzie-
dzin daje często początek 
innowacjom. Niezbędne 
jest też utworzenie uczel-
nianego funduszu wspiera-
jącego innowację np. budo-
wa prototypu, modelu, instalacji półtechnicznej 
itp. Konieczne są ponadto jasne zasady ochrony 
własności intelektualnej i komercjalizacji.
Ogromne znaczenie ma zatrudnianie w centrach 
transferu osób, które muszą się znać na techno-
logii, ekonomii oraz umieć rozmawiać zarówno 
z naukowcami, jak i przedsiębiorcami. Za grani-
cą często są to osoby z doktoratami czy z do-
świadczeniem przemysłowym. Inne okoliczności 
sprzyjające komercjalizacji badań naukowych, 
to prowadzenie regularnego monitoringu realizo-
wanych na uniwersytetach badań, zapewnienie 
fi nansowania lub co najmniej dofi nansowania 
działań centrów, zwłaszcza w okresie pierw-
szych lat działalności, a także udziału w docho-
dach uniwersytetu uzyskiwanych komercjalizacji. 

– Polska wciąż nie należy do przodujących 
państw, nie tylko pod względem komer-
cjalizacji wyników badań, ale w ogóle 
zgłaszanych do ochrony patentów czy wzo-
rów przemysłowych. Jakie Pana zdaniem 
są tego przyczyny?

– Jedną z istotnych trudności, jakie występują 
w procesie badawczym a następnie w komer-
cjalizacji, jest bardzo wyraźna i istotna różnica 
w mentalności i celach pracowników nauko-
wych na uczelniach a pracowników przemysłu, 
którzy są zainteresowani wykorzystaniem 
wyników dociekań naukowych dla celów prak-
tycznych. Głównymi celami naukowego pracow-
nika wyższej uczelni jest akademicka wolność 
w uprawianiu badań naukowych, wyrażająca się 
względnie łatwą dostępnością środków fi nan-
sowych, zaspokojenie ciekawości, satysfakcja 
i radość z odniesionego sukcesu. Ponadto 
publikowanie wyników badań, co jest drogą 
do awansu naukowego oraz uznania przez 
innych badaczy w kraju i zagranicą. A kolejnym 
celem – kształtowanie młodych adeptów nauki 

w tym także nauczanie studentów, co przekłada 
się na rozwój własnego środowiska naukowego 
przez uzyskanie środków na badania. 
Natomiast głównymi celami, ale i problemami 
pracowników przemysłu jest nastawienie 
na spełnianie wymagań odbiorcy (klienta, 
rynku). Absorbują ich ponadto: obawy przed 
niedochowaniem poufności informacji czy przed 
ryzykiem niedotrzymania terminów, potrzeba 
sprawdzenia produktu lub technologii w rze-
czywistych warunkach – tzn. zachowanie 
standardów przemysłowych. Ludzi biznesu 
cechuje ponadto nieznajomość specyfi ki badań 
naukowych oraz niechęć do tzw. reinwestycji 
w badania naukowe. 
Świadomość istnienia wymienionych różnic 
w podejściu pracowników naukowych i pracow-
ników przemysłu, do całego procesu komercja-
lizacji wyników badań, pozwoli na istotne wza-
jemne zrozumienie. To zaś umożliwi wyraźnie 
usprawnić współpracę obu grup.
W Polsce od wielu lat jednym z głównych 
problemów utrudniających efektywne wdraża-
nie wyników badawczych do praktyki gospo-
darczej jest brak długookresowego i stabilnego 
fi nansowania procesu komercjalizacji. Dopiero 
w 2013 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego uruchomiło, także z inicjatywy 
Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, 
program „Inkubator Innowacyjności”, w ramach 
którego Politechnika Wrocławska pozyskała 
grant na ten cel. 20-miesięczny projekt rozpo-
czął się w marcu 2014 roku. WCTT, jako we-
wnętrzna jednostka organizacyjna Politechniki 
Wrocławskiej, skupia się głównie na obsłudze 
komercjalizacji na rzecz swojej uczelni macie-
rzystej. W tym obszarze współpracuje z innymi 
jednostkami PWr, zwłaszcza z Centrum Wie-
dzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT).
WCTT odpowiada za tworzenie i sprzedaż 

Czynniki kluczowe dla sukcesów 
procesu komercjalizacji wyników 
badań naukowych, to wspieranie to wspieranie 
tematyki badawczej, interdyscyplinarne tematyki badawczej, interdyscyplinarne 
podejście do uprawiania nauki podejście do uprawiania nauki 
– współpraca naukowców z różnych – współpraca naukowców z różnych 
dziedzin, utworzenie uczelnianego dziedzin, utworzenie uczelnianego 
funduszu wspierającego zatrudnianie funduszu wspierającego zatrudnianie 
w centrach transferu osób, które muszą w centrach transferu osób, które muszą 
się znać na technologii, ekonomii się znać na technologii, ekonomii 
oraz umieć rozmawiać zarówno oraz umieć rozmawiać zarówno 
z naukowcami, jak i przedsiębiorcami, z naukowcami, jak i przedsiębiorcami, 
prowadzenie regularnego monitoringu prowadzenie regularnego monitoringu 
realizowanych na uniwersytetach realizowanych na uniwersytetach 
badań, zapewnienie fi nansowania badań, zapewnienie fi nansowania 
lub co najmniej dofi nansowania lub co najmniej dofi nansowania 
działań centrów, zwłaszcza w okresie działań centrów, zwłaszcza w okresie 
pierwszych lat działalności (w zachodnich pierwszych lat działalności (w zachodnich 
uczelniach jest to ok. 10 lat), udział uczelniach jest to ok. 10 lat), udział 
w dochodach uniwersytetu uzyskiwanych w dochodach uniwersytetu uzyskiwanych 
z komercjalizacji, jasne zasady ochrony z komercjalizacji, jasne zasady ochrony 
własności intelektualnej i komercjalizacji.własności intelektualnej i komercjalizacji.
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oferty technologicznej, a CWiNT – oferty 
badawczej. 
– Właśnie, o ile wiem, Centrum postawiło 
sobie za cel zbudowanie w Politechnice 
Wrocławskiej nowoczesnego systemu trans-
feru technologii?
– Istotnym wyzwaniem dla WCTT stało się 
usprawnienie procesów komercjalizacji rezul-
tatów prac badawczych, zapewniających sku-
teczny transfer wiedzy i technologii do innowa-
cyjnej gospodarki. Centrum, w porozumieniu 
z Kierownictwem Politechniki Wrocławskiej, 
prowadziło w latach 2010–2013 prace anali-
tyczne, koncepcyjne i wdrożeniowe, związane 
z opracowaniem kompleksowego Systemu 
Transferu Technologii (STT), opartego na po-
dejściu procesowym. Korzystaliśmy przy tym 
zarówno z fi nansowania zewnętrznego (pro-
gram Kreator Innowacyjności), jak i środków 
własnych Politechniki Wrocławskiej (rezerwa 
JM Rektora, środki własne WCTT).
W okresie czerwiec 2013 – czerwiec 2014 r. 
na zlecenie Kierownictwa Uczelni WCTT re-

alizowało pilotażowe wdrożenie Systemu 
Transferu Technologii. W ramach pilotażu 
wykonywano zadania związane z przygotowa-
niem rezultatów prac badawczych do komercja-
lizacji, w zakresie ograniczonym do monitoringu 
kilkunastu projektów badawczych. Spośród 
ok. 100 rezultatów badawczych wyselekcjono-
wano 17 najlepszych, dla których opracowano 
pisemne „wstępne oceny zdolności do komer-
cjalizacji” oraz „analizy potencjału rynkowego”.
Pełne wdrożenie systemu w docelowej skali 
nastąpiło w roku 2014, głównie przy wykorzy-
staniu nowo uruchomionego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu 
Inkubator Innowacyjności. Celem programu jest 
podniesienie poziomu komercjalizacji wyników 
badań naukowych prowadzonych w uczelniach 
publicznych.
Program jest realizowany w 14 polskich uczel-
niach w latach 2014–2015 i prawdopodobnie 
będzie kontynuowany przez MNiSW w kolejnych 
latach, choć nie jest to jeszcze przesądzone. 

– Czy można już mówić o konkretnych efek-
tach działania takiego systemu?

– Taki model komercjalizacji wyników badań 
naukowych został wdrożony przez Wrocławskie 
Centrum Transferu Technologii PWr stosunkowo 
niedawno, kilkanaście miesięcy temu. W tym 
czasie udało nam się jednak wykonać niemałą 
pracę i uzyskać wymierne rezultaty. Oceniliśmy 
ponad 150 projektów badawczych, w których 
zidentyfi kowaliśmy ponad 130 ciekawych 
rezultatów badawczych, opracowaliśmy oferty 
technologiczne dla 110 rezultatów badawczych 
oraz analizy potencjału komercyjnego dla 90 re-
zultatów badawczych. Przede wszystkim jednak 
skomercjalizowaliśmy 11 rezultatów badawczych 
– poprzez umowy licencyjne, sprzedażowe 
i wdrożeniowe – a obecnie prowadzimy roz-
mowy negocjacyjne z kolejnymi kilkunastoma 
przedsiębiorstwami.
Opracowaliśmy też wewnętrzne instrukcje po-
stępowania, wzory i wytyczne dla kierowników 
projektów. Zgodnie z obowiązującymi w Poli-
technice Wrocławskiej regułami, znaczna część 

przychodów z komercjalizacji jest wypłacana 
naukowcom, będącym twórcami wynalazków 
i technologii. W niektórych przypadkach wyna-
grodzenie pojedynczego twórcy wyniosło nawet 
kilkaset tysięcy złotych.

– Jakich zasad należy przestrzegać, aby 
móc osiągać takie wyniki?

– Skuteczna komercjalizacja wyników badań 
naukowych jest procesem składającym się 
z szeregu niełatwych działań wymagających 
zróżnicowanych kompetencji. Pierwszym waż-
nym czynnikiem w tym procesie jest odpowied-
ni zespół ludzi posiadających dobrą orientację 
nie tylko w specyfi ce prowadzenia badań 
naukowych oraz kulturowych i organizacyjnych 
aspektach funkcjonowania uczelni wyższej, 
ale przede wszystkim w rynkowych realiach 
działalności biznesowej przedsiębiorstw. Dru-
gim kluczowym czynnikiem jest przemyślany 
i uporządkowany system organizacyjny wraz 
z jasno określonymi zasadami i metodami 
postępowania. 

Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Wrocławskiej podjęło w ostatnich latach 
znaczny wysiłek w tych obszarach, ucząc się 
od najlepszych, w tym od: zagranicznych biur 
transferu technologii, działających przy presti-
żowych zachodnich ośrodkach akademickich 
(np. Oxford, Cambridge, Leuven, Mediolan, 
Hannover, Helsinki i wiele innych), ekspertów 
rynku kapitałowego, funduszy typu venture 
capital oraz specjalistów od wycen wartości 
niematerialnych i prawnych.
Z prawnego punktu widzenia przedmiotem 
komercjalizacji (transferu technologii) są: prawa 
własności przemysłowej (patenty, wzory prze-
mysłowe, wzory użytkowe i itp.), prawa autorskie 
(opracowania, analizy), know-how (wiedza 
sprzedawana w formie doradztwa lub opra-
cowań pisemnych), wyniki badań (np. testów 
laboratoryjnych). Natomiast przychody z komer-
cjalizacji bezpośredniej, którą się zajmujemy, 
pochodzą z: opłat licencyjnych, sprzedaży wła-
sności intelektualnej, wynagrodzeń autorskich, 
przychodów z prac rozwojowych czy wdroże-

niowych prowadzonych na zlecenie.
Skuteczny transfer wyników badań do go-
spodarki wymaga uprzedniego należytego 
przygotowania merytorycznego planowa-
nych w projekcie prac oraz przygotowania 
formalnego wniosków i umów projektowych. 
W WCTT opracowaliśmy zalecenia dla pracow-
ników PWr odpowiedzialnych za przygotowy-
wanie projektów badawczych, w tym zwłaszcza 
takich dokumentów, jak: wniosek o dofi nanso-
wanie, umowa partnerska, umowa konsorcjum, 
umowa o dofi nansowanie.
Zalecenia te dotyczą głównie zapewnienia 
Politechnice Wrocławskiej w projektach konsor-
cyjnych odrębnej i wyłącznej własności, w od-
niesieniu do wszystkich rezultatów badawczych 
planowanych do osiągnięcia przez pracowników 
naukowych naszej Uczelni. Ponadto, tam, gdzie 
powyższy cel jest niemożliwy do osiągnięcia, 
należy jasno i jednoznacznie określić podział 
własności danego rezultatu oraz prawa i obo-
wiązki współwłaścicieli w zakresie fi nansowania 

Problemu komercjalizacji, a więc wdrażania wyników badań naukowych, Problemu komercjalizacji, a więc wdrażania wyników badań naukowych, 
nie można rozpatrywać w oderwaniu od rozważań nad rolą i zadaniami nie można rozpatrywać w oderwaniu od rozważań nad rolą i zadaniami 

wyższych uczelni w rozwoju gospodarczym Polskiwyższych uczelni w rozwoju gospodarczym Polski
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Innowacyjność w nauce
ochrony patentowej i podziału pomiędzy 
partnerami korzyści z komercjalizacji. 
Z kolei w przypadku podzlecania części 
prac podwykonawcom zewnętrznym, 
należy zadbać w stosownych umowach 
o przeniesienie na Uczelnię pełni praw 
majątkowych do wytworzonych dóbr 
intelektualnych.
Ustalając zakres projektu, należy 
uwzględniać istniejące potrzeby rynku, 
tzn. prowadzić badania w takich kierun-
kach, na jakie istnieje zapotrzebowanie 
ze strony podmiotów gospodarczych 
i społecznych. Należy też przeprowa-
dzić badania stanu techniki i zdolności 
patentowej, aby uniknąć podejmowania 
prac, których wyników nie będzie moż-
na wdrożyć, ze względu na istniejącą 
już ochronę patentową stron trzecich.

– Czy takie zasady da się po-
wszechnie zastosować na polskich 
uczelniach?

– Nie tylko się da, ale wręcz jest to na-
szym akademickim obowiązkiem. Pro-
blemu komercjalizacji, a więc wdrażania 
wyników badań naukowych, nie można 
oczywiście rozpatrywać w oderwaniu 
od rozważań nad rolą i zadaniami wyż-
szych uczelni w rozwoju gospodarczym 
Polski. 
Albowiem misja dobrej uczelni jest 
zgodna z zadaniami tzw. uniwersytetu 
trzeciej generacji, na którą składają się: 
dobre nauczanie, prowadzenie badań 
naukowych na najwyższym poziomie 
oraz udane wdrożenia uzyskiwanych 
wyników badań naukowych. Tworzona 
i przekazywana wiedza, zarówno stu-
dentom jak i do gospodarki, powinna 
mieć swe źródło w badaniach nauko-
wych, prowadzonych na najwyższym 
poziomie, ale także w doświadczeniach 
czysto praktycznych. Udane wdrożenie 
wyników badań jest nie tylko potwier-
dzeniem umiejętności naukowców, 
ale ważnym argumentem za fi nansowa-
niem zarówno nauczania na studiach, 
jak i badań naukowych z publicznych 
środków fi nansowych.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zbigniew Biskupski 
Zdj. WCTT

COCO 
jest najważniejsze jest najważniejsze 

w NAUCEw NAUCE

Rozmowa z prof. dr hab. Januszem Bujnickim 
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 
w Warszawie Wydział Biologii UAM w Poznaniu

Praca naukowca to przede wszystkim niekończące się Praca naukowca to przede wszystkim niekończące się 
pasmo porażek. Sukcesy, a zwłaszcza duże sukcesy, pasmo porażek. Sukcesy, a zwłaszcza duże sukcesy, 

zdarzają się znacznie rzadziej niż porażki. Wyniku zdarzają się znacznie rzadziej niż porażki. Wyniku 
prawdziwie innowacyjnych badań naukowych prawdziwie innowacyjnych badań naukowych 

nie można zaplanować tak, jak planuje się budowę nie można zaplanować tak, jak planuje się budowę 
drogi czy budżet miasta. Jeżeli na początku działania drogi czy budżet miasta. Jeżeli na początku działania 
dokładnie wiadomo, co wyjdzie – nie jest to nauka. dokładnie wiadomo, co wyjdzie – nie jest to nauka. 

– Kiedy myślę o Pana profesora osiągnięciach, nie sposób ukryć zdziwienia. Podejrzewam, 
że takich zdziwionych, a i zadziwionych Pana osobą jest naprawdę bardzo wiele osób. Młody 
człowiek, wybitny naukowiec, popularyzator nauki określany liderem przyszłości, liderem zmian, 
to tylko nieliczne przymiotniki obrazujące Pana osobę. Jak najtrafniej scharakteryzować Pana 
osobę, najcelniej opisać, czym się Pan zajmuje?

– Głównie… „szukaniem wiatru w polu!” Najbardziej lubię zajmować się tymi rzeczami, do których nie je-
stem zmuszany i których nie traktuję jako obowiązek, tylko jako przygodę. Nauka jest tym rodzajem 
pracy, który pozwala mi realizować moje pasje odkrywcy i wynalazcy. Oczywiście prowadzenie badań 
naukowych wymaga także szeregu innych aktywności, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością, w tym 
działań organizacyjnych, zajmowania się kwestiami fi nansowymi, czy podejmowania trudnych decyzji. 
To już nie jest tak beztroskie i przyjemne, ale też jest konieczne. Staram się stać mocno nogami na ziemi, 
a równocześnie patrzeć tak daleko, jak potrafi ę. Z takim podejściem łatwo się potknąć albo dać sobie 
podłożyć nogę, ale wtedy trzeba się po prostu podnieść, uśmiechnąć, otrzepać z kurzu i… mogę iść dalej, 
gdzie mnie oczy poniosą.

– Tytuł profesorski uzyskał Pan w jedenaście lat po ukończeniu studiów. Jakie poprzedzały ten 
fakt prace naukowe, w jakim kierunku szły pierwsze badania, co najbardziej pochłaniało pańskie 
myślenie i decyzję „będę się zajmował tym problemem”? Może było tak, zażartuję, jak w tej zna-
nej kiedyś piosence zespołu „Skaldowie” „Nie ma szatana” – „życie jest formą istnienia białka, 
choć w kominie coś czasem załka”… i to Pana zainspirowało?
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– Przez pierwszych dziesięć lat mojej pra-
cy naukowej, którą zacząłem na studiach 
w 1995 roku, zajmowałem się przede wszyst-
kim białkami i to takimi, które oddziałują z DNA. 
Mniej więcej od 2005 roku moje zainteresowa-
nia znacząco przeniosły się w kierunku kwasu 
rybonukleinowego czyli RNA. Ale mój wybór 
zagadnień naukowych i narzędzi badawczych 
nigdy nie był dyktowany chęcią rozwiązania 
jakiegoś wielkiego problemu intelektualnego 
czy praktycznego. Pociągają mnie przede 
wszystkim takie zagadnienia, które stymulują 
mnie do tworzenia moich własnych wizji. 
Nie ukrywam, że zawsze w moich poszuki-
waniach naukowych inspirowała mnie sztuka, 
zwłaszcza dada (nazwa ruchu w sztuce 
– od red.) i surrealizm. No i jakoś przy okazji tej 
podróży w nieznane i bez jednego konkretnego 
celu, zrobił mi się doktorat, a potem habilitacja, 
profesura…

– Czyli nie od razu wiedział Pan, nad czym 
chciał pracować w przyszłości i czy dziś 
już ma Pan sprecyzowane, w jakim kierun-
ku pójdą Pana prace badawcze?

– Od dziecka chciałem badać strukturę ma-
terii. A od liceum myślałem, żeby zajmować 
się biochemią, zwłaszcza białkami i kwasami 
nukleinowymi. Teraz, po 10 latach zajmowania 

się RNA, zastanawiam się, 
co dalej. Z jednej strony coraz 
bardziej interesuje mnie biolo-
gia syntetyczna, a zwłaszcza 
tworzenie nowych cząsteczek 
i maszyn molekularnych 
– w odróżnieniu od samego 
odkrywania, jak działają czą-
steczki występujące natural-
nie. Z drugiej strony czasem 
korci mnie, żeby całkowicie 
zmienić obszar badawczy 
i zająć się np. badaniem ewo-
lucji języka, kultury i sztuki. 
Albo komputerowymi symula-
cjami rozwoju cywilizacyjnego 
i przewidywaniem przyszłości 
naszej cywilizacji. 

– Biologia molekularna, 
to nauka ścisła? Jak 
najprościej można ją 
scharakteryzować?

– Ja nie nazwałbym biologii 
molekularnej nauką ścisłą. 
Biologia (także molekularna) 

jest znacznie mniej precyzyjna w opisywaniu 
rzeczywistości niż nauki takie, jak matematyka 
czy fi zyka. Dla mnie kwintesencją biologii mo-
lekularnej jest tworzenie rozwiązań roboczych, 
które są „wystarczająco dobre”, jak na daną 
chwilę, a niekoniecznie uniwersalnie najlepsze. 
I chyba właśnie dlatego bliżej mi do biologa-
pragmatyka niż do fi zyka-idealisty. Oba te 
podejścia są niezbędne dla postępu wiedzy 
o świecie, ale każdy człowiek powinien realizo-

wać się przede wszystkim w zgodzie ze swo-
imi talentami.

– Odnoszę wrażenie, że tego się nie da 
nauczyć. Oprócz wybitnego mózgu trzeba 
mieć chyba we krwi taką pasję badacza, 
żyłkę odkrywcy, wynalazcy, zwłaszcza 
w tym obszarze wiedzy.

– Wydaje mi się, że bez pasji nie można być 
dobrym naukowcem… Ale czy w ogóle można 
cokolwiek robić dobrze, jeżeli się tego nie ko-
cha albo przynajmniej nie lubi? Wszyscy ludzie 
rodzą się z pasją i ciekawością świata. System 
edukacyjny w Polsce jest niestety nastawiony 
na ograniczanie tej ciekawości i kreatywności 
i na wciskanie ludzi od młodości w jeden sche-
mat funkcjonowania. Możliwe, że ja po prostu 
miałem szczęście (i odpowiednie wsparcie, 
zwłaszcza w dzieciństwie) i jakoś udało mi się 
wymknąć maszynie do przycinania pasji. Przez 
to moje życie jest z jednej strony trudniejsze, 
a z drugiej strony ciekawsze!

– Czy dzisiejsze środowisko naukowe 
sprzyja młodym badaczom, wspiera 
ich inicjatywy? 

– Samo „środowisko naukowe” jako cała 
społeczność badaczy jest raczej nastawione 
na teraźniejszość. Natomiast są niewątpliwie 
poszczególne osoby, organizacje i instytucje, 
którym bardzo zależy na wspieraniu młodych 
naukowców w interesie przyszłości i które 
podejmują odpowiednie działania wpływające 
na to, jaka ta przyszłość będzie. Muszę pod-
kreślić, że dla młodego naukowca niezwykle 
ważne jest, żeby mieć dobrych mentorów! 

Profesor dr hab. Janusz Marek Bujnicki – naukowiec, kierownik 
Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie 
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz kierownik grupy 
badawczej w Zakładzie Bioinformatyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorytet naukowy w dziedzinie bioinformatyki, 
zwłaszcza w odniesieniu do badań nad strukturami białek i RNA. Autor 
i współautor licznych publikacji naukowych oraz kilku wniosków patentowych. 
Jako pierwszy w Polsce zdobył prestiżowy grant Europejskiej Rady do Spraw 
Badań Naukowych (ERC) w dziedzinie biologii. W roku 2014 został wybrany 
na jednego z „25 liderów na następne 25 lat” przez magazyn Teraz Polska, 
otrzymał Nagrodę Narodowego Centrum Nauki oraz Nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów za osiągnięcie naukowe, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. 
Działa w licznych organizacjach naukowych i ciałach doradczych, m.in. jako 
członek Akademii Młodych Uczonych PAN i członek (a obecnie przewodniczący) 
Komitetu Polityki Naukowej. Został jednym z Ambasadorów Nauki inicjatywy 
MNiSW „Zawód Naukowiec” oraz ambasadorem programu popularyzującego 
naukę FameLab. Bierze także udział w inicjatywach ruchu społecznego 
Obywatele Nauki.
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Ja nigdy nie osiągnąłbym moich sukcesów, gdyby nie moi opiekunowie 
naukowi, w tym zarówno naukowcy, którzy „opiekowali się” mną z dnia 
na dzień, jak i tacy, którzy przyglądali się krytycznie mojemu rozwojowi 
i raz na jakiś czas rzucali jedno mądre zdanie, skutkujące na całe moje 
życie. Jestem szczęśliwy, że na mój rozwój wpłynęło tak wiele osób: 
na najwcześniejszych etapach mojej ścieżki naukowej Krzysztof Skowro-
nek i Monika Radlińska, w USA Leonard Lutter, a po powrocie do Polski 
Leszek Rychlewski. Na kolejnych etapach mojej drogi naukowej w kierunku 
samodzielności miałem potężne wsparcie od wybitnych naukowców z ca-
łego świata, w tym Noblisty Richarda J. Robertsa (USA), Alfreda Pingoud 
(Niemcy) i Henriego Grosjean (Francja). 
W MIBMiK największy wpływ na moje postrzeganie nauki (i tego, 
co w Nauce jest najważniejsze i jak powinienem kształtować nie tylko 
moją własną karierę, ale także moich podopiecznych) mieli profesorowie 
Maciej Żylicz i Jacek Kuźnicki. Moje sukcesy zawdzięczam w dużej 
mierze tym wszystkim osobom i ich wsparciu, chociaż od razu muszę 
dodać, że nie zawsze się z ich wszystkimi uwagami zgadzałem. Kontakty 
z bardziej doświadczonymi naukowcami to oczywiście nie wszystko, 
gorące dyskusje prowadzimy regularnie w gronie kierowników grup 
w instytucie, bardzo lubię też spontaniczne burze mózgów z moimi 
młodszymi współpracownikami, od których też się ciągle uczę… Bardzo 
ważna jest „ciągłość pokoleń” i możliwość przekazywania doświadczeń 
i od starszych naukowców młodszym – i w drugą stronę! 

– Wiadomo jest, że w każdej dziedzinie życia człowiek narażony 
jest w swych działaniach na porażkę. Badania naukowe to jedna 
wielka niewiadoma, można się po pewnym czasie zrazić, nabrać 
wątpliwości co do ich istoty i sensu?

– Praca naukowca to przede wszystkim niekończące się pasmo porażek. 
Sukcesy, a zwłaszcza duże sukcesy, zdarzają się znacznie rzadziej niż 
porażki. Wyniku prawdziwie innowacyjnych badań naukowych nie można 
zaplanować tak, jak planuje się budowę drogi czy budżet 
miasta. Jeżeli na początku działania dokładnie wiado-
mo, co wyjdzie – to nie jest to nauka. Do największych 
odkryć doprowadzają takie badania podstawowe, gdzie 
kierujemy się w jakąś stronę, bo w oparciu o wcze-
śniejsze wyniki możemy przewidywać, że tam jest coś 
ciekawego, ale ani nie wiemy, co to dokładnie jest, ani jak 
dokładnie to znaleźć. I po drodze przeżywamy mnóstwo 
rozczarowań, bo ciągle coś się nie udaje albo niczego 
nie znajdujemy… Aż w pewnym momencie – niespo-
dzianka! Przy tym niespodzianki często są nieoczywiste 
i łatwo je przegapić. Dlatego, aby zajmować się pracą 
naukową, trzeba dysponować takimi pokładami entuzja-
zmu i ciekawości, których nie są w stanie przesłonić żad-
ne porażki. A na dodatek trzeba umieć z tych porażek 
wyciągać konstruktywne wnioski i uczyć się na każdym 
kroku, wyciągać nau(cz)kę z każdego potknięcia.

– Dzisiejsza nauka wychodzi naprzeciw biznesowi, 
naprzeciw rozwojowi gospodarki. Czy w Polsce 
można mówić o skutecznej komunikacji i dobrym 
dialogu środowisk naukowych i biznesowych? 

– Intensywność i jakość tej komunikacji poprawia się, 
ale nadal jest bardzo dużo do zrobienia. W Polsce 

nadal większość naukowców nie rozumie i nie bardzo chce rozumieć 
potrzeby biznesu, jak i to, co biznes może mieć do zaoferowania nauce 
– i vice versa, większość biznesmenów nie rozumie i nie chce rozumieć 
potrzeb nauki i tego, co nauka może mieć do zaoferowania biznesowi. 
Żeby to zrozumienie się poprawiło, potrzebne jest podjęcie szeroko 
zakrojonych działań – od zmiany programu nauczania już w szkołach 
podstawowych, do większego zaangażowania specjalistów z gospodarki 
i biznesu w proces kształcenia na uczelniach wyższych. 
Poza tym polskie podmioty gospodarcze, w porównaniu z sytuacją w in-
nych krajach, chociażby nawet w UE, mają ze strony państwa polskiego 
niewiele zachęt, np. fi skalnych, do angażowania się w badania naukowe. 
Zresztą przedsiębiorstwom, które na rynku konkurują przede wszystkim 
ceną produktu a nie jego jakością i innowacyjnością, inwestowanie 
w badania i rozwój niezbyt się opłaca. Potrzebne jest wprowadzenie 
skutecznych (i przetestowanych w innych krajach) mechanizmów, które 
zachęciłyby polskich przedsiębiorców do większej innowacyjności, 
a to na pewno zwiększyłoby ich chęć do rozmowy z naukowcami, po-
tencjalnie mogącymi zaoferować swoje umiejętności i wiedzę. Ale u pod-
staw społeczeństwa opartego na wiedzy stoi przede wszystkim edu-
kacja – i bez podjęcia odpowiednich kroków na tym polu ani nauka, ani 
gospodarka nie zrealizują w pełni swojego potencjału.

– Jaką główną rolę pełni Instytut, w którym Pan Profesor pracuje?

– Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w War-
szawie (MIBMiK) zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem badań 
podstawowych, tzn. takich, które są nastawione na dokonywanie fun-
damentalnych odkryć naukowych. Jeżeli któreś z tych odkryć wykazują 
potencjał do zastosowania w praktyce, to oczywiście nie wahamy się 
przed podjęciem odpowiednich kroków, żeby w przyszłości przyczynić 
się do stworzenia na tej podstawie innowacyjnego produktu. W takich 
sytuacjach staramy się chronić własność intelektualną i podejmować 

Prof. J. Bujnicki (z prawej) z zespołem
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badania stosowane w kierunku tzw. „dowodu koncepcji”. Badania, 
które prowadzimy, są oczywiście prowadzone w kontekście międzyna-
rodowym i ewentualna komercjalizacja wyników w przyszłości byłaby 
ukierunkowana raczej na rynek globalny i z udziałem partnerów mię-
dzynarodowych. Dlatego np. jeżeli decydujemy się na złożenie wniosku 
patentowego w Urzędzie Patentowym RP, to zwykle z myślą o tym, żeby 
kolejnym krokiem było przejście do fazy PCT.

– Czy uzyskiwane środki z funduszy UE są dla innowacyjnych prac 
badawczych Instytutu wystarczające?

– Badania prowadzone w MIBMiK są fi nansowane z bardzo wielu źró-
deł. Fundusze UE są oczywiście ważne, ale znaczna część naszych 
funduszy pochodzi ze źródeł krajowych – zwłaszcza z grantów przyzna-
wanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju czy Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Poza tym bardzo ważne 
jest fi nansowanie statutowej działalności instytutu, które w tym roku 
znacząco wzrosło – dzięki temu, że instytut uzyskał kategorię A+ w oce-
nie parametrycznej. 
Nie sądzę, żeby Instytut był w stanie prowadzić swoją działalność 
na obecnym poziomie, gdyby ograniczyć jego fi nansowanie do samych 
środków europejskich. Uważam, że ważne jest utrzymanie balansu fi nan-
sowania ze środków statutowych, opartych o wcześniejsze osiągnięcia 
instytucji i środków grantowych – na nowe, ambitne i często ryzykowne 
projekty. Dla nauki kluczowe jest zapewnienie zarówno możliwości 
prowadzenia długoterminowych badań, jak i możliwości podejmowania 
odpowiednio wyekwipowanych, nowatorskich „wycieczek w nieznane”.

– Moim zdaniem polskie media nie popularyzują nauki, ludzi nauki, 
tak jak na to zasługują. Za mało jest programów edukacyjnych 
w porze najlepszej oglądalności. Nie sprzyja to zatem na większą 
skalę edukacji społeczeństwa, w tym młodego pokolenia, w szer-
szym, powszechnym zainteresowaniu „byciem naukowcem”. Jedy-
nym ratunkiem jest chyba internetowy wirtualny świat. Czy każdy 
może być innowacyjny, można tego nauczyć?

– Poprawa wizerunku nauki w Polsce zależy nie tylko od mediów publicz-
nych. Popularyzacja nauki wymaga podjęcia wysiłku na wielu płaszczy-
znach, w tym jak najbardziej w przestrzeni wirtualnej; kilkuminutowe rekla-
my nauki w telewizji same nie zmienią wiele, chociaż oczywiście są bardzo 
pomocne. Moim zdaniem kluczowe jest dotarcie z przekazem o atrakcyj-
ności nauki do szkół podstawowych (żeby nie tłumić u dzieci chęci rozwo-
ju, a wręcz przeciwnie, żeby zachęcać do kreatywności) i do przemysłu 
(żeby przedsiębiorcy dali się przekonać do podjęcia ryzyka zainwestowania 
w naukę, na którym w długiej perspektywie mogą bardzo dobrze zarobić). 
Trzeba pamiętać, że popularyzacja „sama się nie zrobi” i potrzebny jest 
większy wysiłek ze strony samych naukowców. Oczywiście nie każdy 
naukowiec musi się tym zajmować, ale uważam, że zamiast narzekać, 
że jest źle i że „ktoś powinien coś z tym zrobić”, trzeba samemu wziąć 
się do roboty. Dlatego właśnie biorę udział w kampanii „Zawód Nauko-
wiec” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w miarę możliwości 
w różnych programach popularyzujących naukę i bardzo mocno zachę-
cam innych naukowców, żeby nie uciekali od tej ważnej aktywności dla 
dobra publicznego.

– Badania teoretyczne poparte badaniami praktycznymi, skutkują-
ce odkryciem wynalazku to prawdziwy powód do dumy, do propa-

gowania polskiej myśli naukowo-innowacyjnej. Jest Pan laureatem 
licznych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Wraz ze swoim 
zespołem stworzył między innymi wiele programów komputero-
wych, których używają badacze na całym świecie. Jest Pan auto-
rem kilku krajowych i międzynarodowych zgłoszeń patentowych. 
Znane są przypadki polskich naukowców braku ochrony swych 
wynalazków. Czy naukowiec może powiedzieć, patentowanie mnie 
nie interesuje? 

– Patent dowodzi pierwszeństwa wynalazku, ale ma przede wszystkim 
znaczenie komercyjne: służy on głównie temu, żeby właścicielowi dać 
kontrolę nad możliwością wprowadzenia wynalazku na rynek, a innym 
utrudnić możliwość sprzedaży tego wynalazku. Czy naukowiec powinien 
patentować swoje wynalazki i odkrycia? To zależy, czy mają one poten-
cjał komercyjny. 
W badaniach podstawowych, także tych na najwyższym światowym 
poziomie, chodzi przede wszystkim o poznawanie najważniejszych praw 
świata. W biologii molekularnej chodzi na przykład o zrozumienie, jak 
cząsteczki oddziałują ze sobą w komórce, a w astronomii – jak gwiazdy 
i galaktyki zachowują się w czasie znacznie dłuższym niż istnienie czło-
wieka. Te badania są absolutnym fundamentem postępu nauki na świe-
cie, a ich celem nie jest zaspokajanie żadnych konkretnych praktycznych 
potrzeb. W tym wypadku patentowanie odkryć zazwyczaj nie miałoby 
sensu. Natomiast od czasu do czasu w wyniku badań podstawowych 
zdarzają się mniej lub bardziej przypadkowe odkrycia, które mają po-
tencjalne znaczenie praktyczne – wtedy warto przemyśleć możliwość 
ochrony patentowej. Z kolei w naukach stosowanych, które opierają 
się na wielkich odkryciach nauk podstawowych, ale skupiają się na za-
stosowaniu tych odkryć w praktyce, jak najbardziej trzeba na każdym 
kroku rozważać możliwość patentowania. Zatem, jeżeli chodzi o decyzję 
– czy patentować, czy nie – trzeba zachować zdrowy rozsądek. 
Ponadto uważam, że naukowców nie powinno się zostawiać samych 
z problemem „czy patentować czy nie”, powinni mieć oni w tych spra-
wach wsparcie profesjonalistów, zajmujących się komercjalizacją badań 
naukowych, którzy zwykle znacznie lepiej niż sami naukowcy są w stanie 
ocenić czy dany wynalazek ma potencjał do komercjalizacji i czy warto 
inwestować czas i fundusze w przygotowanie wniosku patentowego.

– Ale czy Pana zdaniem polska myśl naukowa, wynalazcza, ma 
dostateczną siłę przebicia w świecie olbrzymiej konkurencji, która 
i na tym polu istnieje, choć Pan udowodnił, że można? Od czego 
to zależy? 

– Nie mam żadnej wątpliwości, że polscy naukowcy w żaden sposób 
nie ustępują kreatywnością czy innowacyjnością swoim kolegom „ze 
świata”. Natomiast przebicie się wynalazków na rynek, przejście ścieżki 
„od pomysłu do przemysłu” nie jest zadaniem dla samych naukowców 
i wymaga działań na wielu szczeblach. Przede wszystkim potrzebne jest 
odpowiednie fi nansowanie badań stosowanych (zwłaszcza tych ukierun-
kowanych na osiągnięcie „dowodu koncepcji”, bo zwykle dopiero od tego 
etapu można liczyć na zainteresowanie przemysłu). Niezbędne jest profe-
sjonalne wspieranie działań w kierunku pozyskania inwestorów i partnerów 
przemysłowych, którzy byliby zainteresowani komercjalizacją danego 
wynalazku i posiadali możliwości gry na globalnym rynku. 
W tej chwili w Polsce brakuje systemowego wsparcia dla naukowców 
zajmujących się innowacyjnymi badaniami, mogącymi prowadzić 
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Wsparcie dla wynalazczości i innowacyjności? 
do przełomowych wynalazków. Zbyt niskie 
jest fi nansowanie badań podstawowych 
ukierunkowanych na doskonałość naukową 
(takich, które mają szansę zaowocować 
naprawdę przełomowymi odkryciami) i opie-
rających się o wyniki badań podstawowych 
– badań stosowanych przed etapem „dowodu 
koncepcji”. Zbyt słabe jest też instytucjonalne 
wsparcie dla naukowców zainteresowanych 
działaniami w kierunku komercjalizacji. Naj-
większym problemem jest brak odpowiedniej 
kadry z doświadczeniem w komercjalizacji 
odkryć naukowych. 
W Polsce, np. w porównaniu z Wielką 
Brytanią, niestety nie ma tysięcy czy setek 
osób, które miałyby doświadczenie w pracy 
i w sektorze akademickim i w małych fi rmach, 
i w wielkich fi rmach, i w centrach transferu 
technologii, które mogłyby się pochwalić 
bogatym doświadczeniem w komercjalizacji 
wyników badań naukowych i bogatymi kon-
taktami naukowymi i biznesowymi na całym 
świecie. Także jeżeli chodzi o lokalnych 
inwestorów, to większość nie wychodzi poza 
ambicje wprowadzenia na rynek kolejnej 
aplikacji na smartfona, brakuje niestety pod-
miotów z doświadczeniem i zainteresowaniem 
do inwestowania w trudniejszych obszarach 
wymagających długofalowego inwestowania, 
jak w branży biotechnologicznej. 
To wszystko można zmienić, jeżeli tylko uda 
się wprowadzić planowanie strategiczne 
do zarządzania nauką w Polsce i poszcze-
gólne działania będą dobrze skoordynowane 
ze sobą. W szczególności braki odpo-
wiednio wykształconej kadry można uzu-
pełnić wprowadzając odpowiednie zmiany 
w szkolnictwie wyższym i ułatwiając udział 
w kształceniu specjalistom z gospodarki, 
jest też do dyspozycji olbrzymi potencjał 
polskich naukowców i specjalistów od trans-
feru technologii wykształconych za granicą, 
których można zaangażować do współpracy 
– nawet bez konieczności „ściągania ich” 
na stałe do Polski. 

– Tworzenie naukowej przyszłości, to praw-
dziwie wielka twórcza praca. Nie pozo-
staje mi nic innego, jak tylko życzyć Panu 
Profesorowi… Nagrody Nobla. Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska
Zdj. Archiwum rozmówcy

Algorytm Algorytm 
WYNALAZKUWYNALAZKU

Piotr Karendał Uniwersytet Śląski, 
Sergey Yatsunenko, Krzysztof Józwa NOVISMO

Czy wynalazczości można się nauczyć? Czy wynalazczości można się nauczyć? 
Wielu z nas zapewne bez chwili zastanowienia Wielu z nas zapewne bez chwili zastanowienia 

odpowie „nie”. W społecznym przekonaniu odpowie „nie”. W społecznym przekonaniu 
wynalazca, to ktoś wyjątkowy.wynalazca, to ktoś wyjątkowy.

Wynalazca = geniusz?

Myśląc o wielkich innowatorach do głowy przyjdą nam zapewne różne postacie. Dla jed-
nych będzie to Nikola Tesla, niektórzy wskażą na Thomasa Edisona, a jeszcze inni wymie-
nią Ignacego Łukasiewicza. Gdy myślimy o wynalazcy, zawsze kojarzyć będziemy go jako 
jednostkę posiadającą zarówno geniusz, jak i szczęście, umożliwiające po wielu próbach, 
przetestowaniu tysięcy kombinacji i możliwości, stworzenie urządzenia dającego zadowala-
jące rezultaty. Innymi słowy, odbieramy wynalazczość jako długi i kosztowny proces, w któ-
rym oprócz umiejętności i wiedzy, równie ważna jest cierpliwość.

I rzeczywiście, najczęściej stosowaną metodą wynalazczości jest znana od samych po-
czątków ludzkości metoda prób i błędów – zakładająca szukanie rozwiązania poprzez po-
wtarzanie pewnych procesów, tak długo, aż zostanie odnalezione. Często jednak pojawia 
się pytanie: co robić, kiedy nie wiadomo, co robić? Niezmiernie rzadko bowiem zdarza 
się, że planując swoje działanie innowacyjne widzimy możliwość potencjalnego rozwiązania. 
Czy zatem siłą rzeczy skazani jesteśmy na frustrującą powtarzalność, zazwyczaj kończącą 
się porażką i niedającą satysfakcjonujących rezultatów? Okazuje się, że nie.

Myśląc o innowacyjności i wynalazczości zapominamy, że wynalazcy to już nie tylko po-
jedyncze jednostki, genialne indywidua, pracujące samodzielnie w zaciszu domowych 
warsztatów. Najczęściej, za przyznanymi patentami stoją konkretne przedsiębiorstwa lub 
korporacje, zatrudniające całe zespoły zajmujące się badaniami i rozwojem. Niejako natural-
nym czynnikiem wydaje się tu fakt, że nie mogły sobie pozwolić na czasochłonne i koszto-
chłonne postępowanie metodą prób i błędów. Właściwie już od początku lat 90. światowe 



Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    17

fi rmy rozpoczęły poszukiwania metodologii 
umożliwiającej tworzenie nowości w spo-
sób systematyczny i uporządkowany. 
I znalazły ją.

Początki

Okazało się, że sprawdzona i poparta kilku-
dziesięcioletnią praktyką metodologia istnia-
ła już od przełomu lat 50. i 60. w Związku 
Radzieckim i nosiła nazwę Teoria Roz-
wiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). 
Początkowo została wykreowana z myślą 
stworzenia algorytmu, pozwalającego 
na przeprowadzenie krok po kroku procesu 
wynalazczego a także, jak najlepsze i naj-
efektywniejsze wykorzystanie istniejących 
zasobów. 

Podstawy metodologii a także jej klasyczną 
wersję opracował jeden człowiek – Henryk 
Altszuller, genialny analityk, pisarz, a przede 
wszystkim wynalazca i wizjoner. Twórca 
TRIZ urodził się w 1926 roku, w Taszkien-
cie, na terenie Związku Radzieckiego. 
Już jako osoba bardzo młoda, mógł po-
szczycić się uzyskaniem kilku patentów 
wynalazczych. Ze względu na swój wiek 
nie uczestniczył w walkach II wojny świato-
wej, kształcąc się intensywnie w szkołach 
wojskowych, co zaowocowało zatrudnie-
niem w Biurze Patentowym Floty w Baku, 
które zainspirowało go do prac nad stwo-
rzeniem ogólnej metody wynalazczości. 
Początki TRIZ wywodzą się ze żmudnej 
analizy setek tysięcy zgłoszeń wynalaz-
czych. Autor metodologii zauważył że pod-
stawą tworzenia nowego jest pokonanie 
sprzeczności. 

Altszullerowi udało się odkryć niezwykłą 
prawidłowość: nieskończona liczba 
wynalazków została opracowana 
za pomocą określonej liczby rozwiązań. 
Twórca TRIZ scharakteryzował otaczający 
nas świat jako twór złożony z systemów. 
Dokonał również niezwykle istotnego, z per-
spektywy praw wynalazczości, rozróżnienia 
na systemy naturalne oraz techniczne. 
Najogólniej mówiąc systemy naturalne 
powstały bez udziału człowieka, który 
nie ma realnego wpływu na ich rozwój 
(choć może je zniszczyć), a także na prawa 
ewolucji. Systemy techniczne natomiast, 

są wszelkimi wytworami ludzkich rąk, dają-
cymi się zmieniać oraz ulepszać. Co więcej, 
podobnie jak systemy naturalne, również 
podlegają prawom rozwojowym, nazwa-
nym przez Altszullera Zasadami Rozwoju 
Systemów Technicznych, które można 
poznać, wykorzystać do ich ulepszenia, 
a przede wszystkim przedstawić w formie 
uporządkowanego działania. 

Dzięki ich odkryciu możliwe stało się stwo-
rzenie ścieżki postępowania wynalazczego, 
której jest w stanie nauczyć się niemalże 
każdy. Jedną z kluczowych zasad rozwoju 
jest tu pojęcie dążenia do idealności, 
a więc wykonywania funkcji, do której 
stworzony został dany system przy jak 
najmniejszym nakładzie. Postulat ten, 
w swojej czystej formie, można opisać zda-
niem: „Systemu nie ma, a jego funkcja jest 
wykonywana”. Znając jedynie podstawowe 
prawo rozwoju, jesteśmy w stanie nakreślić 
główne zadanie, dla którego powstał TRIZ: 
udostępnienie metodologii pozwalającej 
na tworzenie takich systemów tech-
nicznych, które przy jak najmniejszych 
nakładach zapewniają, jak najlepszą 
realizację funkcji, co sprawia, że, oprócz 
rozwoju szeroko rozumianej techniki, istot-
nie obniżone mogą być koszty.

Henryk Altszuller poświęcił całe swoje życie 
na dopracowywanie oraz rozbudowywanie 

TRIZ. Dołożył również wszelkich starań, 
aby metodologia zaczęła być stosowana 
przy rozwiązywaniu zadań przemysłowych 
w przedsiębiorstwach. Szybko udało 
mu się znaleźć zwolenników jego teorii, 
co skutkowało prowadzeniem coraz to licz-
niejszych szkoleń i kursów dotyczących 
TRIZ. Zaowocowało to pojawieniem się 
zupełnie nowej grupy wynalazców – dzia-
łających w sposób uporządkowany, meto-
dyczny, a co najważniejsze skuteczny. Jego 
najzdolniejsi uczniowie rozwijają teorię rów-
nież współcześnie, stając się pożądanymi 
przez światowe korporacje konsultantami 
w dziedzinie innowacyjności. Pod koniec 
lat 80. Altszuller stworzył Międzynarodowe 
Stowarzyszenie TRIZ (MA TRIZ), które 
w odpowiedzi na coraz większe zaintereso-
wanie na świecie tą metodologią, zaczęło 
skupiać stowarzyszenia z całego świata. 

TRIZ współcześnie

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych 
Zadań jest obecnie stosowana w wielu 
przedsiębiorstwach amerykańskich, 
azjatyckich i europejskich. Co ciekawe, 
w krajach używających TRIZ, prowadzone 
są nie tylko kursy i szkolenia dla inżynie-
rów zatrudnionych w przedsiębiorstwach, 
ale również dużą wagę zaczyna przykładać 
się do kształcenia młodszych pokoleń, 
od których zależeć będzie przyszłość wy-
nalazcza danego państwa. 

Współczesny TRIZ, choć oczywiście nie-
zmiennie korzysta z podstaw stworzonych 
przez Altszullera, rozwija się bardzo dyna-
micznie. W ostatniej dekadzie stworzonych 
zostało wiele nowych narzędzi TRIZ, 
umożliwiających efektywne poszukiwanie 
rozwiązań, a także, co ważne z perspekty-
wy przedsiębiorstw, znaczące ograniczenie 
kosztów ich opracowywania. Metodologia 
TRIZ to niezwykle potężne narzędzie, wy-
korzystywane na świecie przez światowe 
korporacje m.in.: Samsung, IBM, P&G, 
Hyundai, pozwalające, na ulepszanie istnie-
jących systemów technicznych, tworzenie 
nowych oraz prognozę ich rozwoju.

Niestety w Polsce TRIZ pozostaje sze-
rzej nieznany. Pytanie o to, czy biorąc 
pod uwagę statystyki dotyczące naszej 

Henryk Altszuller (1926–1998) – Twórca TRIZ 
Źródło: http://matriz.org/.
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Strategia innowacyjności w XXI w. (1)
innowacyjności, możemy pozwolić sobie 
na zignorowanie uznanej i sprawdzonej 
na świecie metodologii, pozostaje reto-
ryczne. Wykorzystanie zasobów TRIZ 
wydaje się być wielką szansą dla naszego 
kraju. Co więcej, pierwsze kroki zostały 
już zrealizowane. W Polsce jest obecnie 
25 certyfi kowanych przez MA TRIZ osób, 
jednakże jest to stanowczo zbyt mała 
liczba, aby uzyskać zadowalające wyniki. 
Sytuacja ta może ulec zmianie, dzięki po-
wstałej w Kielcach na początku 2015 roku 
Fundacji TRIZ Polska, skupiającej grupę 
ludzi zaangażowanych w promocję oraz 
implementację tej teorii w Polsce, stwo-
rzonej dzięki inicjatywie Świętokrzyskiego 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
oraz grupy NOVISMO. Podjęte zostały 
również pewne działania – na paździer-
nik zaplanowano w Kielcach pierwszą 
polską konferencję – TRIZ Kich-off  
meeting 2015, na którą jako prelegenci 
zostali zaproszeni najlepsi specjaliści 
z całego świata, m.in.: Simon Litwin oraz 
Robert Adunka. Z okazji wydarzenia prze-
widziano również warsztaty pozwalające 
na bliższe poznanie metodologii. W ra-
mach działań Stowarzyszenia w Wypoży-
czalni Zbiorów Obcojęzycznych 131 BP 
im. J. U. Niemcewicza w dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawa, chcąc zapewnić, 
jak najpowszechniejszy dostęp do TRIZ, 
zaczęto gromadzić oraz udostępniać lite-
raturę związaną z teorią. Warto podkreślić 
tu również rolę samego Urzędu Paten-
towego RP, który aktywnie włącza się 
do promocji TRIZ w Polsce, zapraszając 
już dwukrotnie do naszego kraju prezy-
denta MA TRIZ – Sergeia Ikovenko, a tak-
że obejmując patronatem październikową 
konferencję. Choć z całą pewnością wiele 
jeszcze pozostało do zrobienia, to wydaje 
się, że podjęte do tej pory kroki i starania 
mają dużą szansę powodzenia. 

A jak wyglądają efekty w krajach, w których 
powszechnie stosuje się TRIZ? Kwestia 
ta zostanie poruszona w następnym 
artykule.

Literatura:

H. Altszuller, „Algorytm wynalazku”, Warszawa, 1975.
http://novismo.com/
http://triz.org.pl/

JAK ZAJĄĆ WYSOKIE MIEJSCE 
w rankingach innowacyjności 

Tadeusz Szymanek

Zmierzając do roli gospodarczego lidera Zmierzając do roli gospodarczego lidera 
współczesnego świata, Unia Europejska musi przejąć współczesnego świata, Unia Europejska musi przejąć 
pałeczkę prymusa światowych innowacji. By tak się pałeczkę prymusa światowych innowacji. By tak się 

stało, poza strategiami, normami prawnymi, a nawet stało, poza strategiami, normami prawnymi, a nawet 
pieniędzmi na badania i rozwój, konieczne jest pieniędzmi na badania i rozwój, konieczne jest 

zlikwidowanie dysproporcji, które sprawiają, że jedni zlikwidowanie dysproporcji, które sprawiają, że jedni 
członkowie UE są w ścisłej czołówce światowych członkowie UE są w ścisłej czołówce światowych 
innowacji, zaś innym obecnie przypisana jest rola innowacji, zaś innym obecnie przypisana jest rola 

outsiderów. Tylko bowiem realizacja założeń polityki outsiderów. Tylko bowiem realizacja założeń polityki 
innowacyjności na równych prawach przez wszystkie innowacyjności na równych prawach przez wszystkie 
państwa członkowskie, zagwarantuje UE rolę lidera państwa członkowskie, zagwarantuje UE rolę lidera 

i głównego światowego inwestora.i głównego światowego inwestora.

Ogólne warunki innowacyjności

Według danych Europejskiego Rankingu In-
nowacyjności (Information Union Scoreboard) 
oraz Globalnego Wskaźnika Innowacyjności 
(Globe Information Judex) innowacyjność Unii 
Europejskiej nie pozwala na osiągnięcie pozy-
cji lidera na forum międzynarodowym. Za naj-
lepszego innowatora uważana jest Szwajcaria 
ze wskaźnikiem innowacyjności 0,8351, przy 
średniej UE wynoszącej 0,554, a według 
Globalnego Wskaźnika Wynalazczości 64,982 
przy odpowiedniej średniej UE wynoszącej 
49,55. Na zajęcie przez Szwajcarię pierwszej 
pozycji w europejskim rankingu innowacyjno-
ści ma, moim, zdaniem dualny system kształ-

cenia zawodowego, który zakłada połączenie 
nauki teoretycznej w szkole z praktyczną 
nauką zawodu w zakładzie pracy. Kraj ten 
wypada w rankingu gorzej od UE jedynie 
na polu małych i średnich przedsiębiorstw 
współpracujących z innymi podmiotami oraz 
eksporcie usług opartych na wiedzy.

Wśród krajów poza granicami Europy najwyż-
szą innowacyjność posiada Korea Południowa 
ze znormalizowanym (do jedności) wskaźni-
kiem innowacyjności na poziomie 0,740, Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej (ze znor-
malizowanym wskaźnikiem innowacyjności 
na poziomie 0,736) oraz Japonia (ze znormali-
zowanym wskaźnikiem innowacyjności 0,711). 
Znormalizowany zaś wskaźnik innowacyjności 
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UE wynosi jedynie 0,630, co oznacza około 
10% przewagi wymienionych państw w rankin-
gu innowacyjności nad średnią unijną.3

Warto zauważyć, że są państwa, które starają 
się o pozycję lidera, a w rankingu zajmują 
pozycje znacznie niższe od UE: Kanada 
(wskaźnik 0,497), Australia (wskaźnik 0,389), 
Chiny (wskaźnik 0,275), Indie (wskaźnik 
0,207), Rosja (wskaźnik 0,191) oraz Brazylia 
(wskaźnik 0,178). 

Analiza wskazanych danych jest interesująca 
oraz pouczająca, jednakże szczególnie waż-
ną rolę należy przypisać nie tylko samemu 
wskaźnikowi, co jego wzrostowi o okresie 
ostatnich lat (2006–2013). Przyrost wskaźni-
ka innowacyjności w Korei Południowej był 
na poziomie 6%, podczas gdy dla średniej UE 
wynosi jedynie 2,7%. Przy utrzymaniu danego 
tempa wzrostu i rozwoju innowacyjności w UE 
trudno będzie dorównać Korei w rankingu 
innowacyjności. A zatem na podmiotach in-
nowacyjności ciąży obowiązek aby wskazana 
rozbieżność nie ulegała zwiększeniu. Kolejnym 
państwem, który wyprzedza UE we wzroście 
wskaźnika innowacyjności są Chiny (przyrost 
na poziomie 5,8%).

Przyrost innowacyjności w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej i Japonii jest 
mniejszy niż przyrost tego wskaźnika w UE 
i wynosi odpowiednio 1% i 2,2%. W razie 
utrzymania wzrostu tempa innowacyjności 
w UE, ma ona szansę na zrównanie a nawet 
wyprzedzenie USA i Japonii w dziedzinie in-
nowacyjności. Warto podkreślić, iż od 2008 r. 
UE była w stanie zmniejszyć różnicę wskaźni-
ków innowacyjności do USA i Japonii o około 
połowę.4

Pozostałe wymienione kraje, mające wskaźnik 
innowacyjności niższy od wskaźnika UE, 
cechują się również znacznie słabszym wzro-
stem wskaźnika innowacyjności (Australia, 
Brazylia, Indie, Kanada, Rosja).

Analizując poziom innowacyjności w krajach 
wyprzedzających UE lub wskazujących ten-
dencje wzrostową w tej dziedzinie warto się 
zastanowić, co decyduje o zajęciu pozycji 
przodującej. Korea Południowa ponad dwu-
krotnie wyprzedza UE w wydatkach na prace 
naukowo-technologiczne w sektorze publicz-
nym, a liczba patentów w układzie współpracy 
patentowej (Patent Corporation Treaty) oraz 
współczynnik młodzieży z edukacją ponad 

licealną są dla Korei o około 50% wyższe niż 
w UE.5 Ponadto wzmocnienie innowacyjności 
w Korei wynika z wyższego niż w UE fi nanso-
wania prac badawczo-rozwojowych w sekto-
rze publicznym oraz większej liczby publikacji 
wspólnych sektora prywatnego i publicznego.

Siła zaś innowacyjności USA wynika z prawie 
dwukrotnie większej ilości publikacji wspólnych 
sektora prywatnego i publicznego niż w UE 
oraz prawie o 50% wyższego współczynnika 
młodzieży z edukacją ponad licealną.6 Dodat-
kowo USA posiada przewagę nad UE w ilości 
najbardziej cytowanych publikacji oraz ilości 
międzynarodowych publikacji, jak również cha-
rakteryzuje się większymi wydatkami sektora 
biznesowego na prace badawczo-rozwojowe.

W przypadku Japonii wydatki na prace ba-
dawczo-rozwojowe w sektorze biznesowym 
przekraczają ponad dwukrotnie wydatki 
w UE.7 Ponadto ilość patentów PTC oraz 
publikacji wspólnych sektora prywatnego 
i publicznego jest prawie o 60% wyższa niż 
dla UE, współczynnik zaś młodzieży z edu-
kacją ponadlicealną przewyższa średnio UE 
o 63%.8 Słabszymi czynnikami w porównaniu 
z UE są: mniejsza ilość osób z doktoratem, 
mniejsze ilości cytowanych publikacji kra-
jowych i międzynarodowych oraz słabszy 
eksport usług opartych na wiedzy i sprzedaży 
licencji i patentów w porównaniu z UE.9

Wskaźniki innowacyjności w Chinach prze-
wyższają unijne wskaźniki jedynie w ilości 
osób z doktoratem oraz w wydatkach 
na prace naukowo-technologiczne sektora 
biznesowego.10 Pozostałe wskaźniki są niższe 
niż w UE. Wyższa natomiast jest w Chinach 
aniżeli w UE ilość udzielanych patentów, ilość 
publikacji wspólnych sektora publicznego 
i prywatnego oraz ilość publikacji międzynaro-
dowych, współczynnik młodzieży z edukacją 
ponadlicealną, wyższe są także wydatki 
na prace badawczo-rozwojowe w sektorze 
publicznym oraz eksport usług opartych 
na wiedzy. Wymienione wskaźniki rosną szyb-
ciej w porównaniu z UE. Utrzymanie przez 
Chiny takiego tempa wzrostu innowacyjności, 
poważnie zagraża UE oraz innym liderom 
innowacyjności.

Podsumowując powyższe dane trzeba uznać, 
iż UE pozostaje w tyle za międzynarodowymi 
liderami innowacyjności (Korea Południowa, 
USA i Japonia) pod względem ilości patentów. 

W zakresie patentów dotyczących kwestii 
zdrowotnych zdecydowanie prowadzą Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej, w ilości 
patentów dotyczących technologii przyjaznych 
środowisku prym wiedzie Japonia.11

Wydajność innowacyjna 
wybranych państw 
członkowskich

Statystyki Europejskiego Rankingu Inno-
wacyjności (Innovation Union Scoreboard) 
wprowadzają klasyfi kację państw w oparciu 
o innowacyjność mierzoną jako średnia wyni-
ków w zakresie innowacji w podziale na cztery 
grupy: liderów innowacji, krajów doganiających 
liderów, umiarkowanych innowatorów, oraz 
słabszych innowatorów.

Mianem liderów innowacji określa się pań-
stwa, których wyniki w zakresie innowacji 
są zdecydowanie powyżej średniej UE. 
Krajami doganiającymi liderów są państwa 
o wynikach w zakresie innowacji powyżej lub 
blisko średniej UE. Umiarkowani innowatorzy 
charakteryzują się wynikami innowacji poniżej 
średniej UE. Z kolei słabi innowatorzy osiągają 
wyniki w zakresie innowacji zdecydowanie 
poniżej średniej UE.

Europejski Ranking Innowacyjności w 2014 r. 
bazując na danych z 2013 r. wskazuje cztery 
kraje będące liderami innowacji: Szwecję, Da-
nię, Niemcy i Finlandię. Doganiających liderów 
jest aż 10: Luksemburg, Holandia, Belgia, 
Wielka Brytania, Irlandia, Austria, Francja, 
Słowenia i Cypr. Najwięcej, bo aż 11 państw 
sklasyfi kowanych zostało jako umiarkowani 
innowatorzy: Włochy, Czechy, Hiszpania, 
Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Malta, 
Chorwacja, Litwa, Polska. Innowacyjność 
3 państw należących do słabszych innowato-
rów: Rumunii, Łotwy i Bułgarii sklasyfi kowana 
została na poziomie bardzo niskim.

Na tym tle rodzi się pytanie czy omówiony 
wyżej złożony wskaźnik innowacyjności, 
liczony w oparciu o europejski ranking innowa-
cyjności, wskazuje dla państw członkowskich 
podobne dane, co globalny wskaźnik innowa-
cyjności. Pozycję lidera innowacji mierzonej 
przez globalny wskaźnik innowacyjności 
osiąga Wielka Brytania, która w rankingu 
europejskim zaliczana była jedynie do krajów 
doganiających liderów. Stosunkowo duży 
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spadek odnotowują Niemcy, podczas gdy 
kraje skandynawskie wciąż należą do ścisłej 
czołówki innowatorów. Obniżenie rangi z kra-
jów doganiających liderów do umiarkowanych 
innowatorów można zauważyć w rankingu 
globalnego wskaźnika innowacyjności dla Sło-
wenii i Cypru, a wzrost rangi dla Czech i Malty.

W rankingu globalnym wskaźnika innowacyj-
ności następuje również zmiana miejsc umiar-
kowanych i słabych innowatorów, w stosunku 
do rankingu złożonego wskaźnika innowacyj-
ności. Do grona słabych innowatorów wchodzi 
Polska i Grecja, zaś Łotwa i Bułgaria zaliczane 
są do umiarkowanych innowatorów. Zgodnie 
zaś z klasyfi kacją globalnego wskaźnika inno-

wacyjności Rumunia, a nie Bułgaria uważana 
jest za najsłabszego innowatora.

Zarówno w przypadku złożonego wskaźnika 
innowacyjności jak i globalnego wskaźnika 
innowacyjności średnia arytmetyczna UE dzieli 
grupę państw członkowskich na dwie części: 
liderów wraz z krajami doganiającymi liderów 
oraz umiarkowanych i słabych inwestorów.

Kolejne informacje dotyczące innowacyjności 
państw członkowskich uzyskać można ze sta-
tystyki RIS obrazującej wyniki innowacyjności 
poszczególnych 190 regionów państw człon-
kowskich, Norwegii i Szwajcarii.12 

Dane te, uzyskane w oparciu o złożony wskaź-
nik innowacyjności pozwalają na dokładną 
analizę innowacyjności państw członkowskich 
z wyodrębnieniem obszarów państw, które 
odbiegają w innowacyjności od klasyfi kacji 
według rankingu europejskiego, na których 
innowacyjny rozwój powinna być ukierunko-
wana polityka państw członkowskich. Ranking 
RIS wskazuje zróżnicowanie regionów nale-
żących do omawianych wyżej czterech grup 
innowatorów. Według tego rankingu 34 regio-
ny należą do liderów innowacji, 57 regionów 
to doganiający liderów, 68 regionów to umiar-
kowani innowacyjnie oraz 31 regionów słabych 
innowacyjnie.

Najbardziej innowacyjne regiony znajdują się 
w krajach będących liderami innowacji. Więk-

szość słabych innowacyjnie regionów znajduje 
się w krajach będących słabymi innowatorami. 
W ogólności 14 krajów posiada regiony nale-
żące do dwóch grup innowacyjności, w skład 
zaś czterech krajów (Francji, Portugalii, Hisz-
panii i Słowacji) wchodzą regiony należące 
do trzech grup innowacyjności. Do krajów 
jednolitych innowacyjnie (bez zróżnicowania 
regionalnego) należą Austria, Belgia, Bułga-
ria, Czechy, Grecja i Szwajcaria. Wszyscy 
regionalni liderzy innowacyjności państw UE, 
tj. 27 regionów, umiejscowieni są w ośmiu kra-
jach UE: Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Bel-
gii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Stan 
ten odpowiada silnej konkurencji na niewielu 

obszarach doskonałości w zakresie innowacji 
w Europie. Podobnej koncentracji podlegają 
regiony słabe innowacyjnie, które występują 
w państwach bloku wschodniego oraz pań-
stwach pozostających w stanie kryzysu.

Innowacyjność kilku wybranych 
państw członkowskich liderów 
innowacji

Innowacyjność Szwecji wzrastała do 2012 r., 
lecz wykazała mały spadek spowodowany 
zmniejszeniem inwestycji venuture capital 
w roku 2013. Pomimo wysokiej pozycji lidera 
innowacyjności Szwecji w stosunku do UE, 
maleje ona od innowacyjności wynoszącej 
148% w UE w 2006 r. do 135% w 2013 r. 
Szwecja cechuje się ogólnie wyższymi niż 
średnia UE wskaźnikami innowacyjności, 
w szczególności w ramach publikacji, fi nan-
sowania biznesowego sektora badawczo-ro-
zwojowego oraz ilości patentów. Słabe wyniki 
osiągane są przez Szwecję w zakresie eks-
portu usług opartych na wiedzy i sprzedaży 
innowacji.

Przykładem kraju doganiającego liderów 
jest Francja, umiejscawiana w rankingu tuż 
obok średniej UE. Wzrost innowacyjny Francji 
był bardzo silny do 2010 r., po czym uległ 
spowolnieniu aż do całkowitego spadku 
w 2013 r. Głównym powodem spowolnienia 

był mniejszy udział szybko rozwijających się 
przedsiębiorstw. Wydajność innowacyjna 
Francji w porównaniu z UE spadła ze 107% 
odnotowanych w 2011 r. do 103% w roku 
2013. Wyniki innowacyjności Francji w przy-
padku większości wskaźników są zbliżone 
do średnich wyników UE. Mocnymi stronami 
Francji w zwiększaniu innowacyjności są pu-
blikacje wspólne sektora prywatnego i publicz-
nego oraz kwestie związane z edukacją; ilość 
doktorantów spoza UE oraz odsetek ludności 
z wyższym wykształceniem. Natomiast słaby-
mi stronami innowacyjności Francji są wydatki 
na innowacje należące do sektora, prace 
badawczo-rozwojowe, unijne znaki towarowe 

oraz eksport usług opartych na wiedzy. Po-
mimo nieustającego rozwoju i wzmocnienia 
postępu innowacyjnego związanego z więk-
szością wskaźników, we Francji wydatki na in-
nowacje należące do sektora prace badawcze 
i rozwojowe ulegają ciągłemu spadkowi.

Kolejnym reprezentantem grupy umiarkowa-
nych innowatorów jest Polska. Innowacyjność 
Polski jest zmienna w stosunkowo wąskim 
zakresie i na podstawie statystyk europej-
skiego rankingu wynalazczości uległa jedynie 
nieznacznej poprawie od roku 2006. W po-
równaniu z gwałtownym rozwojem średniej 
innowacyjności UE, względna wydajność 
innowacyjna Polski w porównaniu z innowacyj-
nością UE uległa spadkowi od 54% w 2007 r. 
do około 50% w roku 2013. Spadek ten do-
prowadził do zakwalifi kowania Polski do grupy 
słabych innowatorów w 2012 r.

W porównaniu ze średnią innowacyjnością UE 
niemal wszystkie wskaźniki innowacyjności 
dla Polski są niższe niż w UE. Największym 
problemem w rozwoju innowacyjności Polski 
jest ilość doktorantów spoza UE, zgłoszenia 
patentowe dla wyzwań społecznych oraz 
przychody ze sprzedaży patentów i licencji. 
W porównaniu z wynikami UE mocnymi 
stronami innowacyjności w Polsce są kwestie 
wykształcenia ludności oraz wydatki na in-
nowacje w sektorze prace badawczo-rozwo-
jowe. Pomimo ogólnego wyniku słabszego 

Jeśli UE chce być gospodarczym liderem, Jeśli UE chce być gospodarczym liderem, 
musi zostać innowacyjnym prymusemmusi zostać innowacyjnym prymusem
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od średniej w UE, dla niektórych wskaźników 
(unijnych wzorów przemysłowych i znaków 
towarowych oraz wydatków na prace ba-
dawczo-rozwojowe w sektorze biznesowym) 
odnotowany jest znaczny wzrost wydajności, 
co pozwala przewidywać, iż w przyszłości 
wskaźniki te staną się mocnymi stronami 
Polski w dziedzinie innowacyjności. Jednakże 
jest też grupa wskaźników, których wydajność 
jest niższa od średniej wydajności innowa-
cyjnej UE i nadal ulega spadkowi. Do grupy 
tej zalicza się innowacyjne MSP współpracu-
jące z innymi podmiotami, odsetek nowych 
doktorantów, MSP prowadzące wewnętrzne 
innowacje oraz sprzedaż nowych innowacji. 
Wskazanie na słabe wskaźniki stanowić 
powinno sugestię wokół jakich działań ma 
skupiać się polska polityka innowacyjności, 
aby zniwelować powiększające się różnice 
w porównaniu do UE.

Jednym z krajów należących do grupy 
słabych innowatorów jest Bułgaria. Innowa-
cyjność Bułgarii wzrastała do 2010 r., lecz 
potem zaczęła spadać i uległa zmniejszeniu 
od 44% średniej innowacyjności UE w 2011 r. 
do 35% w roku 2013. Bułgaria odnotowuje 
słabsze od średniej UE wyniki dla niemalże 
wszystkich wskaźników, z wyjątkiem ilości 
młodzieży z edukacją ponad licealną. Mniejszą 
wydajność innowacyjną Bułgarii zauważa się 
w inwestycjach venture capital oraz ilości dok-
torantów spoza UE. Pomimo ogólnie słabych 
wyników, na przestrzeni ostatnich lat nastąpił 
gwałtowny wzrost niektórych wskaźników, 
jak np. unijnych znaków towarowych oraz 
wzorów przemysłowych, wzrost wydatków 
na prace badawczo-rozwojowe w sektorze 
biznesowym, eksport usług opartych na wie-
dzy oraz ilości nowych doktorów. Jest też 
szereg wskaźników, które nie tylko mają niższe 
wyniki niż średnia UE, ale wciąż odnotowują 
spadek wydajności, jak np. inwestycje venture 
capital oraz wydatki na innowacje nienależące 
do sektora prac badawczo-rozwojowych.

Przyszłe strategie rozwoju 
innowacyjności

Autorzy M. Granieri i A. Renda13 proponują 
wprowadzenie modelu warstwowego polityki 
innowacyjności opartego na trzech elemen-
tach, które następują po sobie, a w odpowied-
niej kolejności spowodować powinny przejście 

od badań podstawowych do osiągania celów 
zdefi niowanych dla polityki innowacyjności.

Głównym założeniem warstwy pierwszej 
proponowanego modelu przez wyżej wymie-
nionych autorów jest wprowadzenie funduszy 
publicznych do komplementarnych w stosunku 
do kwestii sektora prywatnego. Druga warstwa 
jest odpowiedzialna za dziedziny fi nansowania 
i inicjatywy społeczne. Trzecia warstwa ma być 
odpowiedzialna za ukierunkowanie pierwszej 
i drugiej oraz istniejącej innowacji dla określenia 
długoterminowych celów polityki innowacyj-
nej UE. Podstawowym jednak jej narzędziem 
jest stymulacja popytu na innowacyjne usługi 
i produkty poprzez innowacje społeczne 
i zamówienia przed komercyjne, przetargi 
publiczne.

Susana Borias proponuje zaś pogrupowanie 
innowacyjności także na trzy, ale klastry, z któ-
rych każdy posiadać będzie własne narzędzia 
służące wzmocnieniu innowacyjności.14 Au-
torka wykazała trzy cele tej polityki określając 
je jako budowanie kompetencji, regulacja 
wzajemnych oddziaływań oraz samodziel-
ność. Pierwszy cel odnosi się do powiększe-
nia zaplecza badań naukowych oraz wiedzy 
w zakresie produkcji, wprowadzenie progra-
mów wspierających edukację, zwiększenie 
rozbudowy infrastruktury (w tym też struktury 
telekomunikacyjnej) specjalne formy zachęty 
rozwoju sektora małych i średnich przedsię-
biorców, dynamiczną politykę regionalną oraz 
instytucje pomostowe (transfery technologii) 
w UE. Dlatego środki budżetowe powinny się 
koncentrować wokół programów ramowych 
oraz nastawionych na innowacyjność inicjatyw 
fi nansowanych na szczeblu regionalnym.

Kolejnym celem jest regulacja i kontrola polity-
ki innowacyjności odbywająca się na szczeblu 
unijnym. Przykładami takich działań jest dąże-
nie do powstania społeczeństwa informacyj-
nego, wprowadzenie wspólnych standardów 
i ochrony własności intelektualnej, rozwój poli-
tyki współzawodnictwa (uczciwej konkurencji), 
które mają wpływ na proces innowacyjności 
przez wyznaczenie ścieżek rozwoju techno-
logicznego i komercyjnego wykorzystania. 
Do obszarów tychże regulacji zaliczyć można 
też zagadnienia związane z bioetyką, bezpie-
czeństwem żywności, ochrony środowiska, 
ochrony konsumenta, które ustanawiają spo-
łeczne granice wykorzystywania technologii.

Poza wymienionymi instrumentami polityka 
unijna powinna również być wzbogacona 
o aspekty samoświadomości lub refl eksji, któ-
re odnaleźć można w na żywo prowadzonych 
debatach dotyczących wartości społecznych 
bądź etycznych nad nowo rozwijaną wiedzą 
i jej zastosowaniami.

Realizacja wskazanych wyżej założeń polityki 
innowacyjności gwarantuje UE rolę lidera 
i głównego inwestora.

Podstawowa zasada polityki innowacyjności 
XXI wieku powinna być prosta. Takim przykła-
dem prostego modelu polityki innowacyjności 
jest strategia amerykańskiej innowacyjności 
ukierunkowana na zrównoważony wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie.15 Podstawą 
nowoczesnego modelu amerykańskiego 
są inwestycje we wszelkie sektory powiązane 
z innowacyjnością. 

Te szeroko rozumiane inwestycje mogą umoż-
liwić USA przejęcie przywództwa w badaniach 
podstawowych, edukacji nowego pokolenia, 
ukierunkowania na wiedzę i umiejętności 
XXI wieku, budowę wiodącej infrastruktury 
oraz opracowanie zaawansowanych techno-
logii informacyjnych. Drugim fi larem rozwoju 
amerykańskiej innowacyjności jest promocja 
konkurencyjnych rynków na szczeblu krajo-
wym i promocja amerykańskiego eksportu.

(cdn. – Kwartalnik nr 3/2015)
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50 lat Politechniki Świętokrzyskiej

UCZELNIA UCZELNIA 
gotowa gotowa 
na nowe wyzwaniana nowe wyzwania

Jest wiele fi rm, które chętnie nawiązałyby współpracę z uczelnią, Jest wiele fi rm, które chętnie nawiązałyby współpracę z uczelnią, 
ale ich na to nie stać. Pojawiają się jednak optymistyczne sygnały, że podmioty ale ich na to nie stać. Pojawiają się jednak optymistyczne sygnały, że podmioty 

gospodarcze, mając rezerwy fi nansowe, będą jej szukały. A w wyniku tej gospodarcze, mając rezerwy fi nansowe, będą jej szukały. A w wyniku tej 
współpracy będą opracowywane nowe technologie.współpracy będą opracowywane nowe technologie.

Rozmowa 
z prof. dr hab. inż. Stanisławem 
Adamczakiem 
Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej

– Niedawno, 3 czerwca Politechnika Świę-
tokrzyska obchodziła jubileusz, od jej po-
wstania upłynęło pół wieku. O ile wiem, 
Pan spędził w niej 43 lata. Poza tym, 
że jako rektor uczelni wie Pan o jej stanie 
obecnym wszystko, to z pewnością jak 
mało kto, zna jej historię.

– Faktycznie, mogę powiedzieć, że rozwój 
Politechniki Świętokrzyskiej odbywał się 
na moich oczach. Będąc uczniem Collegium 
Gostomianum w Sandomierzu, w 1965 r. 
w dziesiątej klasie przeczytałem w lokalnej 
prasie, w „Słowie Ludu” o utworzeniu Kielec-
ko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. 
Cieszyłem się bardzo, że w województwie 
powstaje tego typu uczelnia wyższa. Rok 

później, gdy już byłem maturzystą, do-
wiedziałem się, że będzie nabór na studia 
dzienne, bo uczelnia zmierzała w kierunku 
wyższej szkoły inżynierskiej. Nie myślałem 
jednak o studiowaniu w Kielcach, ponieważ 
byłem zdecydowany na podjęcie studiów 
na Politechnice Warszawskiej, co później 
się stało. Gdy jednak już ukończyłem studia 
w Warszawie, koledzy przekonali mnie, 
że warto wyjechać do Kielc, osiedlić się 
tutaj, bo w Kielcach nowa uczelnia będzie 
stwarzać wiele możliwości rozwoju. Pomimo, 
że miałem stypendium fundowane przez 
jeden z zakładów w Katowicach, zdecydo-
wałem się na przyjazd do Kielc, zgłosiłem 
swoją kandydaturę do pracy na uczelni, 

przeszedłem całą procedurę rekrutacyjną 
i z dniem 1 października 1972 r. czyli w siód-
mym roku funkcjonowania tej uczelni, podją-
łem tutaj pracę.

– Jak uczelnia wyglądała pół wieku temu 
i co się zmieniło w czasie, gdy Pan w niej 
pracuje?

– Gdy teraz wspominam tamte czasy, mam 
wciąż w pamięci, że początki były nie tylko 
trudne, ale wręcz humorystyczne. Gdy z mał-
żonką – która też zdecydowała się podjąć 
pracę w Kielcach, choć emocjonalnie bardzo 
mocno była związana z Warszawą – wysiedli-
śmy z pociągu i wyszliśmy na ulicę Sienkiewi-
cza, to zapłakała…
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Ten smutek i złość jednak szybko minęły, 
bo nic nie daje tyle radości, co możliwość 
wykazania się w trudnych warunkach. 
Zresztą, gdy sam po obronie pracy magi-
sterskiej w kwietniu 1972 roku pierwszy raz 
przyjechałem do Kielc na rozmowy w sprawie 
podjęcia pracy na tej właśnie uczelni, miałem 
podobne wrażenia. Po podróży, poszedłem 
wówczas na rynek, podszedłem do taksówki 
i mówię do taksówkarza: „proszę zawieźć 
mnie w Aleję Tysiąclecia Państwa Polskiego”. 
Taksówkarz spojrzał na mnie ze zdziwieniem 
i odpowiedział: „ panie, przecież to jest tak bli-
sko, lepiej piechotą”… Uznał jednak, że mnie 
zawiezie. No i po kilku minutach byliśmy 
na miejscu.
Moje pierwsze wrażenie było druzgocące: 
w polu, wśród drzew i upraw rolnych, stał jeden 
budynek, przy drugim trwały prace budowlane, 
do tego tylko dwa akademiki… W konfrontacji 
z Politechniką Warszawską, której byłem 
wcześniej studentem, gdzie wszystko było 
od dawna „ułożone” i zorganizowane, taki 
widok miał prawo szokować. Ale pomyślałem 
sobie, że gdy się zaczyna niemal od zera, tym 
większe jest pole do wykazania się. Po latach 
uważam, że było to słuszne posunięcie. Mo-
głem zostać na Politechnice Warszawskiej jako 
asystent, była taka możliwość. Jednak dosze-
dłem do wniosku, że tutaj szybciej nastąpi mój 
rozwój naukowy, w porównaniu z kolegami, 
którzy zostali w Warszawie. A poza tym byłem 
kowalem swojego losu, wszystko było w moich 
rękach. Nikt mi nie przeszkadzał, nie konkuro-
wał o miejsce do badań. Rzeczywiście idealna 
sytuacja do rozwoju.
Mogę powiedzieć, że na tej uczelni przez mi-
nione 43 lata przeszedłem wszystkie szczeble 
rozwoju naukowego i to zarówno w zakresie 
pełnienia funkcji, jak również uzyskiwanych 
stopni naukowych: doktoratu, habilitacji, pro-

fesury. I tak samo: stażysty, asystenta, kie-
rownika zakładu, kierownika katedry, dziekana 
wydziału aż do funkcji rektora.

– A w tym czasie rozwijała się także sama 
uczelnia…

– Tak, jak powiedziałem, na moich oczach 
powstała unikatowa placówka. I był to efekt 
bardzo perspektywicznego myślenia moich 
poprzedników, jak i władz miasta. Dzięki 
ich staraniom, w centrum miasta, na terenie 
o powierzchni 20 hektarów, powstawała 
uczelnia, która przez cały ten czas uzyskiwała 
doskonałe możliwości do rozwoju.
Politechnika Świętokrzyska optymalnie wy-
korzystała środki, które były możliwe do uzy-
skania. Zwłaszcza pieniądze pozyskane z Unii 
Europejskiej, pozwoliły w ostatnich latach 
na pełną modernizację i rewitalizację wszyst-
kich obiektów, dobudowanie kolejnych nie-
zbędnych nowych, jak również modernizację 
całej infrastruktury badawczej. Zostało tu zain-
westowane prawie 110 mln zł – 73 laboratoria 
dostały nowoczesne wyposażenie i unikalną 
aparaturę. Politechnika obecnie jest uczelnią 
unikatową także dlatego, że w centrum miasta 
zlokalizowana jest cała uczelnia: budynki 

dydaktyczne, akademiki, urządzenia sportowe 
i kulturalne itd. Dookoła są drogi dwupasmo-
we, co oznacza, że pracownicy i studenci 
mają zagwarantowany dobry dojazd do uczel-
ni i to w centrum miasta. A co cieszy jeszcze 
bardziej, uczelnia niezmiennie jest popularna 
wśród młodzieży.

– No właśnie, Politechnika Świętokrzyska 
jest obecnie jedną z największych uczelni 
w kraju: 10 tys. studentów, nowoczesne 
zaplecze. Czy i jak Pana zdaniem powinna 
się zmieniać przez najbliższe lata?

– Mamy dziesięć tysięcy studentów i to jest 
akurat liczba optymalna. Z tego względu, 
że cała infrastruktura lokalowa, dydaktyczna 
czy badawcza jest przygotowana właśnie 
dla 10 tys. studentów. Biorąc pod uwagę 
ograniczenia, np. niż demografi czny a także 
okoliczność, iż średni poziom kształcenia 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ob-
szaru matematyki nie jest specjalnie wysoki, 
nie należy się spodziewać, że kierunki studiów 
technicznych, które są przecież trudne, będą 
się cieszyły tak dużą popularnością, jak 
za moich czasów, gdy pięciu kandydatów 
było na jedno miejsce. Takie uwarunkowania 

Prof. dr. hab. inż. Stanisław Adamczak jest absolwentem Wydziału 
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk 
technicznych otrzymał w 1977 r. w Politechnice Świętokrzyskiej, habilitował 
się w 1984 r. w Żylińskim Uniwersytecie na Słowacji. Tytuł profesora nauk 
technicznych otrzymał w grudniu 1999 r. Wymiernym osiągnięciem profesora 
są liczne patenty, opracowania naukowo-techniczne i programy komputerowe, 
które zostały wdrożone w kilkunastu zakładach przemysłowych w kraju 
i za granicą (m.in. w Anglii, Czechach i na Słowacji oraz w takich fi rmach jak: 
ABB, Timken, GEC, FŁT, NSK). 22 kwietnia 2008 r. został wybrany na rektora 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a 8 lutego 2012 r. został wybrany 
na to samo stanowisko po raz drugi. Jest instruktorem Związku Harcerstwa 
Polskiego w stopniu harcmistrza. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Orderem Uśmiechu. Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza (2013).

Politechnika Świętokrzyska dziś
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w najbliższym czasie musimy brać pod uwagę 
i prawdopodobnie utrzymanie liczby 10 tys. 
studentów będzie już zadaniem niełatwym 
do osiągnięcia.

– Często mówi się, że kształcenie w Pol-
sce, w tym także wyższe techniczne, 
nie jest adekwatne do potrzeb polskiego 
biznesu i polskiej gospodarki w ogóle. 
Czy podziela Pan tę opinię?

– Zostały popełnione poważne błędy w za-
kresie strategii edukacyjnej. Z trudno zro-
zumiałych powodów, zostało zlikwidowane 
najlepsze w świecie szkolnictwo zawodowe 
i techniczne. Szkoły zawodowe i technika 
w Polsce w przeszłości stały na wysokim 
poziomie. Tymczasem zostały one bądź 
zlikwidowane lub sprowadzone do bardzo 
niskiego poziomu. W konsekwencji teraz 
w gospodarce brakuje nam fachowców 
różnych specjalizacji. Patrząc na tę kwestię 
z innej strony, przez 25 lat nie było na ma-
turze egzaminu z matematyki i okoliczność 
ta niestety także przyczyniła się do tego, 
że edukacja naszego społeczeństwa 
na poziomie wiedzy matematycznej została 
zminimalizowana. 
Oczywiście musiało to mieć swoje konse-
kwencje także w odniesieniu do technicznych 

kierunków studiów. Tym bardziej, że jednocze-
śnie nie kontrolowano kształcenia na poziomie 
wyższym i każda uczelnia mogła kształcić 
na każdym kierunku, ile chciała i jak chciała. 
No i na początku tego wieku okazało się, 
że zaczyna brakować inżynierów. Bo choć 
wydaliśmy wiele dyplomów wyższych uczelni, 
ale niezgodnie z potrzebami naszej gospodar-
ki i naszego życia codziennego. I w związku 
z tym szerzy się bezrobocie wśród najmłod-
szych ludzi, co oczywiście przekształca się 
w różnego rodzaju konfl ikty, przyjmuje kształt 
niezadowolenia społecznego.
Dopiero teraz próbuje się odnawiać stary 
system i być może uda się go odnowić 

czy zmienić tak, by szkolnictwo zawodowe 
i techniczne, powiązane ze szkolnictwem 
wyższym technicznym, funkcjonowało w spój-
nym modelu, a wówczas edukacja techniczna 
powróci we właściwe koleiny.

– Czy Politechnika Świętokrzyska przygo-
towuje specjalistów pod potrzeby zmie-
niającego się rynku, w ślad za tym, jak 
zmienia się polska gospodarka?

– Tak. Jesteśmy przygotowani, by kształcić 
studentów w taki sposób, by już jako ab-
solwenci znajdowali miejsca pracy. Zresztą 
nasze ankiety to potwierdzają. Tuż po stu-
diach 80 proc. naszych absolwentów znajduje 
pracę. 

Nie idziemy na tworzenie nowych kierunków 
studiów. Bo bardzo wiele uczelni kształtuje 
kierunki studiów pod względem mody, pro-
mocyjnego hasła, które przyciągnie studen-
tów. Całą ofertę edukacyjną Uczelni kształ-
tujemy w oparciu o klasyczne kierunki tech-
niczne, które wzbogacamy specjalnościami. 
Nie tworzymy nowych kierunków także 
dlatego, że ich tworzenie jest równoznaczne 
z nakładami fi nansowymi. A w praktyce 
najczęściej okazuje się, że takie modne dziś 
kierunki, jutro przestają być modne, a nakła-
dy poniesione na ich stworzenie okazują się 
niepotrzebnymi kosztami. Natomiast klasycz-
ne kierunki, które są niezbędne gospodarce 
narodowej, sprawdzają się zawsze. Dlatego 
skupiamy się na kierunkach tradycyjnych, 
ale na tym nie poprzestajemy, w ich ramach 
mamy wiele unikatowych specjalności, 
których nie ma w ofercie innych polskich 
uczelni. Dla przykładu jako jedyni w Polsce 
kształcimy absolwentów w zakresie techno-
logii laserowych i plazmowych czy techniki 
uzbrojenia.

Rektorat i Bibiloteka Główna

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk przekazuje 
rektorowi pamiątkowy grawerunek z okazji 50. lecia PŚw na wspólnym posiedzeniu 
Senatu PŚw oraz Sejmiku
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– Czy kierunki studiów na PŚk uwzględniają specyfi kę regionu, 
jego zapotrzebowanie na specjalistów? Dla przykładu czy inży-
nierowie z zakresu technologii laserowych i plazmowych albo 
techniki uzbrojenia znajdą pracę w Kielcach lub w regionie?

– Jak wiadomo, historycznie polski przemysł zbrojeniowy w regionie 
był bardzo mocny. Zakłady przemysłowe w Ostrowie Świętokrzyskim, 
Starachowicach, Końskich czy w Kielcach były ukierunkowane jeszcze 
w okresie międzywojennym na technikę uzbrojenia. Dzisiaj ten kieru-
nek wciąż cieszy się popularnością, choć jest niszową specjalnością. 
Każdego roku kończy go kilkunastu absolwentów, tylu, na ilu jest 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Mamy również inne ciekawe kierunki. 
Bardzo popularna na Politechnice Świętokrzyskiej jest… ekonomia. 
Wiele uczelni ma problemy z rekrutacją na ekonomię, my ich nie mamy, 
bo nasza ekonomia jest powiązana z techniką i informatyką. W konse-
kwencji absolwent ekonomii dodatkowo dostaje podstawową wiedzę 
w zakresie tych dwóch dziedzin, co w praktyce okazuje się niezwykle 
przydatne. „Nasz” ekonomista dysponuje dużą wiedzą na temat tech-
niki. Główny księgowy, który ma wiedzę z zakresu techniki, łatwiej 
komunikuje się z innymi menadżerami w fi rmie choćby dlatego, że wie, 
co to jest obrabiarka, nóż tokarski itp. oraz ma wiedzę, dlaczego takie 
urządzenia i narzędzia są w fi rmie potrzebne.
Mamy też cieszącą się dużym uznaniem oraz osiągnięciami spe-
cjalizację w zakresie konserwacji zabytków, na naszej architekturze. 
Znani jesteśmy z osiągnięć w zakresie technologii i technik oświetlenia 
obiektów, zarówno zabytkowych, jak i użyteczności publicznej. Ponadto 
specjalizujemy się w energiach odnawialnych. Mamy więc dobrą ofertę 
dla studentów, którzy chcą zdobyć wykształcenie, by następnie podjąć 
ciekawą pracę.
Ogólnie rzecz ujmując, jesteśmy dobrze zorientowani, jacy specjaliści 
są potrzebni, gdzie i jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów na ryn-
ku pracy i ofertę edukacyjną kształtujemy pod tym kątem. Obecnie 

proponujemy 19 kierunków studiów, w tym wszystkie kierunki studiów 
technicznych, które są niezbędne, żeby pokryć całe zapotrzebowanie 
gospodarki narodowej w zakresie wiedzy technicznej.

– Spójrzmy na ten problem jeszcze z innej perspektywy, makro-
ekonomicznej. Polska uznawana jest za kraj mocno odstający 
od świata pod względem innowacyjności. Stereotypowy obraz 
jest rysowany tak, że naukowcy zamykają się w swoich pracow-
niach i realizują badania oderwane od strategicznych potrzeb go-
spodarki, zapotrzebowania rynku, z kolei biznes kupuje – głównie 
za granicą – gotowe know-how. A jak to wygląda z perspektywy 
Pana uczelni?

Aula Główna Politechniki Świętokrzyskiej

– Generalnie nasze podmioty gospodarcze, przynajmniej te, które 
mają potencjalne możliwości współpracy z uczelniami na płaszczyźnie 
prowadzenia prac badawczych w zakresie nowych technologii, mają 
pewne ograniczenia. 
Wiążą się one z tym, że główne polskie zakłady przemysłowe w ra-
mach prywatyzacji zostały przejęte przez podmioty światowe. Błąd 
w naszej prywatyzacji polegał na tym, że kupującym nasze wielkie 
zakłady nie postawiło się warunku, że muszą inwestować w badania 
i rozwój. W konsekwencji po zakupie natychmiast likwidowali ośrodki 
badawczo-rozwojowe, które w tych fi rmach wcześniej funkcjonowały. 
Albo zastrzegali w umowie dotyczącej transakcji zakupu, że ośrodka 
badawczo-rozwojowego nie przejmują. Dlatego teraz te duże zakłady 
obecnie zajmują się tylko produkcją, a nie zajmują się badaniami 
i rozwojem. Nie muszą one bowiem utrzymywać zaplecza naukowo-
badawczego w naszym kraju – w ramach globalizacji mają swoje 
laboratoria w innych zakątkach świata. W związku z tym takie fi rmy 
nie są zainteresowane współpracą z uczelniami. 
Natomiast inne zakłady, nowy biznes, zazwyczaj nie mają możliwości 

takiej współpracy z braku dostatecznych środków fi nansowych. W ta-
kie badania trzeba przecież zainwestować. W przypadku fi rmy, która 
często „żyje z dnia na dzień” i nie ma rezerw fi nansowych, trudno jest 
liczyć, że zainwestuje ona w przedsięwzięcie, które z natury swojej za-
wsze będzie niepewne co do pomyślnego fi nału. I musimy być świado-
mi, że z takimi problemami wciąż będziemy się borykać, bo konstrukcja 
projektów fi nansowanych np. w ramach programu operacyjnego „Inteli-
gentny rozwój” zakłada, że podmiot gospodarczy, który jest inicjatorem 
projektu, ma 50 proc. udziału własnego. 
W konsekwencji jest wiele fi rm, które chętnie weszłyby we współ-
pracę z uczelniami, ale nie stać ich na to. Nie mogą sobie pozwolić 
na zaangażowanie kilku milionów złotych w projekt, który – wiadomo 

„…Utworzenie w Kielcach wyższej uczelni technicznej, to przełomowy punkt „…Utworzenie w Kielcach wyższej uczelni technicznej, to przełomowy punkt 
w historii miasta. Teraz sięgamy do tradycji XIX-wiecznej, a w przyszłości w historii miasta. Teraz sięgamy do tradycji XIX-wiecznej, a w przyszłości 

będziemy się odwoływać do tego, co działo się w Kielcach w połowie XX wieku, będziemy się odwoływać do tego, co działo się w Kielcach w połowie XX wieku, 
gdy powstała Politechnika Świętokrzyska”, gdy powstała Politechnika Świętokrzyska”, 

Z wypowiedzi historyka, Jana Główki, dyrektora Muzeum Historii KielcZ wypowiedzi historyka, Jana Główki, dyrektora Muzeum Historii Kielc
(Gazeta Wyborcza, dodatek poświęcony 50. leciu PŚw z 3 czerwca br. „Uczelnia liderów biznesu”)(Gazeta Wyborcza, dodatek poświęcony 50. leciu PŚw z 3 czerwca br. „Uczelnia liderów biznesu”)
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– nie zawsze musi zakończyć się sukcesem. Na szczęście widać też, 
że kondycja podmiotów gospodarczych w Polsce zmienia się na ko-
rzyść. Coraz częściej przychodzą do mnie, jako do rektora Politechniki 
właściciele poważnych fi rm z ofertą. „Panie rektorze – mówią – mamy 
pieniądze, proszę nam wskazać, dać jakiś pomysł, my chętnie te pie-
niądze zainwestujemy”. I tłumaczą, że np. są fi rmą budowlaną i szukają 
„drugiej dobrej nogi”. Jedna noga, to jest budownictwo, ale dobra i per-
spektywiczna fi rma powinna mieć w rezerwie pomysł na drugi biznes.

– Optymiści uważają, że teraz, w perspektywie fi nansowej UE 
2014–2020 wiele w Polsce się zmieni. Dystrybucja środków 
unijnych metodami ekonomicznymi „wymusi” ścisłą współpracę 
między nauką a biznesem. Też Pan tak uważa?

– Pojawiają się optymistyczne sygnały, że podmioty gospodarcze, 
mając rezerwy fi nansowe, będą szukały współpracy z uczelnią. 
A w wyniku tej współpracy będą opracowywane nowe technologie, 
nowe urządzenia techniczne, linie technologiczne itp.
Oczywiście, pojawia się jeszcze kwestia czy same pieniądze rozwiążą 
problem? We wszystkich działaniach decydujący jest jednak czynnik 
ludzki. Pieniądze można mieć, można zdobyć, ale musi być kapitał 
ludzki czyli ludzie, którzy zajmą się rozwiązaniem problemu.
I zazwyczaj to kapitał ludzki jest dominujący, bo jak ludzie chcą i wie-
dzą, co mają zrobić, pieniądze zawsze się znajdzie. Natomiast odwrot-
na relacja bardzo często prowadzi do marnotrawstwa, do niewykorzy-
stania pieniędzy i możliwości.
Z wielu odbywanych obecnie rozmów z przedstawicielami różnych 
podmiotów gospodarczych wnioskuję, że oni widzą olbrzymią szansę 
w środkach z perspektywy fi nansowej UE 2014–2020. Wiele fi rm 
ma świadomość, że to jest kolejne „pięć minut”, na które, jak ktoś 
ich teraz nie wykorzysta, więcej szansy miał nie będzie. Unia Euro-
pejska jednak daje nawet 50 proc. bezzwrotnej pożyczki na projekty 
badawczo-rozwojowe. Ale gdy fi nansowanie za kilka lat się skończy, 
nie będzie szans na wsparcie. Podobnie czują się teraz te fi rmy, które 
nie wykorzystały środków w pierwszym rozdaniu przeznaczonych 
na budowę czy rozbudowę fi rmy. W tej perspektywie fi nansowej 
bowiem pieniędzy na takie cele nie dostaną. Teraz są środki głównie 
na prace na badania i rozwój, a na budowę obiektów – sporadycznie, 
tylko w uzasadnionych przypadkach.

– Co więc biznesowi może zaoferować PŚ? Czy uczelnia ma 
pomysł na sięgnięcie po środki unijne?

– Politechnika, mając taką infrastrukturę jak obecnie, przygotowuje się 
do drugiej transzy środków europejskich z perspektywy fi nansowej 
2014–2020. Dzięki tak doskonałej infrastrukturze możemy być partne-
rem każdego podmiotu gospodarczego, który będzie aplikował o środki 
z Unii Europejskiej.
Oczywiście, mimo świetnego stanu infrastruktury, trzeba mieć 
na względzie okoliczność, iż wydatki na urządzenia będą niezbędne 
cały czas, bo aparatura naukowa szybko się starzeje i to w postępie 
geometrycznym. To, co jest teraz nowe, za pięć lat może być już archa-
iczne, trzeba więc będzie myśleć o zakupie nowych urządzeń. 
Niektórzy fachowcy wyliczają, że od kwoty wydatkowanej na inwe-
stycje – a przypomnijmy, że zainwestowaliśmy prawie 100 mln zł 
– powinno się przeznaczać na modernizację i eksploatację 
5 do 10 proc. Łatwo policzyć więc, ile powinniśmy gromadzić 
pieniędzy, aby utrzymać tę aparaturę. I w związku z tym mamy 
stworzonych już pięć konsorcjów naukowo-badawczych, które 
realizują projekty za kwotę kilkunastu milionów złotych. Wchodzimy 
w różnego typu klastry, konsorcja itp. przedsięwzięcia z każdym, 
kto tylko wychodzi z propozycją takiej współpracy i podpisujemy 
umowy intencyjne ze wszystkimi podmiotami, które są zaintereso-
wane współpracą z Politechniką.
Tak więc pieniądze na utrzymanie naszej infrastruktury znajdą się, gdy 
będziemy mieli projekty fi nansowane ze środków Unii Europejskiej, 
bo w ramach kosztów pośrednich są przewidziane koszty utrzymania 
aparatury, którą mamy.

– A jak to przedstawia się od strony praktycznej?

– Mamy znaczący udział w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Trans-
feru Technologii, choć dominującym podmiotem w tej spółce z o.o. jest 
Urząd Marszałkowski. Mamy więc już instytucję, brokerów, współpracę, 
działamy i wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe, pokazujemy nasze 
rozwiązania, nasze patenty, także z zakresu nowych technologii.

– Na przykład?

– Firma FLUID S.A. z Sędziszowa potrzebowała technologii do produk-
cji biowęgla.

Centrum Laserowych Technologii Metali
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W ramach produkcji biowęgla, dla której surowcem wyjściowym 
są wszystkie naturalne składniki typu słoma, trociny itp. powstaje nad-
miar energii elektrycznej, która jest niewykorzystywana. Firma ta do-
wiedziała się, że posiadamy patent na silnik Stirlinga, który przetwarza 
energię cieplną w energię elektryczną. W rezultacie powstał już projekt 
i budujemy model prototypu takiego silnika. Jeśli się wszystko powie-
dzie, a prototyp ma być gotowy we wrześniu, to w naszej ofercie nowej 
technologii będzie również propozycja zakupu takiego silnika, pozwala-
jącego przetworzyć nadmiar ciepła w prąd elektryczny.
Takich znaczących projektów w realizacji mamy już pięć, a ponad-
to wiele innych ciekawych rozwiązań, które możemy zaoferować 
gospodarce.

– Oczywiście Czytelników Kwartalnika Urzędu Patentowego RP 
mocno interesuje kwestia patentów, wzorów użytkowych czy na-
gród w konkursach dla wynalazców. 

– Osiągnęliśmy duży postęp w zakresie ochrony własności intelektual-
nej, ochrony własności przemysłowej. Coraz więcej mamy wynalazków 
i coraz więcej jest wynalazków, którymi interesują się podmioty go-
spodarcze. Już są prowadzone pewne prace, które zmierzają do po-
wstawania modeli, prototypów pod kątem wdrażania. Patentów mamy 
niemało. Każdego roku składamy do ochrony około kilkudziesięciu 
patentów.

– No właśnie, rozmawiamy w chwilę po uroczystości podsumo-
wania konkursu „Student Wynalazca”…

– W ostatniej edycji tego konkursu zgłosiliśmy najwięcej projektów – 
16 wynalazków i uważam, że jest to rekordowe osiągnięcie. Tym bar-
dziej, że w pierwszych edycjach konkursu zgłaszaliśmy niewiele.

– Na koniec dwa pytania bardziej osobiste. Bycie rektorem po-
litechniki to niełatwa sprawa. Jak udaje się Panu łączyć funkcje 
menedżera, dydaktyka i naukowca?

– Żeby być rektorem to trzeba działać we wszystkich tych trzech ob-
szarach. Rektor, by miał pozycję naukową na uczelni, musi sam mieć 
osiągnięcia w nauce. Musi też być menadżerem, bo uczelnią trzeba 
zarządzać. Ktoś, kto się zajmuje wyłącznie biznesem, robi to zazwyczaj 
latami, a rektor w momencie, kiedy jest wybrany na funkcję, musi z dnia 
na dzień znaleźć się w roli zarządzającego. Ponadto musi być człowie-
kiem otwartym, kontaktowym, potrafi ącym nawiązywać współpracę. 
Powinien też być osobą znaną, choćby w związku z tym, że realizuje 
politykę promocji. Niełatwo więc jest być rektorem. Choć zgodnie 
z ustawą o szkolnictwie wyższym ma się, jakby to można określić, 
„wysokie umocowanie”, to i tak wymaga ono intensywnej pracy, która 
pozwoli pogodzić wymogi wszystkich ról, jakie rektorowi wyższej uczel-
ni są przypisane.

– Daje to czas, by być jednocześnie też praktykującym nauczy-
cielem akademickim?

– Tak, cały czas prowadzę działalność dydaktyczną, mam dużo 
wykładów, działalność badawczą, realizuję projekty, recenzuję prace 
habilitacyjne i doktorskie, publikuję – wymaga to intensywnej pracy, 
olbrzymiego nakładu sił i środków, głównie czasu. 

– Nie cierpi na tym Pana praca naukowa? Udaje się Panu nadal 
prowadzić badania naukowe – chociażby w zakresie swojej głów-
nej specjalizacji, podstaw metrologii? Wiem, że posiada Pan kilka 
patentów.

– Podstawy pomiarów wielkości geometrycznych w budowie maszyn – 
to jest moja specjalność, którą od czasu studiów realizuję. Taki kierunek 
studiów kończyłem na wydziale mechaniki precyzyjnej i cały czas tym 
zagadnieniem się zajmuję.

Przy tych trzech fi larach: dydaktyka, badania i kierowanie uczelnią musi 
być zachowana równowaga i w związku z tym to, co kiedyś u mnie 
było dominantą – pasja naukowo-badawcza, musiało być troszeczkę, 
powiedziałbym „zmodyfi kowane”, bo tak trzeba było. Ale jedno jest 
pewne, że te trzy fi lary są równie ważne w mej działalności i na równi 
są realizowane. Bo rektorem dzisiaj się jest, jutro przestanie się nim 
być, a nauczycielem akademickim, twórcą, jest się, można być, całe 
życie. Po skończonej funkcji trzeba kontynuować pracę naukową i pra-
cę dydaktyczną.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zbigniew Biskupski
Zdj. PŚw

„Dzięki naszym fachowcom i doskonałej infrastrukturze, „Dzięki naszym fachowcom i doskonałej infrastrukturze, 
możemy być partnerem każdego podmiotu gospodarczego”możemy być partnerem każdego podmiotu gospodarczego”

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
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70 lat Politechniki Krakowskiej

SIŁĄ UCZELNI 

– BADANIA NAUKOWE– BADANIA NAUKOWE

Gala jubileuszowa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, międzynarodowa Gala jubileuszowa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, międzynarodowa 
konferencja naukowa oraz forum gospodarcze z udziałem naukowców konferencja naukowa oraz forum gospodarcze z udziałem naukowców 

i przedstawicieli gospodarki to najważniejsze wydarzenia jubileuszu 70. lecia i przedstawicieli gospodarki to najważniejsze wydarzenia jubileuszu 70. lecia 
Politechniki Krakowskiej, którego uroczystości przebiegały pod hasłem Politechniki Krakowskiej, którego uroczystości przebiegały pod hasłem 

„Nauka-Innowacje-Kształcenie-Ekologia”.„Nauka-Innowacje-Kształcenie-Ekologia”.

– Hasło jubileuszu dobrze odzwierciedla za-
równo dotychczasową drogę rozwoju Politech-
niki Krakowskiej, jak i jego dalszy kierunek. 
Od wysokiego poziomu badań naukowych 
zaczyna się siła uczelni, z niego wynikają 
innowacyjność i wysokiej klasy kształcenie, 
a wszystkie te trzy obszary muszą uwzględ-
niać wyzwania ekologii i zrównoważonego roz-
woju. To hasło nie tylko podsumowuje naszą 
przeszłość, ale też określa cele na przyszłość. 
Wnosząc od początku istnienia wartościowy 
i trwały wkład w rozwój nauki i dydaktyki 
Politechnika Krakowska stała się widocznym 
miejscem na mapie ośrodków naukowo-ba-
dawczych oraz szkolnictwa wyższego – mówił 
prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki.

W ciągu 70 lat uczelnia wykształciła 86 ty-
sięcy inżynierów i magistrów inżynierów, 
wypromowała 300 profesorów, 550 doktorów 
habilitowanych i ponad 2 tysiące doktorantów. 
W roku 70. lecia uczelnia składa się z 7 wy-
działów i 13 jednostek pozawydziałowych, 
kształci 17 tys. studentów na 25 kierunkach 
studiów. Zatrudnia ponad 2 tys. pracowników, 
w tym 1,2 tys. nauczycieli akademickich. We-

dług rektora rozwój uczelni we współczesnym 
świecie będzie możliwy, jeśli swoje zadania 
w zakresie edukacji i nauki będzie realizować 
jako innowacyjne centrum kształcenia i badań 
naukowych. Musimy też przy tym zachować 
równowagę między tradycyjną misją uniwer-
sytecką i elementami działalności rynkowej 
we wspólnej przestrzeni edukacyjnej i badaw-
czej, wykraczającej daleko poza granice regio-
nu i kraju – zaznaczył prof. K. Furtak.

W gali jubileuszowej wzięli m.in. udział 
wicepremier, minister gospodarki Janusz 
Piechociński oraz Elżbieta Bieńkowska, komi-
sarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, 
przedsiębiorczości oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, władze Małopolski i Krako-
wa – wojewoda Małopolski Jerzy Miller, 
marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa, prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski. Obecni byli także posłowie 
i senatorowie RP, korpus dyplomatyczny oraz 
goście zagraniczni z uczelni z całego świata, 
przedstawiciele najważniejszych polskich in-
stytucji naukowych, rektorzy polskich uczelni, 
w tym członkowie Konferencji Rektorów Pol-

Wicepremier J. Piechociński na jubileuszu 
70. lecia PK mówił o wyzwaniach dla 
polskich uczelni
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skich Uczelni Technicznych, która obradowała 
plenarnie w murach uczelni. 

– Środowisko akademickie z politechnikami 
na czele jest szczególnym partnerem dla 
gospodarki i przedsiębiorczości. Nowoczesnej 
gospodarce konkurującej na globalnym rynku 
potrzeba dziś, jak nigdy dotąd, ludzi kompe-
tentnych, perfekcyjnych i odpowiedzialnych, 
budujących swój autorytet poprzez obdarza-
nie zaufaniem innych, poprzez dzielenie się 
kompetencjami, posiadających umiejętność 
budowania wspólnoty i wspólnotowego dzia-
łania. W murach tej uczelni ten cel się spełnia 
– ocenił wicepremier i minister gospodarki 
Janusz Piechociński. 

Według wicepremiera strategia krakowskiej 
uczelni na przyszłość realizuje najważniejszy 
cel, jakim są współpraca i partnerskie relacje 
polskich uczelni z gospodarką. Dzisiaj uczel-
nia to nie jest tylko proces naukowo-dydak-
tyczny, kształcenie jako takie, dla uzyskania 
najlepszego absolwenta, dzisiaj uczelnia 
to jest także animator więzi społecznych, 
twórca nowych trendów i budowania obok 
przemysłu coraz mniej dymiących kominów, 
przemysłu coraz bardziej „dymiących głów”. 

J. Piechociński mówiąc o wyzwaniach dla 
polskich uczelni technicznych, przypomniał, 
że w Europie w najbliższej perspektywie bra-
kować będzie 15 mln inżynierów i techników, 
co dostrzegamy już na polskim rynku pracy. 
Według niego polska gospodarka zachowała 

swój przemysłowy charakter i nie wymaga 
reindustrializacji, ale modernizacji i osiągnięcia 
„nowego wymiaru, także pełnego nowych 
technologii, ale ciągle obdarzonego zrozumie-
niem humanistycznej wartości człowieka”. 

Uczestnicząca w uroczystości unijna komi-
sarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu 
i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska 
zwróciła uwagę, że polska nauka jest w nie-
zwykłym momencie – Żaden europejski kraj 
nie zrobił takiego postępu w innowacyjności 
w ciągu ostatnich lat. To jest zasługa wszyst-

kich uczelni wyższych, ale głównie uczelni 
technicznych. Przemysł i innowacyjność będą 
obszarami, objętymi „najwyższą uwagą Komisji 
Europejskiej”, zaś „najbliższe lata, czyli lata 
współpracy przemysłu z wyższymi uczelniami 
są latami, kiedy się rozstrzygnie, czy Europa 
rzeczywiście będzie 500 milionowym rynkiem, 
najważniejszym na świecie, czy też inne rynki 
nas przegonią” – akcentowała.

Na jubileuszu jednej z najważniejszych 
polskich uczelni nie zabrakło także głosu 
przedstawicieli ogólnopolskich instytucji 
skupiających szkoły wyższe. Prof. Wiesław 
Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, przypomniał 
ważne hasło UE: „Bogactwo w różnorodno-
ści”, oznaczające także konieczność dbania 
o uczelnie, które być może nie należą do czo-
łówki, ale w swoich regionach spełniają nie-
zwykle ważną rolę. W Unii Europejskiej trzeba 
też coraz bardziej promować i realizować ideę 
koncentracji kapitału intelektualnego. 

Zwrócił uwagę, że mamy jeszcze dużo 
do zrobienia w tej dziedzinie w naszym kraju, 
ale już sporo się dzieje. Powstały dwa kon-
sorcja uczelni technicznych – Polski Instytut 
Technologii oraz Autostrada Technologii 
i Innowacji, do której należy Politechnika Kra-
kowska. Pod tym względem uczelnie tech-
niczne są wzorem dla innych szkół wyższych 
w Polsce, jak i poza naszymi granicami. Innym 
zdarzeniem, świadczącym o koncentracji ka-
pitału intelektualnego, jest utworzenie pierw-

Dr A. Adamczak wręcza rektorowi PK list gratulacyjny i reprint pierwszego patentu dla PK

Goście krakowskiego jubileuszu
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szego w Polsce formalnego związku trzech 
uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii 
Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie. W jego ocenie w tym kierunku 
powinny podążać również inne uczelnie. 

Z kolei prof. Tadeusz Więckowski, prze-
wodniczący Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych nawiązując do rocznicy 
i gratulując osiągnięć, powiedział: – Te 70 lat 
Politechnika Krakowska fantastycznie wyko-
rzystała. Jest to fundament nowoczesnego 
uniwersytetu technicznego, typu badawczego. 
W Polsce są 24 uczelnie techniczne, choć 
trzeba pamiętać, że na uniwersytetach też 
są wydziały techniczne, znakomicie wypełnia-
jące swoją funkcję. Przed Politechniką rysuje 
się wspaniała przyszłość miejsca, w którym 
nauki stosowane i podstawowe idą ze sobą 
w parze. Uczelni nie tworzą budynki ani 
infrastruktura. Za pieniądze można postawić 
obiekty i kupić aparaturę. Ale na wykształcenie 
specjalistów potrzeba dziesięcioleci, a właśnie 
tego dokonali na Politechnice Krakowskiej.

Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja 
Adamczak, przekazała rektorowi Politechniki 
Krakowskiej prof. Kazimierzowi Furtakowi 
najwyższe wyrazy uznania i szacunku za osią-
gnięcia uczelni w dziedzinie wynalazczości 
oraz za kreowanie postaw innowacyjnych 
i twórczych w społeczeństwie, wręczając list 
gratulacyjny, „adres hołdowniczy”, którego 
tradycje wywodzą się z XIX-wiecznego Krako-
wa, a szerzej Galicji. 

Poinformowała, że w rankingu wszystkich 
polskich uczelni, Politechnika Krakowska 

pod względem aktywności zgłoszenio-
wej w ciągu ostatnich pięciu lat, a także 
jeśli chodzi o uzyskane prawa wyłączne 
na wynalazki i wzory użytkowe, plasuje 
się na 10. miejscu. 

Wręczyła także rektorowi specjalny prezent 
jubileuszowy – reprint pierwszego patentu 
udzielonego Politechnice Krakowskiej. Pa-
tent, noszący numer 39286, trwał w mocy 
od 17 marca 1955 r. i został udzielony Kate-
drze Budownictwa Żelbetowego na „wyprawę 
nienasiąkalną (szczelną) oraz beton wykonany 
z tej wyprawy”. 

Forum „Nauka i Gospodarka” towarzyszące 
jubileuszowemu spotkaniu podzielono na trzy 
panele. W pierwszym wykład wprowadzający 
wygłosił prof. Piotr Moncarz ze Stanford 
University w Stanach Zjednoczonych. Pod-
kreślał, że uczelnia służy do tworzenia pod-
walin innowacyjności, ale nie może być tylko 
fabryką innowacyjności i przedsiębiorstwem 
do tworzenia start-upów. 

W panelu „Innowacje i technologie potencja-
łem gospodarczym” prezes dr A. Adamczak 
pokreśliła, że aż 48 proc. zgłoszeń wyna-
lazków do Urzędu Patentowego RP po-
chodzi ze środowiska naukowego. Przed-
stawiła główne przyczyny odmów w sprawie 
udzielenia ochrony patentowej, zwracając 
uwagę zwłaszcza na fakt ujawniania istoty 
rozwiązania przed zgłoszeniem do urzędu. 

W wypowiedziach znacznej części osób 
biorących udział w forum zwracano uwagę 
na brak wsparcia ze strony państwa dla ro-
dzimej przedsiębiorczości, a szczególnie dla 

inicjatyw w zakresie innowacyjności. W tym 
duchu wypowiedział się m.in. jeden z ostat-
nich panelistów, Ryszard Florek, twórca 
i prezes fi rmy Fakro, drugiego w świecie 
dostawcy okien dachowych, zwracając uwa-
gę, że fi rmy zachodnie mają przeważnie dużo 
lepsze warunki do inwestowania i rozwoju niż 
fi rmy rodzime. Mówił także o sukcesach swe-
go przedsiębiorstwa w rozwijaniu nowocze-
snych technologii i patentowaniu wynalazków. 

Sala brawami skwitowała informację, że pre-
zes Fakro ukończył Wydział Budownictwa 
Lądowego na Politechnice Krakowskiej.

Obchodom jubileuszu Politechniki towa-
rzyszyły dodatkowe inicjatywy wydawni-
cze i wystawiennicze. Ukazały się m.in. 
publikacje: „70 lat Politechniki Krakowskiej 
1945–2015” (kompendium wiedzy o doko-
naniach naukowych, dydaktycznych i orga-
nizacyjnych politechnicznej społeczności, 
przygotowane przez Komitet Organizacyjny 
Jubileuszu), „Zawód inżynier” (albumowa, 
bogato ilustrowana opowieść o historii 
PK z relacjami świadków i wywiadami 
z bohaterami 70. lecia PK autorstwa Elż-
biety Koniecznej), a także książka „Sport 
na Politechnice Krakowskiej”. Poczta Polska 
wydała karty i znaczki pocztowe związane 
z jubileuszem PK, przygotowała także oko-
licznościowy stempel pocztowy. W Muzeum 
Politechniki Krakowskiej prezentowana bę-
dzie ekspozycja fi latelistyczna „Jan Paweł II 
– Honorowy Senator i Profesor Politechniki 
Krakowskiej w kolekcjonerstwie”. Z kolei 
na dziedzińcu kampusu głównego przy 
ul. Warszawskiej w Krakowie oglądać można 
wystawę fotografi czną „Politechnika Krakow-
ska 1945–2015”.

Obchody 70. lecia PK rozpoczęły się 
w październiku ub. roku inauguracją roku 
akademickiego, główne uroczystości, 
z galą jubileuszową i forum gospodarczym 
– w maju br. W marcu odbył się koncert 
jubileuszowy w Filharmonii Krakowskiej 
oraz Bieg Kościuszkowski, w czerwcu zaś 
– uroczystości jubileuszu 70. lecia Wydziału 
Inżynierii Lądowej oraz Gala 70. lecia Sportu 
na Politechnice, zaś w lipcu odbędą się 
w Żywcu 38. Regaty Żeglarskie o Puchar 
Rektora Politechniki.

Piotr Brylski
Zdj. PKGmach Politechniki Krakowskiej
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Politechnika Łódzka – 70 lat tradycji

„Nauka się oPŁaca”„Nauka się oPŁaca”

Jedyna publiczna uczelnia techniczna w regionie łódzkim, Jedyna publiczna uczelnia techniczna w regionie łódzkim, 
jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, niedawno obchodziła jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, niedawno obchodziła 

swe 70. urodziny. Jej mury opuściło dotąd ponad 100 tys. absolwentów. swe 70. urodziny. Jej mury opuściło dotąd ponad 100 tys. absolwentów. 
Wydarzenia jubileuszowe potwierdzały wizerunek Politechniki Wydarzenia jubileuszowe potwierdzały wizerunek Politechniki 
jako nowoczesnej i prestiżowej uczelni. Urząd Patentowy RP jako nowoczesnej i prestiżowej uczelni. Urząd Patentowy RP 

został zaproszony do wspólnego świętowania jubileuszu w Łodzi.został zaproszony do wspólnego świętowania jubileuszu w Łodzi.

Główne obchody 70. lecia Politechniki 
Łódzkiej rozpoczęły się uroczystym prze-
marszem orszaku władz uczelni i senatu 
spod rektoratu pod pomnik pierwszego 
rektora PŁ prof. Bohdana Stefanowskiego, 
gdzie złożone zostały kwiaty. W orszaku 
przeszli również znamienici goście obcho-
dów: minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego prof. Lena Kolarska-Bobińska; 
były premier i przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego doktor honoris 

causa PŁ prof. Jerzy Buzek, przewodni-
czący Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich prof. Wiesław Ba-
nyś, prezes Fundacji Rektorów Polskich 
prof. Jerzy Woźnicki oraz noblista prof. 
Arieh Warshel. 

Posiedzenie Senatu zgromadziło w histo-
rycznym audytorium im. A. Sołtana bardzo 
wielu gości. Szczególną uwagę przykuwała 
grupa prawie 100 rektorów polskich uczelni 
w tradycyjnych akademickich strojach. 

W ławach audytorium zasiedli także przed-
stawiciele Sejmu i Senatu RP, władz miasta 
i regionu, przedstawiciele instytucji nauko-
wych oraz organizacji gospodarczych i fi rm 
współpracujących z uczelnią. Do Łodzi 
przyjechali też naukowcy z zagranicznych 
uczelni, m.in. z Ukrainy, Szkocji, Francji, 
Niemiec, Rosji, Włoch, Holandii, Meksyku 
i Chin. 

W sali wypełnionej do ostatniego miejsca 
byli też gorąco witani przez rektora prof. 
Stanisława Bieleckiego pracownicy, 
studenci oraz absolwenci Politechniki 
Łódzkiej. Uroczyste posiedzenie Senatu 
uświetniła ceremonia nadania tytułu dokto-
ra honoris causa dla prof. Arieha Warshela 
oraz wręczenie nagród rektora i w konkur-
sie „Nauka się oPŁaca”. 

Rektor prof. St. Bielecki nawiązując 
do historii przypomniał profesorów, którzy 
w 1945 r. przyjechali do Łodzi tworzyć 
Politechnikę Łódzką. A czym obecnie 
jest Politechnika Łódzka? Jak odpowiada 
na współczesne wyzwania społeczne? 
Rektor odniósł się m.in. do fi larów, na któ-
rych dziś opiera się rozwój uczelni i realizo-
wanie jej misji: innowacjach w kształceniu, 
badaniach i projektowaniu nowoczesnych 
technologii, roli współpracy nauki z przemy-
słem, a także partnerskim współdziałaniu 
z innymi uczelniami. Senat Politechniki Łódzkiej
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Z wystąpień gości płynęły ciepłe słowa i uznanie dla uczelni-jubi-
latki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-
Bobińska składając gratulacje mówiła o rosnącej roli łódzkich 
uczelni, w czym animującą rolę odgrywa współpraca uczelni z mia-
stem i regionem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym i ze sobą 
nawzajem. Prof. Jerzy Buzek wspominał swoją współpracę z Po-
litechniką Łódzką i mówił o rozwoju cywilizacji, do którego zgodnie 
potrzebni są humaniści oraz technicy. Obrady rektorów polskich 
uczelni trwające w tym czasie w Łodzi, od 21–23 maja, wpisały się 
w jubileusz Politechniki Łódzkiej i całej Łodzi Akademickiej. 

Jak mówił prof. W. Banyś przewodniczący Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich, dokonania PŁ są znaczące 
i zaprzeczają pojawiającym się nieprzychylnym uczelniom komen-
tarzom: „niech krytycy przyjadą na Politechnikę Łódzką i zdemisty-
fi kują ten wizerunek”. 

Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak przekazała 
na ręce rektora prof. Bieleckiego słowa uznania dla Politechniki 
Łódzkiej, a także historyczny opis pierwszego patentu udzielonego 
uczelni i w swoim wystąpieniu podkreślała ogromny wkład wyna-
lazczy uczelni na tle kraju, odpowiedzialną, cywilizacyjną rolę po-
litechniki, która dba i rozwija swoją własność intelektualną, w tym 
zwłaszcza przemysłową i wpisuje się we wszystkie najważniejsze 
wyzwania stojące przed komercjalizacją badań naukowych oraz 
wdrażaniem ich do praktyki przemysłowej na obecnym etapie 
rozwoju naszej gospodarki. 

Szczególny urodzinowy prezent Politechnika Łódzka otrzymała 
od koncernu energetycznego PGE. Jacek Kaczorowski, prezes 
zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
przekazał prof. Stanisławowi Bieleckiemu berło, jedno z najważ-
niejszych insygniów rektorskich, nawiązując do wspólnych prac 

nad innowacyjną technologią oczyszczania gazów wylotowych 
z elektrowni. Nowe berło zostało zaprojektowane i wykonane przez 
prof. Grzegorza Chojnackiego z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 

 Jubileusz sprzyjał refl eksji nad 70-letnią tradycją i wartościami, 
które Politechnika Łódzka przekazała prawie 100 tys. absolwen-

70 LAT POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W LICZBACH

 1945 – rok założenia
 4. miejsce wśród uczelni technicznych w rankingu 

wyd. Perspektywy
 4. miejsce wśród najchętniej wybieranych uczelni 

w Polsce – wg raportu MNiSW
 1 367 nauczycieli akademickich
 20 021 studentów
 2 945 pracowników
 240 profesorów
 38 kierunków studiów
 7 języków obcych, w których prowadzone 

są lektoraty w Centrum Językowym PŁ
 75 Studenckich Kół Naukowych
 22 organizacje studenckie
 31 sekcji sportowych prowadzonych przez AZS PŁ
 2 891 miejsc w akademikach
 166 400 e-książek w zbiorach biblioteki PŁ
 500 ośrodków naukowych w 61 krajach, w których 

mamy podpisane umowy o współpracy 
naukowo-badawczej w wymianie studentów

Budynki kampusu głównego Politechniki Łódzkiej
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tom. Podkreślano, że świetnie wykształceni inżynierowie, to duma 
i potwierdzenie, że droga, jaką obrała Politechnika jest właściwa. 
Dziś wielu z nich to partnerzy – przedstawicie fi rm, z którymi pro-
wadzone są badania naukowe na najwyższym europejskim i świa-
towym poziomie. Wspólnie tworzone nowoczesne i innowacyjne 
technologie stosowane są przez największe przedsiębiorstwa 
w kraju i za granicą. Zwracano także uwagę na wysoką ocenę ab-
solwentów, a także notowania Politechniki Łódzkiej w rankingach, 
jak również otrzymane wyróżnienia, co ma dowodzić, że propono-
wana przez uczelnię oferta dydaktyczna i naukowa spełnia krajowe 
i europejskie wymagania oraz gwarantuje najwyższą jakość. 

Warto wspomnieć, że w lutym br. na stronie internetowej „Dzienni-
ka Łódzkiego” ruszył konkurs „Nauka się oPŁaca”, prezentujący 
7 innowacyjnych projektów badawczych realizowanych przez 
naukowców z Politechniki Łódzkiej, które znalazły praktyczne za-
stosowanie albo są bliskie wprowadzenia na rynek. 

 Nowoczesne oblicze uczelni prezentuje specjalny album wydany 
w związku z jubileuszem. Zawarte w nim zdjęcia pokazują szcze-
gólne wydarzenia w dziejach uczelni. Z okazji jubileuszu można 
było obejrzeć wystawę „Zasłużeni dla Politechniki Łódzkiej” pre-
zentującą sylwetki wybitnych postaci – naukowców z Politechniki 
Łódzkiej, przedstawicieli poszczególnych wydziałów, mających 
istotny wkład w budowanie obecnej pozycji Politechniki Łódzkiej. 
Wystawa prezentowana będzie do końca lipca w budynku Biblio-
teki PŁ. 

Historia Politechniki Łódzkiej nierozerwalnie wiąże się z historią 
Łodzi, dlatego trudno było wyobrazić sobie obchody jubileuszu 
uczelni bez mieszkańców Łodzi i regionu. „Rozkręcamy cał(k)ą 
Łódź” – to hasło urodzinowego weekendu PŁ, który odbył się 
na dziedzińcu zrewitalizowanej Manufaktury. A od połowy maja uli-
cami miasta jeździł specjalny kolorowy tramwaj promujący urodziny 
Politechniki Łódzkiej. Urodzinowy weekend, kolejny raz potwierdził, 
że Politechnika Łódzka mocno wrosła w tkankę miasta.

Przemówienie JM Rektora 
Politechniki Łódzkiej,

 prof. Stanisława Bieleckiego 
podczas uroczystego posiedzenia Senatu 

z okazji 70-lecia istnienia uczelni

Mija 70 lat od powołania do życia Politechniki Łódzkiej. 
To chwila niezmiernie ważna w historii naszej Alma Mater 
nie tylko z uwagi na okrągłą rocznicę, ale przede wszystkim 
z uwagi na czas, w którym żyjemy. Gdy o tym myślimy, 
przed oczyma przesuwa się korowód wydarzeń, tych waż-
nych w życiu Uczelni i tych o znaczeniu historycznym.

W tym wspomnieniu towarzyszy mi nieustannie Eliotowska 
refl eksja: „Czas teraźniejszy i czas, który minął, Razem 
obecne są chyba w przyszłości, A przyszłość jest zawarta 
w czasie, który minął. I ciągle trwa jako możliwość…”.

Nie udało się łódzkim przemysłowcom i społeczności 
miasta uzyskać w XIX wieku zgody cara Aleksandra II 
na uruchomienie Instytutu Technicznego. Kolejna szansa 
dla Łodzi pojawiła się dopiero w 1945 r. Na rektora nowo 
powstałej uczelni powołano prof. Stefanowskiego. Jedna 
ze współzałożycielek PŁ Prof. Dorabialska, asystentka Marii 
Skłodowskiej-Curie, pisze: „Pewnego czerwcowego dnia 
rektor Stefanowski załadował w Warszawie do ciężarówki 
kilkunastu profesorów i wysypał nas na Wodnym Rynku, 
w byłym pałacu Scheiblera. Słońce świeciło nad nami 
i w nas. Ci, co w trudzie i mozole przez cztery lata prowadzili 
tutaj tajne nauczanie, wiedzieli, że teraz będą mogli otwarcie 
objąć opieką tę całą młodzież ukochaną jak własne dzieci. 
Wiedzieli, że powstaje nowa placówka polskiego życia 
naukowego, powstaje uczelnia, pod którą będzie można 
założyć kamień węgielny własnych umysłów i serc… W hi-
storii kultury polskiej otworzyliśmy nowy rozdział. Tytuł jego 
Politechnika Łódzka.”

W miarę upływu czasu rosła liczba studentów, przybywało 
kadry akademickiej, a zadania i oferta uczelni ulegały cią-
głej modernizacji. Szybko adaptowano budynki po fabryce 
Rosenblatta, a sytuacja lokalowa uczelni poprawiała się 
z roku na rok. W imieniu naszej społeczności akademickiej 
pragnę dzisiaj złożyć hołd budowniczym naszej Alma Mater. 
Bez ich osobistego i zespołowego zaangażowania i trudu 
włożonego w pierwszej fazie tworzenia uczelni nie byłoby 
tak wielu znaczących momentów w jej historii. Wśród osób 
szczególnie zasłużonych dla stworzenia uczelni od podstaw 
pragnę wymienić pierwszego rektora prof. dr hab. Bohdana 
Stefanowskiego, pierwszego prorektora prof. dr hab. Osma-
na Achmatowicza, pierwszych dziekanów prof. Bolesława 
Tołłoczko, prof. dr Janusza Groszkowskiego oraz prof. dr Ali-
cję Dorabialską. 

Piotr Brylski
Zdj. PŁ

Rektor prof. St. Bielecki otrzymał od UPRP historyczny opis 
pierwszego patentu dla PŁ
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W trakcie pierwszej inauguracji roku akademickiego ów-
czesny rektor prof. B. Stefanowski podkreślił, że „Uczelnia 
nasza nie jest i nie może być tylko szkołą wyższego typu 
kształcącą zawodowców różnych specjalności”. Wyraził tym 
samym myśl, iż uczelnia jest punktem skupienia życia inte-
lektualnego społeczności, w której funkcjonuje i rozwija się 
wraz z nią, stwarzając klimat dla dynamicznej kreatywności. 
Tą ścieżką podążali moi poprzednicy pełniący w minionych 
latach funkcję Rektora Politechniki Łódzkiej. Z dumą mo-
żemy teraz określać naszą Uczelnię mianem „Politechnika 
Łódzka Tradycyjnie Nowoczesna”.

Chciałbym Państwu w telegrafi cznym skrócie przedstawić: 
Czym jest obecnie Politechnika Łódzka? Jak odpowiada 
na współczesne wyzwania społeczne? Co czyni, aby 
– spełniając swoją misję – kreowała szeroki ekosystem 
B+R, wypełniając go odkryciami, innowacjami, wdrożeniami 
i inicjatywami? Politechnika Łódzka to obecnie 1400 na-
uczycieli akademickich, 800 doktorantów, 20 tys. studen-
tów. To także 9 wydziałów, z których 7 posiada kategorię A 
oraz wiele innych jednostek pozawydziałowych. Młodzieży 
oferujemy obecnie 42 kierunki studiów na trzech stopniach 
kształcenia. Wprowadzamy wiele najnowocześniejszych 
metod edukacyjnych. Uczestniczymy w pracach Fundacji 
Młodej Nauki, w organizowaniu polskich Massive Open On-
line Courses. W uczelni powstała jedyna w kraju pracownia 
kreatywnego rozwiązywania problemów Design Thinking 
Workspace. Pragnę w tym miejscu podkreślić rolę nasze-
go International Faculty of Engineering, ciągle unikatowej 
jednostki w skali kraju, w której kształcimy w językach an-
gielskim i francuskim. Obecnie proces ten realizowany jest 
w oparciu o metodologie Problem Based Learning i Design 
Thinking, polegające na zdobywaniu wiedzy i kompetencji 
poprzez rozwiązywanie pro-
blemów, których defi niowanie 
odbywa się wspólnie z przed-
siębiorstwami i w oparciu 
o zgłaszane przez nich tema-
ty. Przykładem tych działań 
jest projekt Design Thinking 
in Engineering, który był koor-
dynowany przez Politechnikę 
Łódzką i prowadzony wspólnie 
z uczelniami z Hiszpanii, Fran-
cji, Niemiec, Cypru, Szkocji 
i Szwecji.

Potrzeba kształcenia w ob-
szarach interdyscyplinarnych 
skłoniła nas do utworzenia 
międzywydziałowych kole-
giów: Kolegium Gospodarki 
Przestrzennej, Kolegium 
Towaroznawstwa, Kolegium 
Logistyki oraz kierunków 

międzywydziałowych i międzyuczelnianych. Dla intensy-
fi kacji i internacjonalizacji prac badawczych utworzyliśmy 
Międzynarodową Szkołę Doktorską PŁ, która jest znacznie 
bardziej elastyczna w kwestii zatrudniania zagranicznych 
doktorantów niż obwarowane krajowymi ograniczeniami 
studia III stopnia. 

Kształcenie na PŁ daleko wychodzi poza schematy typowe 
dla szkoły wyższej. Life Long Learning to stały obszar aktyw-
ności nauczycieli akademickich PŁ. Uniwersytet Dziecięcy, 
Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku oraz dziesiątki kursów i studiów podyplomowych 
to efekt właśnie tych działań. Politechnika Łódzka od wielu 
lat wspiera aktywność studentów. Dyplom ukończenia Po-
litechniki Łódzkiej otrzymało już prawie 100 000 (99 560) 
absolwentów. Staramy się utrzymywać z nimi jak najbliższe 
kontakty poprzez Stowarzyszenie Absolwentów i Biuro Ka-
rier Politechniki Łódzkiej.

Kształcenie na PŁ jest nieodłącznie związanie z prowa-
dzonymi badaniami. Jesteśmy trzecią uczelnią techniczną 
w kraju pod względem liczby grantów z NCN przypa-
dających na jednego pracownika. Aktualnie, w ramach 
450 projektów prowadzonych z 230 partnerami bizneso-
wymi, realizujemy prace badawcze i rozwojowe znajdujące 
się w głównym nurcie światowych badań, w tym wiele 
z nich przy współfi nansowaniu NCBiR. Przykładowo: 
Politechnika Łódzka, wspólnie z fi rmą PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A., opracowuje inno-
wacyjną technologię oczyszczania gazów wylotowych 
z elektrowni.

Uzyskany metodą metalurgiczną High Strength Metallurgical 
Graphene to efekt prac realizowanych w ramach projektu 

Kampus Politechniki Łódzkiej
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GraphRoll, będącego częścią programu GrafTech prowa-
dzonego przez NCBiR.

Wytwarzana w procesie biotechnologicznym bionanoce-
luloza została skomercjalizowana, a obecny jej właściciel 
wybudował do tego celu najnowocześniejszy w Europie 
zakład biotechnologiczny, będący jednocześnie wytwór-
nią wyrobów medycznych z bakteryjnej bionanocelulozy 
o nazwie CELMAT. Zastosowanie w medycynie i rolnictwie 
znalazły również wyroby powstałe w wyniku realizowanego 
w Politechnice Łódzkiej projektu BIOGRATEX. Opracowano 
pierwszą w kraju technologię wytwarzania włóknin typu 
spod fi liery, przy zastosowaniu trzech, komercyjnie dostęp-
nych, rodzajów biodegradowalnych polimerów.

Uczelnia rozwija współpracę z fi rmą Airbus Helicopters, 
która już zaowocowała wdrożeniem nowych, niedawno 
odtajnionych, rozwiązań do produkowanego przez nią 
najszybszego na świecie helikoptera. Pomyślnie rozwija 
się współpraca z francuskim koncernem PSA Peugeot 
Citroën, w dziedzinie napędu elektrycznego pojazdów 
samochodowych. 

Podając przykład tej ostatniej współpracy, chciałbym się 
jeszcze chwilę zatrzymać na roli, jaką Politechnika Łódzka 
wraz z innymi łódzkimi uczelniami odgrywają w rozwoju 
regionu. Mamy ambicję stania się centrum współpracy 
nauki i przemysłu. Uczestniczymy lub koordynujemy pracę 
wielu konsorcjów i platform technologicznych. Wspieramy 
innowacyjne technologie i jesteśmy motywatorami przed-
siębiorczości. Z inicjatywy naszych uczestników w TOP500 
Innovators powołaliśmy Interdyscyplinarną Szkołę Inno-
wacyjności. Powstało już kilka start-upów. Politechnika 
Łódzka jest jednym z założycieli i udziałowców parków 
naukowo-technologicznych: Łódzkiego Regionalnego Bio-
NanoParku i Bełchatowsko-Kleszczowskiego. W ramach 
tego pierwszego zaplanowano budowę ARUZa (Analizatora 
Rzeczywistych Układów Złożonych), unikatowego symulato-
ra cyfrowego, który pozwoli na określenie przebiegu i identy-
fi kacje parametrów złożonych reakcji chemicznych.

Na początku bieżącego roku media szeroko informowały 
o sukcesie łódzkich zespołów badawczych w konkursie 
TEAMING OF EXCELLENCE organizowanym przez Komi-
sję Europejską, w ramach programu Horyzont 2020. Jego 
celem jest utworzenie, w niektórych państwach członkow-
skich, wiodących centrów B+R w strategicznym partner-
stwie z europejskimi ośrodkami naukowymi, prowadzącymi 
badania na najwyższym światowym poziomie.

Złożony we wrześniu ubiegłego roku łódzki projekt został 
wybrany do drugiego etapu kwalifi kacji. To ogromny sukces 
Łodzi akademickiej wspieranej przez władze samorządowe 
regionu. Po raz pierwszy inicjatywa Politechniki Łódzkiej, 
utworzenia w Łodzi Międzynarodowego Centrum Badań 
Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM), znalazła tak sze-
rokie poparcie łódzkiego środowiska naukowego i samorzą-
du regionalnego.

Kolejnym ewidentnym dowodem naszego aktywnego 
uczestnictwa w życiu akademickim Europy jest zaplano-
wana na rok 2016, a już potwierdzona, 35th Conference 
of Rectors and Presidents of European Universities 
of Technology.

Owoce 70-ciu lat działalności pracowników Politechniki 
Łódzkiej widzimy dzisiaj zarówno w postaci całkowicie 
nowych obiektów, jak i rewitalizowanych zabytkowych 
pomieszczeń pofabrycznych. W ostatnich latach zrealizo-
waliśmy inwestycje, dzięki którym powstały nowe budynki, 
w których uruchomiono laboratoria wyposażone w najnow-
szą aparaturę. Są to: Fabryka Inżynierów XXI wieku, Cen-
trum Technologii Informatycznych i rewitalizowany gmach 
Instytutu Fizyki. Aktualnie prowadzimy budowę nowego 
gmachu Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środo-
wiska, którą zakończymy na jesieni tego roku. W kampusie 
południowym powstaje jeden z najnowocześniejszych 
obiektów sportowych w kraju, obejmujący z dawna wycze-
kiwany w regionie basen olimpijski.

Obecność współczesnych uczelni w rozwoju regionu czy re-
gionów jest sprawą bezdyskusyjną. Ale, jak każdy rozwój, 
powinien on być efektywny, ekonomicznie uzasadniony, 
zrównoważony i spełniający potrzeby i oczekiwania społecz-
ne. Taki cel nie jest możliwy do osiągnięcia w pojedynkę. 
Dlatego też trzy uczelnie Politechnika Łódzka, Politechnika 
Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna podpisały 
w 2013 roku Porozumienie UT3. Powołane zostały grupy 
robocze, które opracowują szczegółowo propozycje no-
wych kierunków studiów, takich jak inżynieria kosmiczna, 
inżynieria biomedyczna, biogospodarka. W tym ostatnim 
rolę wiodącą przypisano Politechnice Łódzkiej. Istotna rola 
biogospodarki, jako elementu ekonomii recyrkulacyjnej, 
została zauważona i wprowadzona do strategii rozwoju 
regionu przez Marszałka Województwa Łódzkiego. W celu 
ściślejszego powiązania akademickiej sfery B+R z gospo-
darką, powołaliśmy wraz z innymi partnerami Polski Instytut 
Technologiczny.

Szanowni Państwo, odbyliśmy bardzo krótką podróż 
po 70-letniej historii Politechniki Łódzkiej i jej dokonaniach. 
Z tego miejsca pragnę teraz złożyć wyrazy serdecznego 
podziękowania wszystkim pracownikom Uczelni za pracę 
i trud włożony w budowanie Politechniki Łódzkiej, jej infra-
struktury, potencjału badawczego oraz kształcenie studen-
tów i doktorantów.

To dzisiejsze święto niech będzie wyrazem naszej wspól-
nej radości i satysfakcji z osiągniętych już rezultatów. 
Uniwersytet badawczy, innowacyjny, rozpoznawalny 
w zjednoczonej Europie – taki uniwersytet tworzymy. 
Jestem głęboko przekonany, że dalsza realizacja tej 
wizji, w perspektywie nadchodzących lat będzie rów-
nie sprawna i skuteczna. Tego właśnie nam i naszej 
ALMA MATER życzę.
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Spotkania w UPRP

PODSUMOWANIE KONKURSU 

„STUDENT WYNALAZCA 2015” „STUDENT WYNALAZCA 2015” 

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca, organizowany jest co roku przez Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca, organizowany jest co roku przez 
Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie 

wynalazczości studenckiej”. Stanowi część programu realizowanego przez wynalazczości studenckiej”. Stanowi część programu realizowanego przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Kreator innowacyjności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Kreator innowacyjności 

– wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Konkurs objęty jest – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Konkurs objęty jest 
honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra 

Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

A dresowany jest do studentów i doktorantów będących studentami 
studiów dziennych, którzy w swoim indywidualnym lub zespoło-

wym dorobku naukowym posiadają chronione lub zgłoszone do ochrony 
przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe lub 
przemysłowe. Szczególne preferencje mają zgłoszenia rozwiązań tech-

nicznych udokumentowane prototypami lub modelami, stanowiącymi 
najciekawsze formy prezentacji i promocji podczas wystaw i targów.

Komisja konkursowa oceniająca zgłoszone rozwiązania przyznaje 
od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia. 
Laureaci nagród głównych biorą udział w Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków w Genewie. Organizator fi nansuje zarówno koszty stoiska 
wystawienniczego, jak również podróży i pobytu twórców w Genewie. 
Inicjatywa wspomagająca młodych twórców i stwarzająca warunki 
do popularyzacji i promocji wyników ich pracy twórczej uzyskała akcep-
tację wielu instytucji i partnerów wspierających rozwój młodej wynalaz-
czości m.in. Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów. 

U czestnicy wszystkich edycji Konkursu mają okazję promować 
rozwiązania oraz macierzyste uczelnie także m.in. poprzez: udział 

w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej oraz spotkaniach broker-
skich, prezentację w Katalogu Wynalazków Studenckich oraz rejestrację 
w Bazie Danych Wynalazków Studenckich.

P odczas uroczystości podsumowującej tegoroczną edycję konkur-
su nagrody laureatom wręczyła Podsekretarz Stanu dr hab. Daria 

Lipińska-Nałęcz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W imieniu 
Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów nagrody 
wręczył Prezes Stowarzyszenia prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota. 
Jako gospodarz spotkania nagrody w imieniu Urzędu Patentowego 
przekazała Prezes Urzędu dr Alicja Adamczak. Uroczystość odbyła się 
w 18 czerwca br. w siedzibie UPRP. Honorowe dyplomy otrzymali także 
będący współautorami nagrodzonych wynalazków opiekunowie naukowi 
laureatów. 

AT
Zdj. A. Taukert

W uroczystości uczestniczyła Podsekretarz Stanu w MNiSzW 
dr Daria Lipińska-Nałęcz (z lewej)
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W TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU NAGRODY GŁÓWNE OTRZYMALI:

Łukasz Sadurski
Współautor wynalazku
„KABESTAN” 

Karol Charkiewicz
Współautor wynalazku
„WYKORZYSTANIE PANELU 
14 AUTOPRZECIWCIAŁ JAKO 
KLASYFIKATORA W NIEINWAZYJNEJ 
DIAGNOSTYCE PRENATALNEJ 
ABERRACJI CHROMOSOMOWEJ 
ZESPOŁU DOWNA OPARTE 
O ANALIZĘ WE KRWI” 

Joanna Gościk
Współautorka wynalazku
„WYKORZYSTANIE PANELU 
14 AUTOPRZECIWCIAŁ JAKO 
KLASYFIKATORA W NIEINWAZYJNEJ 
DIAGNOSTYCE PRENATALNEJ 
ABERRACJI CHROMOSOMOWEJ 
ZESPOŁU DOWNA OPARTE 
O ANALIZĘ WE KRWI” 

Iga Jasińska
Współautorka wynalazku
„ZASTOSOWANIE GRANULATU 
SZKŁA SPIENIONEGO ORAZ 
POLIKRZEMIANU LITU JAKO 
DODATKÓW W WYROBACH Z MASY 
SILIKATOWEJ”

WYRÓŻNIENIA:

Milena Nowek
Współautorka wynalazku
„ZASTOSOWANIE REGRANULATU POLISTYRENU 
WYSOKOUDAROWEGO JAKO DODATKU W WYROBACH 
Z MASY SILIKATOWEJ” 

Zbigniew Michno
Autor wynalazków
„RZEP” oraz „ŁĄCZNIK, ZWŁASZCZA BUDOWLANY”

Szymon Kowalski
Współautor wynalazków
„FILAMENT DO DRUKU W TECHNOLOGII FDM I FFF” 
„MECHANIZM PODAWANIA FILAMENTU W DRUKARKACH 
TYPU FDM I FFF” 

Krzysztof Sokołowski
Współautor wynalazków
„FILAMENT DO DRUKU W TECHNOLOGII FDM I FFF” 
„MECHANIZM PODAWANIA FILAMENTU W DRUKARKACH 
TYPU FDM I FFF” 
 
Aleksandra Wojciechowska
Współautorka wynalazku
„TETRAHYDROFURANYLOPOCHODNA CYTRONELLOLU” 
 
Jakub Chołodowski
Współautor wynalazku
„CZUJNIK DO POMIARU PRZEMIESZCZEŃ, ZWŁASZCZA 
ELEMENTÓW OGUMIENIA WZGLĘDEM OBRĘCZY KOŁA 
JEZDNEGO”

Angela Andrzejewska
Współautorka wynalazku
„ORTEZA DYNAMICZNO – POMIAROWA 
STAWU BIODROWEGO Z BEZPRZEWODOWYM 
MODUŁEM DIAGNOSTYCZNO – POMIAROWYM, 
ORAZ SPOSÓB POMIARU PARAMETRÓW 
DIAGNOSTYCZNYCH STAWU BIODROWEGO” 

Żaneta Król
Współautorka wynalazku
„SPOSÓB WYTWARZANIA BIOPOLIMEROWYCH 
KOMPOZYTÓW ORAZ BIOPOLIMEROWE 
KOMPOZYTY O AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ” 

Ewa Brychcy 
Współautorka wynalazku
„SPOSÓB WYTWARZANIA BIOPOLIMEROWYCH 
KOMPOZYTÓW ORAZ BIOPOLIMEROWE 
KOMPOZYTY O AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ”
 
Natalia Ulbin-Figlewicz 
Współautorka wynalazku
„SPOSÓB WYTWARZANIA BIOPOLIMEROWYCH 
KOMPOZYTÓW ORAZ BIOPOLIMEROWE 
KOMPOZYTY O AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ” 

Dominika Kulig
Współautorka wynalazku
„SPOSÓB WYTWARZANIA BIOPOLIMEROWYCH 
KOMPOZYTÓW ORAZ BIOPOLIMEROWE 
KOMPOZYTY O AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ” 

Nagrodzeni w Konkursie „Student Wynalazca” w UPRP
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25 lat Konkursu „Teraz Polska”

Nadal Nadal 
jesteśmy w drodzejesteśmy w drodze

Rozmowa z Prezesem Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” 
Krzysztofem Przybyłem

Godło „Teraz Polska” w ciągu 25 lat Godło „Teraz Polska” w ciągu 25 lat 
stało się gwarantem wysokiej jakości i narodowej reputacjistało się gwarantem wysokiej jakości i narodowej reputacji

– 25 lat temu rozpoczynaliśmy proces 
transformacji i właśnie wtedy rozpo-
częła działalność Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, 
którą Pan dziś prowadzi. Chcieliśmy 
utwierdzić się w przekonaniu i powie-
dzieć sobie i światu, że teraz nasza 
kolej, Teraz Polska, to jest nasz czas?

– Polska, rozpoczynając ćwierć wieku 
temu odbudowę gospodarki wolnoryn-
kowej, potrzebowała przykładów po-
twierdzających, że sukces jest możliwy, 
że z naszego kraju mogą się wywodzić 
dobre produkty, usługi, przedsięwzięcia 
innowacyjne. Konkurs „Teraz Polska” 
od samego początku miał zwrócić 
uwagę na te produkty, które również 
mają szansę pokazać w dobrym świetle 
nasz kraj poza jego granicami. Ćwierć 
wieku temu bowiem niewiele fi rm mogło 
potwierdzić wysoką jakość jakimkolwiek 
certyfi katem.

– Ten czas, te 25 lat udało nam się 
dobrze wykorzystać? Co prawda 
zawsze można powiedzieć, że można 
było inaczej, więcej, podobnie, jak 

w życiu prywatnym, gdy patrzymy 
wstecz, oceniamy siebie, swoje dzia-
łania czy zaniechania…

– Za nami 25. edycja Konkursu „Teraz 
Polska”. To dogodny moment na podsu-
mowania i refl eksje. Konkurs znakomicie 
zrealizował swoje początkowe zadanie. 
Pokazał, że w kraju budzącej się przed-
siębiorczości powstają wysokiej jakości 
produkty, które zasługują na zaufanie 
konsumentów i mogą konkurować 
ze swoimi odpowiednikami z zagranicy. 
Przed nami jednak kolejne wyzwania. 

– W jednej ze swych wypowiedzi, 
mówił Pan, że silne, rozpoznawalne 
marki, to przejaw gospodarczej kon-
dycji. Czy są już silne polskie marki, 
rozpoznawalne na świecie? Czy jed-
nak ćwierć wieku to zbyt mało czasu, 
by nadrobić 60 lat braku silnej pozycji 
Polski w gospodarce światowej?

– To prawda, powstawanie i obecność 
silnych marek świadczy o kondycji 
gospodarki narodowej. Kraje wysoko 
rozwinięte mogą się pochwalić dużym 

portfolio marek produktów i usług naj-
wyższej jakości, obdarzonych zaufaniem 
konsumentów. Mówimy Mercedes – my-
ślimy Niemcy, mówimy Dior – myślimy 
Francja. Polska również potrzebuje 
marek, o których reputacji świadczą 
sukcesy nie tylko na rynkach krajowych, 
ale także zagranicznych. Nadal jesteśmy 
jednak w drodze.

Nadrabiamy te 60 lat i robimy to efek-
tywnie. Istnieje wiele produktów, które 
pełnią rolę ambasadorów Polski poza 
jej granicami. Są to marki coraz bardziej 
rozpoznawalne i coraz częściej bez pro-
blemu kojarzone z Polską. W 1996 roku 
w Konkursie „Teraz Polska” zwyciężyła 
fi rma Fakro. Dziś jest to już marka glo-
balna, wicelider rynku okien z 15-proc. 
udziałem w światowej sprzedaży! Polska 
ma też CD Project. O ich najnowszym 
Wiedźminie mówi przecież cały świat… 
A i PESA niezmiennie podbija kolejne 
rynki. Z roku na rok takich marek, fi rm 
oraz ich sukcesów będzie coraz więcej. 

Także nasze produkty rolno-spożywcze 
świetnie sobie radzą na arenie między-



Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    39

narodowej, zdobywając kolejne rynki. 
W ostatnich latach dynamicznie rośnie 
eksport, szczególnie do krajów pozaunij-
nych. Jesteśmy największym na świecie 
eksporterem jabłek. Za granicę wysyła-
my także duże ilości mięsa. W eksporcie 
gęsiny jesteśmy liderem w Europie.

– Sądzę, że Fundacja odegrała zna-
czącą rolę w motywowaniu polskich 
przedsiębiorców, w zachęcaniu 
ich do budowania swojej pozycji 
rynkowej i gospodarczej w oparciu 
o silną markę, dobry produkt, inno-
wacyjną działalność. W czasach kon-

kurencyjnej gospodarki ważne jest 
proaktywne podejście… 

– Rozwój rynku oznacza intensyfi ka-
cję działań konkurencyjnych. Większa 
konkurencja to z jednej strony bardziej 
agresywne strategie rynkowe, z drugiej 
natomiast, to większa przewaga kupują-
cych, którzy są coraz bardziej świadomi, 
wymagający, uważni. Podstawową 
cechą silnej marki jest jej wiarygodność 
czyli zdolność spełniania postawionych 
obietnic. Godło „Teraz Polska” pełni więc 
funkcję swoistej gwarancji jakości. Naj-
wyższej jakości. Kiedy konsument staje 
przy sklepowej półce, wie, że sięgając 
po produkt oznaczony tym konkretnym 
znakiem, nie rozczaruje się. Sięga bo-
wiem po to, co najlepsze. 

– Formuła Godła Promocyjnego „Te-
raz Polska” ulegała z czasem posze-
rzeniu. W 2007 roku Fundacja po raz 
pierwszy ogłosiła konkurs „Teraz 
Polska dla Przedsięwzięć Innowacyj-
nych”. Jego celem jest, jak podkreśla 
Fundacja, wyłanianie i nagradzanie 
Godłem „Teraz Polska” najbardziej 
nowatorskich rozwiązań w obszarze 
produktów, procesów technologicz-
nych. Z poziomu innowacyjności na-
szej gospodarki, o której ostatnio wie-
le się mówi, nie jesteśmy zadowoleni. 
W rankingach wypadamy, mówiąc 
eufemistycznie, nie najlepiej. Czy tym 
konkursem Fundacja chciała wes-
przeć, zachęcić i promować polskich 

innowatorów? W przestrzeni publicz-
nej wciąż ich bowiem nie znamy?

– Polskiej gospodarce od lat zarzucany 
jest brak innowacyjności. Fundacja 
podjęła więc wyzwanie i od 8 lat czyli 
od momentu rozszerzenia Konkursu 
o nową kategorię, udowadnia, że jest 
inaczej. Pokazujemy i mówimy nie tylko, 
jak jest i jak powinno być, ale przede 
wszystkim rozmawiamy o narzędziach 
zmiany, o konkretnych rozwiązaniach. 
I oczywiście nagradzamy tych, którzy 
innowacyjne przedsięwzięcia z sukcesa-
mi realizują. 
Obecnie Polska należy do krajów nazy-
wanych umiarkowanymi innowatorami. 
Nie mamy się czego wstydzić, choć jest 
jeszcze sporo do zrobienia. Konieczne 
jest tutaj współdziałanie różnych środo-
wisk: biznesu, administracji i nauki. Ko-
nieczne jest nagradzanie i promowanie 
innowacyjnych przedsięwzięć. Polakom 
potrzebne są historie sukcesów. Musimy 
uwierzyć, że ludzie kreatywni – inno-
watorzy są motorem rozwoju naszej 
gospodarki. Nagradzając najlepsze 
przedsięwzięcia innowacyjne chcemy 
współtworzyć w Polsce klimat szacunku 
dla ludzi sukcesu, atmosferę przychylno-
ści dla kreatywnej myśli ludzkiej. 

– Jak Pan więc ocenia jakość zgła-
szanych przedsięwzięć, produktów, 
można chwalić ich pomysłowość, 
innowacyjność? Widać te lepsze 
„perspektywy”? 

Krzysztof Przybył podczas konferencji 
prasowej 27 kwietnia 2015 r.

Wszyscy laureaci ostatniej, XXV edycji Konkursu „Teraz Polska”
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– Konkurs organizowany jest nieprzerwa-
nie od 1992 r. Początkowo najlepszych 
z najlepszych wybieraliśmy jedynie 
spośród produktów. Z czasem rozszerzy-
liśmy Konkurs o kolejne kategorie. Rok-
rocznie obserwujemy coraz wyższy po-
ziom zgłoszeń. W pierwszych edycjach 
nawet 50% fi rm nie było w stanie spro-
stać wymaganiom dopuszczeniowym. 
W tegorocznej XXV edycji, 97% produk-
tów i 100% usług oceniono pozytywnie. 
W tym roku Kapituła Konkursu „Teraz 
Polska” nagrodziła Godłem 15 pro-
duktów, 6 usług, 2 przedsięwzięcia 
innowacyjne oraz 2 gminy. To grono jest 
świadectwem najwyższej jakości. A wła-
śnie o jakość w tym wszystkim chodzi. 
Od blisko 25 lat udowadniamy, że to wła-
śnie ona jest fundamentem polskiej 
gospodarki. 
Dobrą wróżbą dla polskiej gospodarki 
jest fakt, że zainteresowanie przed-
siębiorców Konkursem „Teraz Polska” 
jest ciągle duże. Przedsiębiorcy dbają 
o jakość, bo jest ona ważna dla konsu-
mentów. Dziś możemy już nawet mówić 
o swoistej modzie na posiadanie Godła 
„Teraz Polska” wśród fi rm z wielu sekto-
rów gospodarki.

Prezes Krzysztof Przybył wręcza statuetkę Teraz Polska Prezydentowi Mielca, 
Danielowi Kozdębie podczas uroczystości XXV edycji „Teraz Polska”

– Czy obecnie więcej jest takich 
nowatorskich zgłoszeń, jak np. na-
grodzone w tym roku: „CyberOko” 
z Politechniki Gdańskiej – metoda 
oraz technologia do diagnozowania 
i stymulowania pacjentów z ciężki-
mi urazami mózgu czy wyróżniona 
za działalność – „Koalicja na rzecz 
zdrowego starzenia” powołana 
przez prof. Bogdana Smolińskiego 
w 2012 roku? Chciałabym powie-
dzieć, że bardzo cenię kapitułę kon-
kursu za te właśnie nagrody, trzeba 
powiedzieć, nietypowe i niezwykle 
cenne, każdy z innych względów, 
i jakże innowacyjne.

– XXV edycja obfi towała w innowacyj-
ne zgłoszenia. CyberOko to najlepszy 
przykład. Kapituła doceniła także system 
zet. WIBO opracowany przez ZETO Byd-
goszcz S.A. Ta nagroda jest sukcesem 
polskiego społeczeństwa obywatelskie-
go i świadectwem zmian, jakie dzieją się 
w Polsce na naszych oczach. Ale takich 
nowoczesnych rozwiązań było w tym 
roku więcej, na przykład proekologicz-
ne produkty do redukcji tlenku azotu 
Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. 

Ta edycja i te nagrody dowodzą, że pol-
scy przedsiębiorcy świetnie rozpoznają 
potrzeby społeczeństwa i na bieżąco 
na nie odpowiadają. 

– Godło promocyjne „Teraz Pol-
ska” samo stało się marką, marką 
szczególną, którą trudno przecenić. 
Czy trawestując J. Owsiaka, Funda-
cja będzie je przyznawać „do końca 
świata i o jeden dzień dłużej” czyli 
do czasu, gdy polska gospodarka 
dzięki sile swych różnych marek znaj-
dzie się wśród gospodarek w pełni 
nowoczesnych, innowacyjnych, wyso-
ko rozwiniętych? Z okazji jubileuszu 
na pewno Fundacja zastanawia się, 
jak będzie działać, kogo i jakie idee 
poprzez swe nagrody i wyróżnienia 
promować?

– Dziś sytuacja wygląda tak, że codzien-
nie tysiące konsumentów kupuje w Pol-
sce produkty opatrzone Godłem „Teraz 
Polska”. Dorównujemy najlepszym zagra-
nicznym produktom i usługom, jednak 
nasze sukcesy i znakomite polskie marki 
w dalszym ciągu potrzebują wsparcia 
i potwierdzania jakości. Dlatego misja 
marki „Teraz Polska” wciąż jest ważna 
i aktualna. 
Wyróżniamy i promujemy najlepszych 
z najlepszych, gwarantując tym samym 
ich jakość, innowacyjność i konkuren-
cyjność. Ta misja wciąż ewoluuje. Coraz 
silniej promujemy wyraźny już trend 
patriotyzmu konsumenckiego. Przeko-
nujemy Polaków, by stojąc przy półkach 
sklepowych nie sięgali bezrefl eksyjnie 
po zagraniczne marki, ale doceniali 
jakość polskich produktów, z pełnym 
zaufaniem wybierając te, opatrzone 
Godłem.
Dzięki swoim atrybutom, dorobkowi i po-
tencjałowi „Teraz Polska” w ciągu blisko 
25 lat stała się autorytetem w dziedzinie 
narodowej reputacji. Ufają nam zarówno 
przedsiębiorcy, jak i konsumenci. W tym 
tkwi nasza największa siła. I olbrzymia 
odpowiedzialność. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Kwiatkowska
Zdj. Fundacja „Teraz Polska”
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Z notatnika rzecznika prasowego

PRZED NAMI NOCE SPADAJĄCYCH GWIAZD

O d wielu lat miłośnicy astronomii organizują latem wspólne nocne 
spotkania, na których obserwują „spadające gwiazdy” czyli spekta-

kularne roje meteorów, widocznych na polskim niebie w lipcu i sierpniu. 
Imprezy te są bardzo popularne wśród astronomów-amatorów i sprzyjają 
upowszechnianiu tej dziedziny wiedzy. 

J eden z twórców idei nocnego podglądania nieba wpadł na pomysł 
zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym RP nazwy „Noc spa-

dających gwiazd”. Nie wiadomo, jakie dokładnie motywy przyświecały przy 
tym zgłaszającemu, być może miał nadzieję na dochody z płatnego orga-
nizowania tego typu imprez. Urząd Patentowy po rozpatrzeniu zgłoszenia 
udzielił ochrony na wspomniany znak słowny, gdyż spełniał on wszystkie 
kryteria ustawowe wymagane przez Prawo własności przemysłowej. 

U prawniony mając w ręku świadectwo ochronne postanowił egze-
kwować swoje prawa i rozesłał do organizatorów zlotów astrono-

micznych pismo z żądaniem zaprzestania używania chronionego znaku. 
Wywołało to prawdziwą burzę wśród astronomów-amatorów przywiąza-
nych do nazwy, którą uważali do tej pory za dobro wspólne. Do rzecznika 
prasowego Urzędu napłynęło w związku z tym wiele pytań o zasadność 
udzielenia ochrony na zestawienie słów tradycyjnie używanych od wielu 
lat na określenie nocnych spotkań astronomicznych. Podnoszono przy 
tym podstawowy argument, że fraza „Noc spadających gwiazd” weszła 
do języka potocznego i jako taka nie może być chroniona zgodnie 
z art. 129 pkt 2 ust. 3 Prawa własności przemysłowej. 

C o do tego zarzutu mediom zostały przedstawione wyjaśnienia, 
że użytkowanie wyrażenia słownego przez stosunkowo wąskie gro-

no miłośników astronomii dla określenia letnich spotkań obserwacyjnych 
nie jest wystarczające dla stwierdzenia o potocznym charakterze takiej 
frazy. O wyrażeniu, które weszło do języka potocznego możemy mówić 
bowiem jedynie wówczas, jeśli jest ono powszechnie używane i rozpo-
znawane przez ogół posługujących się tym językiem osób, a nie jedynie 
przez wąską grupę związaną z konkretną dziedziną. 

Całe zamieszanie i oburzenie astronomów-amatorów na kolegę, który 
zgodnie z prawem zmonopolizował używane przez nich określenie, 
wpłynęło chyba na uprawnionego do znaku i spowodowało, że właściciel 
postanowił… dobrowolnie zrzec się swojego prawa. Na tym sprawa 
mogłaby się zakończyć ku zadowoleniu zainteresowanych. 

A le… wśród szumu medialnego towarzyszącego temu zdarzeniu 
pojawiły się stwierdzenia, że procedura wygaszenia znaku będzie 

długa, skomplikowana i trudna. Kwestia ta wywołała duże zainteresowa-
nie jednego z głównych kanałów telewizyjnych, którego reporterzy odwie-
dzili Urząd Patentowy z kamerą i pytaniami o to, jak długo będzie trwało 
unieważnianie znaku i w jaki sposób się to odbędzie. 

R zecznik prasowy Urzędu wyjaśnił, że do wygaszenia znaku wystar-
czy zwykłe oświadczenie woli właściciela znaku o zrzeczeniu się 

prawa wyłącznego. Na tej podstawie Urząd w ciągu dwóch tygodni wyda 
stosowną decyzję o wygaśnięciu prawa do znaku, która zostanie opu-
blikowana w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”, co zakończy całą 
procedurę, która jak widać nie jest ani długa, ani skomplikowana. Należy 
podkreślić przy tym, że prawo wygaśnie z datą uwidocznioną na oświad-
czeniu złożonym przez uprawnionego. Tak więc nie ma w związku z tym 
żadnej sensacji medialnej, co chyba nieco zmartwiło dziennikarzy dopa-
trujących się w całej sytuacji jakiś nadzwyczajnych okoliczności.

Sprawa „Nocy spadających gwiazd” dowodzi, że ochrona znaków towa-
rowych jest bardzo istotnym elementem nie tylko działalności gospodar-
czej, ale także wpisuje się w szeroki kontekst życia społecznego i może 
znacząco wpływać na dziedziny zdawałoby się bardzo odległe od sfery 
handlu i usług. 

W tym przypadku rozstrzygnięcie spornej kwestii nastąpiło poprzez 
decyzję właściciela prawa, ale należy pamiętać, że istnieje także 

szereg innych mechanizmów prawnych regulujących kwestię unieważ-
niania i wygaszania praw wyłącznych do znaków towarowych. Prawa te 
nie mają bowiem charakteru niewzruszalnego, gdyż w założeniu mają 
służyć uczciwej konkurencji i rozwojowi gospodarczemu, co wymaga 
bardzo dużej elastyczności rozwiązań regulujących kwestię posługiwania 
się znakami towarowymi. 

J ednak mimo tej świadomości, przyznam szczerze, że nie spodzie-
wałem się, iż problematyka znaków towarowych może zawędrować 

w kosmiczne rejony przelatujących po nocnym niebie Perseid... 

Adam Taukert 
Zdj. Wikipedia
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Lean in STEM 2015 – imponujący start

NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, 
TO WIELKA BOLĄCZKA POLSKIEJ EDUKACJI

Bez postawienia na STEM – czyli Bez postawienia na STEM – czyli Science, Technology, Engineering, MathematicsScience, Technology, Engineering, Mathematics 
– nie ma dobrej przyszłości dla Polski, Europy i świata. 30 czerwca, kiedy – nie ma dobrej przyszłości dla Polski, Europy i świata. 30 czerwca, kiedy 
ogłoszono, że jedną czwartą polskich maturzystów ponownie pokonała ogłoszono, że jedną czwartą polskich maturzystów ponownie pokonała 

matematyka, odbyła się w Warszawie inauguracyjna konferencja z cyklu „Lean matematyka, odbyła się w Warszawie inauguracyjna konferencja z cyklu „Lean 
in STEM” – pod wiodącym hasłem „Jak wspierać kobiety w nauce i technologii?”in STEM” – pod wiodącym hasłem „Jak wspierać kobiety w nauce i technologii?”

Znakomici goście z całego świata, kilkudzie-
sięciu wybitnych panelistów, fi nał pierwszego 
Rankingu Liceów STEM – tak można najkrócej 
podsumować pierwszą polską konferencję 
STEM, która z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy” odbyła się w Centrum Nauki 
Kopernik. Jej uczestnicy (a było ich ponad 
trzystu) podkreślali, że zapoczątkowuje ona 
w Polsce rewolucyjne zmiany zarówno w spo-
sobie nauczania przedmiotów ścisłych, jak 
i w podejściu do roli kobiet w nauce, technolo-
gii i innowacjach. 

– Największe wyzwania XXI wieku, to edukacja, 
budowanie mądrego społeczeństwa i równość 
– powiedziała dr Bianka Siwińska, dyrektor 
zarządzająca Fundacji Edukacyjnej „Perspek-
tywy” otwierając konferencję. – Kompetencje 
z obszaru STEM czyli te związane z rozwiązy-
waniem problemów zarówno dnia codzienne-
go, jak i tych cywilizacyjnych, zajmują tu szcze-
gólne miejsce. Nie dlatego, że przyszłość 
należy wyłącznie do inżynierów, programistów, 
badaczy laboratoryjnych czy wynalazców, tylko 
dlatego, że strategiczne podejście do obszaru 
STEM stanowi szansę na głęboką zmianę 
na lepsze w systemie edukacji. I szansę na bu-
dowanie mądrego, kompetentnego poznawczo 
społeczeństwa, które będzie na tyle świadome, 
że z zaawansowanych technologii będzie 
umiało korzystać mądrze i odpowiedzialnie.

– Wielu znakomitych partnerów i osób praco-
wało ciężko przy organizacji tego wydarzenia 

– podkreślił Stephen Mull, ambasador USA 
w Polsce. Specjalne podziękowania należą się 
kadrze zarządzającej z fi rm Cisco, Intel, P&G, 
Bosch, SAP i Siemens, których osiągnięcia 
są rozwiązaniem modelowym dla obiecują-
cych młodych kobiet. Wasze przewodnictwo 
i wsparcie tworzy sieć młodych kobiet, które 
osiągną wspaniałe rzeczy w dziedzinie nauki, 
technologii, inżynierii i matematyki.

Swoje pełne wsparcie dla działań „Lean 
in STEM” wyraziła prof. Małgorzata Fu-
szara, pełnomocniczka rządu ds. równego 
traktowania.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Andrea 
Jones, odpowiedzialna za projekty związa-
ne z popularyzacją STEM w amerykańskiej 
agencji kosmicznej NASA. Jej wystąpienie pod 
tytułem: America goes STEM: How NASA sup-
ports girls and women in science? – o polityce 
USA w zakresie wspierania STEM (ze specjal-
nym uwzględnieniem potrzeb dziewczyn) oraz 
o popularyzatorskich inicjatywach NASA – było 
znakomitym wstępem do dyskusji i prezentacji 
podczas konferencji. Ambicją jej organizatorów 
było uświadomienie zarówno uczestnikom 
konferencji, jak i władzom, organizacjom, 
systemowi edukacji i szkolnictwa wyższego, 
jak istotny jest ten obszar wiedzy i działań dla 
przyszłości nas wszystkich.

Szkoły, które kształcą najlepiej w przed-
miotach ścisłych, wskazał pierwszy 

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2015. 
Zwyciężył – jakże by inaczej! – niezawod-
ny „Staszic” czyli XIV LO z Warszawy. 
Ale na drugim miejscu ulokowało się rewe-
lacyjne Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, 

Pomysłodawczyni kolejnej, po „Dziewczyny 
na politechniki”, akcji Fundacji 
„Perspektywy” – dr Bianka Siwińska
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założone zaledwie 8 lat temu. A na trze-
cim – LO nr XIV im Polonii Belgijskiej 
z Wrocławia.

– Akademia Górniczo-Hutnicza z najwięk-
szą radością przyjęła zaproszenie do bycia 
Partnerem Rankingu STEM, gdyż inicjatywa 
ta idealnie współgra z naszymi potrzebami 
i oczekiwaniami – stwierdził prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Słomka, rektor AGH i przewodniczą-
cy Kapituły Rankingu. – Corocznie przyjmujemy 
na studia w AGH około 6 tysięcy studentów. 
Poszukujemy oczywiście tych najzdolniejszych 
i najlepiej przygotowanych. I tu natrafi amy 
na problem. Nie tylko zresztą my, gdyż dotyczy 
to uczelni technicznych w całym kraju. Cho-
dzi o poziom przygotowania z przedmiotów 
ścisłych...

Według danych GUS, w ubiegłym roku aka-
demickim na kierunki inżynierskie przyjęto 
w Polsce ok. 117 tys. studentów. Tymczasem 
z danych uzyskanych z Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej wynika, że maturę rozszerzoną 
z fi zyki zdawało wówczas (na zasadzie przed-
miotu dodatkowego) tylko 11 480 osób. Czyli, 
jedynie niecałe 10% osób przyjętych na I rok 
studiów kończących się tytułem inżyniera miało 
właściwe przygotowanie z fi zyki – niezbędne 
na tym rodzaju studiów! Maturę rozszerzoną 
z informatyki zdawało tylko 1272 maturzy-
stów – czyli zaledwie 1% przyjętych na studia 
inżynierskie.

Nauczanie przedmiotów ścisłych, to wielka 
bolączka polskiej edukacji. Dlatego też orga-
nizatorzy konferencji „Lean in STEM” zaprosili 

na nią także nauczycieli z całej Polski i zapro-
ponowali im warsztaty „STEM – nowe otwar-
cie”. W ich ramach fi rma SAP przeprowadziła 
trening z metody „Design thinkingu”, a kadra 
XIV LO im. Staszica w Warszawie zdradzała 
tajniki STEM-owego ekosystemu nauczania. 

Podczas konferencji odbyło się łącznie pięć 
sesji plenarnych, dwa warsztaty, w ośmiu 
przestrzeniach wydzielonych prezentowano 
pomysły popularyzatorskie z obszaru STEM 
adresowane do różnych grup odbiorców, 
z dziećmi włącznie. 

O „Kluczowych problemach wspierania kobiet 
w STEM” dyskutowały m.in. prezeski fi rm 
technologicznych: Dominka Bettman z Sie-

mens, Krystyna Boczkowska z Bosch i Ewa 
Krain-Dudek ze Schneider Electric Energy. 
Odbyła się „Giełda inicjatyw Girls go STEM!”. 
Rozmawiano o „Kobietach, które tworzą inno-
wacje” (sesję prowadziła prof. Anna Rogut, 
przewodnicząca rady NCBR), odbyła się sesja 
„Popularyzacja 2.0 – Kobiety w nauce” (mode-
rował Jan Stradowski, red. prowadzący „Fo-
cus”, publicysta TOK FM), a także warsztat dla 
mentorek i mentorowanych „STEM – wspieraj 
i daj się wesprzeć”.

Podczas konferencji dużo się też działo w ku-
luarach. Gości konferencji witała wspaniała 
Galaktyczna Krowa, na której były wyświetlane 
obrazy wszechświata. W kąciku dziecięcym 
najmłodsi mogli wejść z wirtualną przestrzeń 
lub wydrukować coś na drukarce 3D. Szkoła 
muzyczna dla dorosłych zachęcała do amator-
skiego grania i śpiewania, które sprzyja zdro-
wiu fi zycznemu i zapobiega wielu chorobom 
degeneracyjnym, a Akademia Łucznica zapra-
szała dużych i małych na warsztaty rękodzieła. 
Wszystko po to, żeby pokazać, że STEM jest 
także bliski STEAM czyli Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics.

(Konferencja odbyła się w ramach programu 
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 

i Ambasady USA – „Lean in STEM”).

BS

Zdj. Fundacja Perspektywy

(W poprzednim wydaniu Kwartalnika nr 1/2015 
na temat programu „Lean in STEM” zamieściliśmy 

rozmowę z dr B. Siwińską)

Zwycięzcy 1. Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 (po środku ambasador USA 
– S. Mull)

Uczestniczki konferencji „Lean in STEM”
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Z doświadczeń europejskich

WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA WYSPECJALIZOWANYCH 
SĄDÓW DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

– PORTUGALIA I NIEMCY (część II/IV)

dr Michał Kruk
ekspert UPRP

Tworzenie organów sądowych ds. własności intelektualnej, jak wskazano Tworzenie organów sądowych ds. własności intelektualnej, jak wskazano 
w poprzednim numerze „Kwartalnika UPRP”w poprzednim numerze „Kwartalnika UPRP”1, występuje na świecie , występuje na świecie 

od kilkudziesięciu lat. W ciągu ostatnich dwóch dekad zjawisko to nasiliło się od kilkudziesięciu lat. W ciągu ostatnich dwóch dekad zjawisko to nasiliło się 
i można przypuszczać, że będzie ono kontynuowane z podobną dynamiką. i można przypuszczać, że będzie ono kontynuowane z podobną dynamiką. 

Drugi z przykładów dotyczy Sądu Wyspecja-
lizowanego ds. Własności Intelektualnej 
(Tribunal de competência especializada para 
a propriedade intelectual, dalej TPI) utworzo-
nego w Portugalii. W odróżnieniu, sąd ten 
rozstrzyga różnorodne sprawy o charakterze 
administracyjnym, cywilnym oraz karnym 
i obejmuje różne przedmioty chronione pra-
wem własności intelektualnej (szeroka kogni-
cja). Tym samym należy traktować go jako 
organ sądowy o charakterze mieszanym 
posiadający cechy sądu administracyjnego 
i powszechnego. Warto zaznaczyć, że w prak-
tyce występują także wyspecjalizowane sądy 
ds. własności intelektualnej, których zakres 
właściwości rzeczowej został zdefi niowany 
odmiennie.

KOGNICJA NIEMIECKIEGO SĄDU 
PATENTOWEGO

Federalny Sąd Patentowy (BPatG) był jednym 
z pierwszych na świecie wyspecjalizowanych 
sądów ds. własności przemysłowej. Został 
utworzony na podstawie ustawy z dnia 
23 marca 1961 r. w sprawie zmiany i ujedno-
licenia przepisów z zakresu prawa własności 

przemysłowej (Gesetz zur Änderung und Über-
leitung von Vorschriften auf dem Gebiet des 
gewerblichen Rechtsschutzes). Wprowadziła 
ona zmiany do ustawy z dnia 5 maja 1936 r. 
o patentach (Patentgesetz, dalej ustawa paten-
towa), w której pojawił się rozdział dotyczący 
BPatG określający między innymi jego wła-
ściwość rzeczową. Doprecyzowanie kognicji 
Federalnego Sądu Patentowego nastąpiło 
w wyniku późniejszych nowelizacji przepisów 
w zakresie prawa znaków towarowych, prawa 
wzorów przemysłowych, prawa wzorów użyt-
kowych oraz prawa ochrony odmian roślin.

Federalny Sąd Patentowy jest właściwy 
w sprawach odwołań na decyzje wydane przez 
Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków Towa-
rowych (Deutsches Patent– und Markenamt, 
dalej DPMA) oraz Federalny Urząd ds. Odmian 
Roślin (Bundessortenamt, dalej BSA). 

W świetle § 65 ustawy patentowej BPatG 
rozpatruje skargi na decyzje wydane przez 
Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków 
Towarowych w sprawach odnoszących się 
do udzielenia patentu, unieważnienia patentu 
i udzielenia licencji przymusowej na patent. 
Niemiecka ustawa z dnia 5 maja 1936 r. o wzo-
rach użytkowych (Gebrauchsmustergesetz) 

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących 
wyspecjalizowanego sądownictwa ds. wła-
sności intelektualnej stanowi właściwość 
rzeczowa tych sądów. Trzeba przypomnieć, 
że w ujęciu prawa procesowego oznacza ona 
wyposażenie organu sądowego w kompeten-
cje do rozstrzygania określonej kategorii spraw. 
Właściwość, oprócz wskazanego powyżej 
aspektu pozytywnego określającego zakres 
orzeczniczej działalności sądu, zawiera równo-
cześnie kontekst negatywny w postaci wyłą-
czenia możliwości prowadzenia postępowania 
w ramach sprecyzowanej kategorii spraw 
przez inne sądy. W konsekwencji uregulowanie 
kwestii kognicji powoduje przejrzystość w przy-
padku wystąpienia sporu o właściwość.

W niniejszym artykule zostaną przedstawione 
dwa skrajne przypadki. Pierwszy dotyczy 
powołanego w Niemczech Federalnego 
Sądu Patentowego (Bundespatentgericht, 
dalej BPatG). Jego podstawową cechą od-
noszącą się do właściwości rzeczowej jest 
to, że sprawuje on kontrolę nad orzeczeniami 
wyspecjalizowanych organów administracji 
publicznej właściwych w sprawach udzielania 
praw wyłącznych na przedmioty własności 
przemysłowej (wąska kognicja) i tym samym 
posiada charakter sądu administracyjnego. 
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stanowi w § 18, że decyzje wydawane przez 
DPMA mogą być zaskarżane do Federalnego 
Sądu Patentowego (ust. 1), a przepisy ustawy 
patentowej stosuje się odpowiednio. Podobne 
postanowienia zawiera ustawa z 25 paździer-
nika 1994 r. o ochronie znaków towarowych 
i szczególnych oznaczeń (Gesetz über den 
Schutz von Marken und sonstigen Kennze-
ichen), są to przepisy § 66, oraz ustawa z dnia 
12 marca 2004 r. o ochronie prawnej wzorów 
przemysłowych (Gesetz über den rechtlichen 
Schutz von Design) – w tym przypadku jest 
to § 23 ust. 4. Powoduje to, że istnieje możli-
wość wniesienia skargi na decyzje wydawane 
przez DPMA w sprawach dotyczących wzorów 
użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń 
geografi cznych oraz wzorów przemysło-
wych. Analogicznych przepisów nie zawiera 
natomiast ustawa z dnia 22 października 
1987 r. o ochronie topografi i produktów pół-
przewodnikowych (Gesetz über den Schutz 
der Topographien von mikroelektronischen 
Halbleitererzeugnissen). Kognicja BPatG 
obejmuje ponadto przedmioty wskazane 
w ustawie z dnia 11 grudnia 1985 r. o ochronie 
odmian roślin (Sortenschutzgesetz). Stosownie 
do jej § 34 ust. 1 możliwe jest złożenie skargi 
do Federalnego Sądu Patentowego na decyzję 
wydaną przez Wydział Sprzeciwów BSA.

KOGNICJA PORTUGALSKIEGO 
SĄDU DS. WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ

W Portugalii z kolei wyspecjalizowany sąd 
ds. własności intelektualnej (TPI) powstał 
na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 
2011 r. o utworzeniu sądu właściwego 
w sprawach z zakresu własności intelek-
tualnej oraz sądu właściwego w sprawach 
konkurencji (Lei o tribunal de competência 
especializada para propriedade intelectual 
e o tribunal de competência especializada para 
a concorrência). W oparciu o nią znowelizowa-
na została między innymi ustawa o organizacji 
i funkcjonowaniu sądów (Lei de Organização 
e Funcionamento dos Tribunais Judicias). 

Ten ostatni wskazany powyżej akt prawny 
określa zakres właściwości rzeczowej Sądu 
Wyspecjalizowanego ds. Własności Intelek-
tualnej. Stosownie do art. 122 ust. 1 ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu sądów TPI 
rozpatruje i orzeka sprawy: pozwów doty-

czących naruszeń praw autorskich lub praw 
pokrewnych (lit. a), pozwów dotyczących 
naruszeń własności przemysłowej chronionej 
prawem w jakiejkolwiek postaci (lit. b), skarg 
na decyzje dotyczące unieważnień i wygaszeń 
przewidzianych w kodeksie prawa własności 
przemysłowej (lit. c), skarg na decyzje Naro-
dowego Instytutu Własności Intelektualnej2 
dotyczących udzielenia albo odmowy udziele-
nia prawa własności przemysłowej, albo odno-
szących się do przeniesienia, udzielenia licencji 
albo innych postępowań mogących wpływać 
na prawa własności przemysłowej (lit. d), 
skarg, wniosków o ponowne rozpatrzenie 
sprawy lub innych środków, które mogą być 
kwestionowane na podstawie przepisów prawa 
i wydanych przez Narodowy Instytut Własno-
ści Intelektualnej, gdy doszło do naruszenia 
przepisów procedury administracyjnej (lit. e), 
pozwów dotyczących naruszenia nazw domen 
internetowych (lit. f), skarg na decyzje Fundacji 
na rzecz Narodowej Komputeryzacji Nauko-
wej3, jako organu właściwego w sprawach 
rejestracji nazw domen internetowej z końców-
ką .pt (lit. g), pozwów dotyczących naruszeń 
nazw handlowych i nazw przedsiębiorców 
(lit. h), skarg na decyzje Instytutu Rejestrów 
i Notariatu4 dotyczących dopuszczalności 
nazw handlowych i nazw przedsiębiorców 
(lit. i), pozwów dotyczących aktów nieuczciwej 
konkurencji w zakresie własności przemysło-
wej (lit. j), a także spraw dotyczących groma-
dzenia środków dowodowych i ich zachowania 
oraz udzielania informacji w zakresie spraw 
obejmujących prawa własności intelektualnej 
lub prawa autorskie. 

Portugalskiemu sądowi ds. własności intelek-
tualnej powierzone zostały ponadto sprawy 
związane z egzekucją wyroków w zakresie 
wskazanym powyżej (art. 122 ust. 3 ustawy 
o organizacji i funkcjonowaniu sądów). 

KTÓRY MODEL SĄDU

Z porównania zakresu działania tych dwóch 
sądów widać, jak odmiennie uregulowany zo-
stał zakres kognicji wyspecjalizowanych sądów 
ds. własności intelektualnej. Z jednej strony 
mogą one mieć charakter organu nadzorujące-
go działalność sektora administracji publicznej 
właściwego w sprawach z zakresu własności 
przemysłowej. Z drugiej strony, czego dowodzi 
przykład TPI, właściwość rzeczową można 

poszerzyć o sprawy karne i cywilne, a ponadto 
objąć nimi inne przedmioty chronione na grun-
cie prawa własności intelektualnej. 

W praktyce, w innych systemach prawnych, 
funkcjonują wyspecjalizowane sądy ds. wła-
sności intelektualnej, które obejmują tylko 
sprawy cywilne i karne zarezerwowane dla 
sądownictwa powszechnego. Ponadto różnica 
dotyczy objęcia kognicją, w odmiennym zakre-
sie, przedmiotów ochrony własności intelek-
tualnej. Takie zróżnicowanie (brak jednolitego 
modelu) wynika z tego, że w prawie międzyna-
rodowym nie ma przepisów, które tę kwestię 
regulują i pozostaje ona do rozstrzygnięcia 
przez ustawodawcę krajowego. Ten ostatni 
tworząc wyspecjalizowany sąd uwzględnia 
przede wszystkim warunki występujące w da-
nym państwie, choć także wzoruje się często 
na rozwiązaniach występujących zagranicą. 

Za przykład takiego „naśladownictwa” należy 
uznać działanie prawodawcy szwajcarskiego, 
który ustawą z 2009 r. powołał Federalny Sąd 
Patentowy (Bundespatentgericht), adaptując 
niemiecki model BPatG. Można przypuszczać, 
że takim wzorcem stanie się portugalski Sąd 
Wyspecjalizowany ds. Własności Intelektualnej 
(TPI). Zakres jego kognicji należy do najszer-
szych na świecie obejmując sprawy dotyczące 
praw autorskich i pokrewnych, praw własności 
przemysłowej, praw do nazw handlowych 
i nazw przedsiębiorstw, a także praw do do-
men internetowych. Spektrum spraw stanowią 
nie tylko kwestie cywilne i karne wynikające 
z naruszeń praw własności intelektualnej, 
ale również administracyjne. 

Warto podkreślić, że w raporcie krajowym 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
z 2011 r. reforma sądownictwa w Portugalii 
związana z powołaniem TPI została uznana 
za wzorcową. Jeśli działalność tego sądu 
sprawdzi się w praktyce, można przyjąć, 
że rozwiązanie to będzie powielane w innych 
państwach.

1 Z uwagi na sugestie niniejszy i kolejne artykuły 
będą dotyczyły wybranych zagadnień dotyczą-
cych sądownictwa ds. własności intelektualnej, 
a nie będą przedstawiały wybranych sądów jako 
takich działających w konkretnych państwach.

2 Port. Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
3 Port. Fundação para a Computação Científi ca 

Nacional.
4 Port. Instituto dos Registos e do Notariado.
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Pod koniec kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli UPRP Pod koniec kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli UPRP 
w szwedzkim Urzędzie Patentowym (w szwedzkim Urzędzie Patentowym (Patent- och registreringsverketPatent- och registreringsverket – PRV).  – PRV). 

Poznaliśmy strukturę urzędu, specyfi kę pracy, praktyczne rozwiązania Poznaliśmy strukturę urzędu, specyfi kę pracy, praktyczne rozwiązania 
organizacyjne i sposób zapewnienia jakości świadczonych usług.organizacyjne i sposób zapewnienia jakości świadczonych usług.

Około dziesięć lat temu władze Urzędu 
Patentowego w Sztokholmie doszły do wnio-
sku, że zmieniły się oczekiwania rynku 
wobec urzędu, a to wymaga od niego zrefor-
mowania sposobu działania. Wobec stałego 
trendu zmniejszania się liczby krajowych 
zgłoszeń wynalazków, których za to coraz 
więcej jest składanych w Europejskim 
Urzędzie Patentowym (EPO), postanowiono 
ukształtować mechanizmy zachęcające 
klientów do współpracy z urzędem w Sztok-

holmie. EPO ma oczywistą przewagę ilo-
ściową nad urzędami krajowymi, także nad 
PRV, ponieważ oferuje większe możliwości 
ochrony wynalazków poprzez udzielanie 
patentu europejskiego, obowiązującego 
w 38 państwach europejskich. Nie można 
nie doceniać również jego przewagi jako-
ściowej, wynikającej m.in. z wysokiego stop-
nia specjalizacji dużej liczby doświadczonych 
badaczy patentowych. Jak zatem stawić 
czoła tak silnemu konkurentowi?

Wszystkie oczy zwrócone 
na klienta

Urząd szwedzki nie próbował jak biblijny 
Dawid walczyć z Goliatem ani nie starał 
się mu dorównać. Takie podejście byłoby 
i nierealistyczne, i bezsensowne. Postanowił 
za to dać swoim klientom coś, czego EPO 
zapewnić nie może: partnerskie wsparcie.

To ładnie brzmi, ale z samych frazesów 
o otwartości, przyjazności, służebności 
czy partnerstwie niewiele wynika. Wspo-
mniane wyżej partnerskie wsparcie nie jest 
w PRV deklaracją, lecz wynikiem głębokich 
i kompleksowych zmian, których zaplano-
wanie i wdrożenie zajęło kilka lat.

Podstawą zmiany podejścia szwedzkiego 
Urzędu Patentowego do sposobu funk-
cjonowania było zogniskowanie wszelkich 
działań na kliencie czyli na aktualnym lub 
potencjalnym użytkowniku systemu paten-
towego. Wyznacznikiem działania urzędu 
i jego pracowników jest spełnienie potrzeb 
klienta. Klient jest w centrum zaintereso-
wania urzędu, a praca urzędu została tak 
zorganizowana, żeby spełniać oczekiwania 
klientów.

KILKA FAKTÓW O PRV

Urząd Patentowy istnieje od 1885 r.• • 
Poszukiwania w stanie techniki prowadzi od 1947 r.• • 
Należy do konwencji EPC i układu PCT od 1978 r.• • 
Jest organem międzynarodowym PCT (ISA, IPEA) od 1978 r.• • 
Zakres działania: wynalazki, znaki, wzory, nazwiska, świadectwa autorstwa• • 
Ma dwa oddziały: w Sztokholmie i 200 km na północ w Söderhamn• • 
Sztokholm: patenty, marketing, usługi zlecone, biblioteka, zarząd• • 
Söderhamn: znaki towarowe, wzory przemysłowe, relacje z klientami• • 
Departament Patentowy: 6 wydziałów technicznych, 115 badaczy• • 
Departament Wzorów i Znaków: 2 wydziały, 50 badaczy i prawników• • 
Departament Marketingu: WWW, Komunikacja, PR, Edukacja• • 
InterPat – wirtualny wydział do zleconych poszukiwań w stanie techniki• • 
Wynalazki – zgłoszenia krajowe: ok. 2500 (350 z pierwszeństwem)• • 
Wynalazki – zgłoszenia PCT: ok. 1300 (rozdz. 1 PCT) + ok. 350 (rozdz. 2 PCT)• • 
Usługi zlecone: ok. 11.000 godzin rocznie• • 
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Dla EPO klient, nawet duża korporacja 
globalna, jest anonimowy. PRV postano-
wił przywiązać klienta do siebie poprzez 
przekonanie go, że tu anonimowy nie jest, 
że z każdym problemem powiązanym 
z własnością intelektualną pierwsze kroki 
powinien skierować do urzędu. Bo tutaj 
uzyska fachową pomoc, a specjaliści 
w urzędzie będą go traktowali wyjątkowo. 
A gdy przyjdzie po raz drugi, to będzie 
już znajomym partnerem, z którym robi się 
dobre interesy.

Kompleksowe zarządzanie 
jakością (TQM)

Najważniejszym oczekiwaniem klienta jest 
najwyższa pod każdym względem jakość 
świadczonych przez urząd usług. W tym 
celu działania urzędu zostały podporząd-
kowane wymogom jakościowym poprzez 
wprowadzenie programu – lub jak niektórzy 
wolą – fi lozofi i całościowego zarządzania 
jakością (Total Quality Management – TQM). 

TQM to nie jest ani system kontroli jako-
ści, ani nawet zestaw zaleceń i procedur 
określających standardy jakości. TQM 
to jest sposób myślenia zorientowany 
na prowadzenie długotrwałego, właściwie 
niekończącego się procesu rozwiązywania 
problemów, które powodują, że na jakimś 
etapie działania jakość okazała się, choćby 
incydentalnie, niezadowalająca. Komplek-
sowe podejście w zarządzaniu jakością 
oznacza, że traktuje się całą organizację 
(tu: urząd patentowy) jako jeden organizm, 
w którym nieustannie zachodzą różne, 
wzajemnie wpływające na siebie procesy, 

a błąd systemu zaistniały w dowolnym miej-
scu, w dowolnym procesie, może zakłócić 
inne procesy i na końcu wpłynąć ujemnie 
na końcowy wynik czyli jakość usługi 
świadczonej klientowi. Podejście TQM jest 
w naturalny sposób zorientowane na klienta: 
to on jest podmiotem, a urząd jest oferowa-
nym przez państwo środkiem do wspoma-
gania klienta w obszarze ochrony własności 
intelektualnej.

System zarządzania jakością 
(QMS)

System zarządzania jakością (Quality Ma-
nagement System – QMS) jest narzędziem, 
które wraz z podejściem procesowym, 
zogniskowaniem na klienta i stałym udo-
skonalaniem organizacji defi niują „fi lozofi ę 
TQM”. Trzeba podkreślić, że standard ISO 
9001:2009, to nie jest QMS. Standard ISO 
jest pomocny w projektowaniu systemu 
zarządzania jakością, ale go nie zastępuje.

Gdy coś zawiedzie, przy podejściu TQM 
nie szuka się winnych, lecz przyczyn, które 
spowodowały błąd w systemie. Te przyczy-
ny analizuje się, wyciąga wnioski i wdraża 
zmiany służące wyeliminowaniu podobnych 
błędów w przyszłości. Jeżeli jakość pracy 
badacza lub zespołu okaże się nieodpo-
wiednia, szuka się powodów takiego stanu 
rzeczy. Środkiem zaradczym mogą być 
przetasowania pomiędzy zespołami, szko-
lenia albo na przykład zmiana warunków 
pracy. Świetnie ilustruje to historia sprawoz-
dania o stanie techniki, w którym badacz 
nie wykazał dokumentu podważającego no-

wość wynalazku. Ten dokument pojawił się 
dopiero w sprawozdaniu EPO do zgłoszenia 
międzynarodowego czyli mniej więcej 
po roku. Zgłaszający miał słuszne pretensje 
do szwedzkiego urzędu, że sprawozdanie 
o stanie techniki było niepełne, gdyż wcze-
sna wiedza o dokumencie zaprzeczającym 
nowości wynalazku skłoniłaby go do zmiany 
strategii ochrony zarówno na poziomie 
krajowym (czyli w Szwecji), jak i między-
narodowym. Oczywiście od razu wiadomo 
było, kto jest winny (badacz), ale nie to inte-
resowało urząd. Przeprowadzono wnikliwą 
analizę, co się działo podczas tego konkret-
nego badania. Okazało się, że badacz zna-
lazł – i nawet zaznaczył jako ważny – feralny 
dokument, ale ktoś mu przeszkodził w jego 
analizie, odrywając od wykonywanego 
zadania. Gdy badacz wrócił do przerwanej 
pracy, w sposób naturalny przeszedł do na-
stępnego dokumentu z listy.

 Analizując ten przypadek urząd doszedł 
do wniosku, że poszukiwania w stanie tech-
niki są krytyczną fazą badania wynalazku 
i ta faza musi być pod szczególną ochroną. 
Od tej pory badaczom prowadzącym po-
szukiwania w stanie techniki nikt nie może 
przeszkadzać. Badacz może zamknąć 
drzwi do pokoju (normalnie są otwarte 
na korytarz), wyłączyć telefon. Jeśli ktoś ma 
do niego sprawę, zostawia informację na ta-
bliczce przy drzwiach.

Struktura pozioma 
w zarządzaniu PRV

Całościowe podejście do zarządzania 
jakością znajduje odzwierciedlenie w struk-
turze poziomej urzędu. O ile struktura 
pionowa urzędów szwedzkiego i polskiego 
są podobne, to struktura pozioma PRV 
i poszczególnych jego departamentów jest 
inna. Podział na zasadniczo trzy departa-
menty (Patentowy, Wzorów i Znaków oraz 
Marketingu) odpowiada podejściu proceso-
wemu: procesy nie powinny przenikać się 
pomiędzy departamentami. W PRV nie ma 
samodzielnego departamentu zgłoszeń, 
ponieważ procesy obejmujące zgłoszenia 
znaków towarowych czy wzorów przemy-
słowych nie są powiązane z procesami 
obejmującymi zgłoszenia wynalazków, nato-
miast łączą się z procesami udzielania praw 

WIZJA I MISJA PRV

Wizja: być w Szwecji oczywistym 
ośrodkiem własności przemysłowej 
oraz organem uznanym 
międzynarodowo, dynamicznym 
i zorientowanym na klienta.
Misja: chronić pomysły za pomocą 
patentów i praw wyłącznych 
na znaki towarowe i wzory 
przemysłowe, będąc rzetelnym, 
przejrzystym i otwartym urzędem, 
pomagającym swoim klientom 
w najlepszy możliwy sposób.

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ 

(ang. Total Quality Management, 
inaczej: kompleksowe 
zarządzanie jakością, totalne 
zarządzanie jakością) – podejście 
do zarządzania organizacją, 
w którym każdy aspekt działalności 
jest realizowany z uwzględnieniem 
spojrzenia projakościowego. 
Uczestniczą w nim wszyscy 
pracownicy poprzez pracę 
zespołową, zaangażowanie i stałe 
podnoszenie kwalifi kacji. 
(źródło: Wikipedia)
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wyłącznych. W konsekwencji te dwie od-
dzielne grupy procesów w sposób naturalny 
zostały objęte przez właściwe departamenty 
merytoryczne. Departament Marketingu jest 
odrębny, gdyż departamenty merytoryczne 
nie powinny się zajmować pozyskiwa-
niem klientów, komunikacją, organizacją 
szkoleń itp.

Struktura pozioma 
w Departamencie Patentowym

Struktura pozioma Departamentu Paten-
towego obejmuje podział na kilka wydzia-
łów, które – dla porównania – w UPRP 
są odrębnymi departamentami. Przede 
wszystkim procedury formalno-prawne 
związane ze zgłoszeniem (wydziały ad-
ministracyjny i prawny) są prowadzone 
w tym samym departamencie, co badanie 
merytoryczne zgłoszenia. To w sposób 
oczywisty redukuje stopień zbiurokratyzo-
wania procedur wewnętrznych w urzędzie. 
Po drugie wydział informacji patentowej jest 
powiązany bezpośrednio z zarządzaniem 
zasobami bibliotecznymi i informatycznymi 
wykorzystywanymi m.in. przez badaczy 
w Departamencie Patentowym. I wreszcie 
wydział rozwoju IT też został umieszczony 
w strukturze tego departamentu, w celu 
zapewnienia zgodności pomiędzy systema-
mi informatycznymi a potrzebami badaczy 
oraz wydziału informacji patentowej. Dzięki 
temu unika się ryzyka tworzenia systemów 
niekonsultowanych z kluczowymi użytkow-
nikami, z jednej strony mogących zawierać 
zbędne lub niezoptymalizowane funkcjonal-
ności, a z drugiej – nie spełniających pod-
stawowych potrzeb i oczekiwań użytkow-

ników. Umiejscowienie wydziału rozwoju IT 
w strukturze Departamentu Patentów po-
woduje, że cały proces uzgadniania, projek-
towania, wykonania, testowania i wdrażania 
nowych rozwiązań informatycznych odbywa 
się przy ciągłym udziale osób kluczowych 
dla powodzenia projektu.

W strukturze poziomej Departamentu Pa-
tentowego została utworzona, na poziomie 
wydziału, jednostka ds. zarządzania proce-
sem patentowym. Nadzór nad przebiegiem 
procesów jest w podejściu procesowym 
uzupełnieniem nadzoru nad zasobami czyli 
głównie nad wydziałem administracyjnym 
i wydziałami technicznymi. Jest to jeden 
z kluczowych elementów zapewniających 
wysoką jakość pracy departamentu. Wy-
dzielona jednostka do zarządzania proce-
sami umożliwia zharmonizowanie ze sobą 
różnych procesów korzystających z tych 
samych lub różnych zasobów, które łącznie 
defi niują działanie całego Departamentu 
Patentowego.

Jakość w Departamencie 
Patentowym

Kontrola jakości jest tylko jednym z ele-
mentów zapewnienia jakości i ma sens 

tylko wtedy, gdy najpierw w organizacji 
wprowadzi się standardy jakości i metody 
zapewniające dotrzymywanie standardów, 
a cały zespół zostanie przygotowany 
do stałego podwyższania jakości. Bez 
tego kontrola jakości jest tylko czynnikiem 
stresogennym: wykrywa błędy, identyfi kuje 
winnych, ale nie prowadzi do poprawy sytu-
acji. Co gorsza, wykrywanie błędów opiera 
się wówczas na subiektywnych odczuciach 
osoby kontrolującej, a nie na odniesieniu 
do przyjętych w organizacji wzorców. 
Kontrola jakości bez wprowadzenia syste-
mu zarządzania jakością jest działaniem 
pozorowanym.

System zarządzania jakością obejmuje 
w PRV wszystkie procesy, ale omówię 
tu tylko kilka kluczowych elementów 
na przykładzie Departamentu Patentowego. 
Proces przyjmowania zgłoszenia jest spraw-
dzany poprzez wyrywkowe kontrole i ocenę 
w trybie rocznym. Tu trzeba wyjaśnić, 
że na roczną ocenę procesu administracyj-
nego (zgłoszeniowego) mają wpływ również 
przedstawiciele samych klientów, którzy 
mają swoje ciało reprezentujące ich wobec 
urzędu.

Z kolei w fazie poszukiwań w stanie techniki 
szczególną uwagę zwraca się na te spra-
wozdania, w których wskazano wyłącznie 
dokumenty typu „A” czyli nie podważające 
nowości ani poziomu wynalazczego. Obo-
wiązkowo każde takie sprawozdanie jest 
sprawdzane przez drugiego badacza, żeby 
uniknąć sytuacji podobnej do opisanej 
wyżej, gdy zgłaszający był przeświadczony, 
że patentowalność wynalazku nie będzie 
kwestionowana.

W kolejnym etapie, tj. w fazie badania wyna-
lazków, badacze pracują w parach i każda 
czynność jest konsultowana (nie: kontro-
lowana, ale właśnie KONSULTOWANA) 
z partnerem. Drugi badacz, to „druga para 
oczu” pozwalająca spojrzeć na zgłoszenie 
w inny sposób. W trudniejszych przypad-
kach jako drugą parę oczu dobiera się eks-
perta patentowego, którym może być ba-
dacz z wieloletnim stażem i dużym, wszech-
stronnym doświadczeniem. To oczywiście 
zwiększa pracochłonność, ale nie przekłada 
się na wydłużenie procesu badania wyna-
lazków. Ostatni istotny element zapewnienia 
jakości podczas procesu, to sprawdzanie 

DEPARTAMENT PATENTOWY PRV 

liczy ok. 190 pracowników: 
115 badaczy, 25 urzędników 
ds. formalno-prawnych i 50 innych 
(kierownicy, deweloperzy IT). 
Badacze są podzieleni 
na 6 wydziałów technicznych: 
komputerowo-telekomunikacyjny, 
elektryczny, mechaniczny-maszyny, 
mechaniczny-budownictwo, 
chemii stosowanej, a także chemii 
organicznej i biotechnologii. Poza 
tym ma wydział administracyjny 
odpowiedzialny za zgłoszenia, 
wydział prawny, wydział informacji 
patentowej oraz – co jest bardzo 
interesującym rozwiązaniem 
– wydział rozwoju systemów IT. 
Umieszczenie IT w strukturze 
Departamentu Patentowego 
zapewnia zgodność projektów 
informatycznych z potrzebami 
i oczekiwaniami zarówno 
departamentu, jak i całego urzędu.

OSIEM ZASAD TQM

1) orientacja na klienta
2) przywództwo
3) zaangażowanie pracowników
4) podejście procesowe
5) systemowe podejście 

do zarządzania
6) ciągłe doskonalenie
7) podjęcie decyzji w oparciu o fakty
8) obustronne korzystne relacje 

z dostawcami*
(źródło: Wikipedia)

* szerzej: z partnerami (przyp. PK)
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każdej decyzji pozytywnej (udzielenie pa-
tentu) przed jej podpisaniem przez eksperta 
patentowego. Ekspert sprawdza wszystkie 
elementy procedury zgodnie z listą kontrol-
ną. Brak akceptacji przez eksperta patento-
wego powoduje, że postępowanie musi być 
kontynuowane przez badacza.

W ramach kontroli dokonuje się rocznych 
przeglądów poszukiwań i badań wyna-
lazków, w miarę możliwości porównując 
je z wynikami pracy badaczy EPO (w przy-
padku zgłoszeń szwedzkich, które zapew-
niają pierwszeństwo dla zgłoszeń między-
narodowych). Sprawdza się po ok. 3 sprawy 
od każdego badacza. Wyniki kontroli 
są omawiane z badaczami i stanowią mate-
riał do dalszej pracy w ramach różnych grup 
roboczych i doradczych, a także są wyko-
rzystywane w procesie kształcenia badaczy. 

Każdy, bez względu na staż, musi co 5 lat 
uczestniczyć w kursie doskonalącym.

Czas jest składnikiem jakości 
procesu

PRV dąży do skracania procedur bez 
uszczerbku dla jakości. Przeciwnie, krótszy 
czas procedowania podwyższa ocenę 
jakości usługi. Już teraz część decyzji jest 
wydawana przed upływem 18 miesięcy, 
po których na ogół następuje publikacja 
zgłoszenia (o ile zgłaszający nie zdecydował 
się na wcześniejszą publikację). Skrócenie 
czasu procedowania poniżej 18 miesięcy 
niesie ryzyko pominięcia ewentualnych 
uwag osób trzecich. Szwedzi uznali jednak, 
że to ryzyko jest akceptowalnie niskie, a ko-
rzyści społeczne z przyśpieszenia procedur 
są większe niż koszty wynikające z ryzyka 
ewentualnych sporów. PRV stawia sobie 
za cel, żeby poszukiwanie w stanie techniki 
i pierwsze działanie w fazie badania wyna-
lazku nastąpiło w ciągu 7 miesięcy od zgło-
szenia. Planują zakończenie decyzją 85% 
postępowań w ciągu 24 miesięcy, a 100% 
w ciągu 36 miesięcy. Szybkość procedowa-

nia daje wyraźną przewagę nad EPO i przy-
ciąga klientów, którzy wcześniej mogą mieć 
pewność uzyskania (lub odmowy) ochrony 
patentowej wynalazku.

Usługi „ustawowe” i zlecone

Szwedzki Urząd Patentowy świadczy klien-
tom dwa rodzaje usług. Pierwsze, to usługi 
„ustawowe” czyli prowadzące do udzielenia 
lub odmowy prawa wyłącznego (patentu 
na wynalazek, ochrony znaku towarowego 
lub wzoru przemysłowego), a także pole-
gające na rejestracji zmiany nazwiska lub 
wydaniu świadectwa autorskiego. Drugi 
rodzaj usług, zleconych, obejmuje wiele 
możliwości, np. ocenę nowości i poziomu 
wynalazczego wynalazku przed jego 

zgłoszeniem. Ocena nowości kosztuje 
ryczałtowo 11.200 SEK czyli ok. 4500 PLN, 
natomiast pozostałe usługi są wyceniane 
według stawki godzinowej 1260 SEK/h, 
czyli ok. 500 PLN/h.

Szwedzki Urząd Patentowy nie ma żad-
nego problemu z tym, żeby usługi zlecone 
wykonywali ci sami badacze, którzy później 
będą badać te wynalazki. Gdy wynalazek 
objęty usługą zleconą pojawia się następnie 
w zgłoszeniu patentowym, to jest traktowa-
ny jako całkowicie nowe zadanie i badacz 
zajmuje się nim „od zera”. Nie ma żadnego 
ułatwiania sobie pracy, gdyż wiązałoby się 

to ze zbyt dużym ryzykiem przeoczenia 
drobnych, ale ważnych zmian wprowadzo-
nych po badaniu płatnym. Nie ma żadnego 
zagrożenia korupcyjnego, gdyż system 
zapewnienia jakości skutecznie eliminuje 
wszelkie przypadki nierzetelności, gdyż 
takowe są wychwytywane przez „drugą 
parę oczu”.

Usługi płatne są realizowane poprzez 
wirtualny departament „PRV InterPat”, 
który dla klientów systemu jest platformą 
komunikacyjną z urzędem w zakresie usług 
zleconych. Faktycznie te usługi są wyko-
nywane przez pracowników Departamentu 
Patentowego. PRV jako urząd z własnym 
budżetem nie może generować dochodu 
poprzez usługi (żeby nie zakłócać rynku 
usług), ale dzięki usługom może fi nansować 
działania dodatkowe, np. edukacyjne.

Organizacja pracy w Szwedzkim Urzędzie 
Patentowym robi wrażenie. To oczywiście 
nie jest wzorzec, który można by bezpo-
średnio kopiować w innym kraju. Każde 
państwo i każde społeczeństwo ma swoją 
specyfi kę, do której lokalny urząd patentowy 
musi być dostosowany. Niemniej warto 
porównywać naszą pracę z pracą innych 
urzędów. To zresztą już robimy i wdrażamy 
rozwiązania ułatwiające życie użytkownikom 
naszego systemu patentowego. Brakuje 
nam jednak całościowego spojrzenia 
na kwestie jakości naszej pracy. Do TQM 
dopiero dojrzewamy.

USŁUGI ZLECONE W PRV

Rozszerzone poszukiwanie w stanie techniki• • 
Badanie nowości (stała cena: 11.200 koron szwedzkich czyli ok. 4500 zł)• • 
Wstępne badanie patentowalności• • 
Badanie utrzymywania patentów w mocy• • 
Badanie swobody do działania• • 
Wyznaczanie port folio patentowego i rodzin wynalazków• • 
Analizy statystyczne, mapowanie• • 
Usługi związane z monitorowaniem (fi rm, rynku)• • 
Poszukiwania uzgadniane indywidualnie – odpowiedź na niestandardowe • • 
potrzeby

Szwedzki Urząd Patentowy zmieniając swe funkcjonowanie, Szwedzki Urząd Patentowy zmieniając swe funkcjonowanie, 
zogniskował wszelkie działania na użytkowniku systemu patentowegozogniskował wszelkie działania na użytkowniku systemu patentowego
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Zza obiektywu

URODA SZWECJI

Keje Strömkajen widziane z tarasu przy Pałacu Królewskim

Delegacja UPRP przed wejściem 
do Szwedzkiego Urzędu Patentowego

Wyspy Skeppsholmen (z lewej) 
i Södermalm (w głębi) widziane z mostu 
Skeppsholmsbron

Wzdłuż kei cumują różne dziwne statki...

Charakterystyczne dla wybrzeża Bałtyku od Sztokholmu po Goeteborg oraz 
dla Finlandii i Alaski wyspy szkierowe powstały w wyniku erozji podłoża 
przez lodowiec i zatopienia dolinek lodowcowych przez morze. W rejonie 
Sztokholmu jest ponad 10 tysięcy wysepek – szkierów
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Gmach Admiralicji na wyspie 
Skeppsholmen

Partia szachów pod kwitnącymi drzewami wiśniowymi 
w Ogrodach Królewskich. Założony w XVII w. 
Kungsträdgården jest jednym z najstarszych parków 
w Sztokholmie

Stojąca przy katedrze Storkyrkan 
na wyspie Stadsholmen, nieczynna 
już budka telefoniczna sieci 
Rikstelefon, pochodzi z przełomu 
XIX i XX w. Sieć Rikstelefon była 
wyposażana w urządzenia fi rmy 
Ericsson

Stare Miasto to głównie wyspa 
Stadsholmen, tylko tutaj pozostały 
jeszcze budynki z XVIII w. W innych 
częściach Sztokholmu stara zabudowa 
została wyparta przez architekturę 
XIX- i XX-wieczną. Chociaż Stare Miasto 
zostało założone w XIII w., nie przetrwały 
żadne budynki sprzed 1697 r., strawione 
przez wielki pożar

Zmiana warty przed Pałacem Królewskim. 
Wartownicy w historycznych mundurach 
przekazują sobie... radiostację

Wieczór nad bulwarem Strandvägen, powstałym na początku XX w. na miejscu 
wioski rybackiej

Zameczek Kastellet 
(1846–48) na wysepce 

Kastellholmen

Zdj. dr Paweł Koczorowski
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Współpraca gospodarcza

Innowacyjni Szwedzi Innowacyjni Szwedzi 
w Warszawiew Warszawie

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, a także Ambasady Szwecji w Polsce Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, a także Ambasady Szwecji w Polsce 
i Biura Radcy Handlowego – Business Sweden odbyło się pierwsze i Biura Radcy Handlowego – Business Sweden odbyło się pierwsze 

Szwedzko-Polskie Forum Innowacji. Wydarzenie z udziałem wicepremiera Szwedzko-Polskie Forum Innowacji. Wydarzenie z udziałem wicepremiera 
Janusza Piechocińskiego, wiceminister Grażyny Henclewskiej Janusza Piechocińskiego, wiceminister Grażyny Henclewskiej 

oraz Mikaela Damberga, szwedzkiego ministra gospodarki było okazją oraz Mikaela Damberga, szwedzkiego ministra gospodarki było okazją 
do wymiany doświadczeń w zakresie innowacyjności.do wymiany doświadczeń w zakresie innowacyjności.

G łównym tematem spotkania była 
współpraca obu krajów na rzecz 

wsparcia innowacji jako wyznacznika zrów-
noważonego wzrostu gospodarczego. Celem 
forum było stworzenie platformy dyskusji na te-
mat warunków niezbędnych do osiągnięcia 
innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju 
w sferach publicznej oraz prywatnej, opartego 
o najlepsze polskie i szwedzkie rozwiązania. 
Podczas wydarzenia zaproszeni eksperci brali 
udział w dyskusjach panelowych na temat 
innowacyjnego społeczeństwa i gospodarki 
oraz zrównoważonego rozwoju miast.

S zwedzko-Polskie Forum Innowacji roz-
poczęło się rozmowami przy okrągłym 

stole z udziałem podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki, Grażyny Henclewskiej 
oraz ministra przedsiębiorczości i innowacji 
Szwecji, Mikaela Damberga. W rozmowach 
udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Szwedzko-Polskiej Platformy 
Zrównoważonej Energetyki, Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości, Płockiego 
Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Pol-
sce. Aktywny udział w dyskusji wzięły fi rmy 
szwedzkie – Volvo Buses, BAE Systems, Möln-
lycke i Elekta oraz polskie – VIGO System, 
PESA i BYŚ. 

W debacie okrągłego stołu zatytułowa-
nej „W jaki sposób wspierać szwedz-

kie i polskie innowacje na poziomie państwa 
i przedsiębiorstw celem zapewnienia zrówno-
ważonego wzrostu gospodarczego?”, Urząd 
Patentowy RP reprezentowała prezes dr Alicja 
Adamczak, która podkreślała stale rosnącą 
rolę praw własności przemysłowej w obrocie 
gospodarczym, a zwłaszcza w proeksporto-
wych działaniach fi rm, które powinny kierować 
się zmysłem innowacyjnym przy ekspansji 
na rynki globalne. Wypowiedź była także 
okazją do zrelacjonowania niedawnej wizyty 
studyjnej przedstawicieli UPRP w szwedzkim 
urzędzie patentowym (więcej w tym wydaniu 

Kwartalnika UPRP – od red.), a także pod-
kreśleniem znakomitej współpracy i wymiany 
doświadczeń pomiędzy naszymi krajami 
w dziedzinie własności intelektualnej. 

P rzedstawiciele obu rządów wskazywali, 
że nasze kraje łączą od lat silne więzi 

gospodarcze i polityczne, a Polska, obok 
Niemiec, należy również do ważniejszych 
partnerów regionalnych Szwecji. – Cieszy 
nas, że Szwecja dostrzegła już dawno dobrą 
perspektywę wynikającą z rozwoju wzajemnej 
współpracy. Dowodem tego jest wzrost obro-
tów handlowych, a także obecność w Polsce 

Debata okrągłego stołu w kwestiach innowacyjności, handlu i inwestycji
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licznych fi rm szwedzkich – podkreślił wice-
premier J. Piechociński, dodając jak obecnie 
bardzo ważnym zadaniem jest zwiększenie 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw. 
– Zainicjowaliśmy zmiany w modelu innowacyj-
ności, charakteryzującym do tej pory nasz kraj 
– z naśladowczego, na ten w coraz większym 
stopniu oparty na własnym wkładzie badaw-
czym. Sukcesywne zwiększanie własnej war-
tości dodanej do produktów, usług i procesów 
biznesowych to najlepsza droga do zwiększe-
nia konkurencyjności naszej gospodarki.

J ak informowało Ministerstwo Gospodarki, 
polskie obroty towarowe ze Szwecją 

w 2014 r. wyniosły blisko 7,7 mld euro. Eksport 
w tym czasie osiągnął wartość prawie 4,68 mld 
euro, natomiast import – ponad 3 mld euro. 
Według danych za pierwszy kwartał 2015 r. 
wymiana handlowa między Polską a Szwecją 
to ponad 1,8 mld euro. Szwecja wg wstępnych 
danych za 2014 r. jest 10. partnerem Polski 
w świecie i 7. w UE pod względem obrotów, 
z udziałem w eksporcie 2,9 proc. (8 miejsce 
w świecie, 7 w UE) i w imporcie 1,8 proc. 
(14. miejsce w świecie, 10. w UE). Udział 
Polski w obrotach Szwecji jest również istotny. 
W 2014 r. Polska znajdowała się na 11. miej-
scu wśród odbiorców szwedzkich towarów 
i 11. wśród krajów eksportujących na rynek 
szwedzki – z udziałem odpowiednio 3 proc. 
i 3,2 proc.

T owary eksportowane z Polski to przede 
wszystkim pojazdy samochodowe oraz 

ich części i akcesoria, aparatura odbiorcza dla 
telewizji, wyroby metalurgiczne, wyroby prze-
mysłu chemicznego, drzewno-papierniczego 
oraz artykuły rolno spożywcze. Ważną grupę 
towarów eksportowanych do Szwecji stanowią 
również meble i wyroby z drewna. Ze Szwe-
cji importujemy głównie wyroby przemysłu 
elektromaszynowego.

M inistrowie J. Piechociński i M. Dam-
berg odnieśli się również do czynników 

takich, jak edukacja oraz współpraca biznesu 
i nauki, bez których nie da się osiągnąć wyż-
szych wskaźników innowacyjności. – Innowa-
cyjność to także tworzenie jak najlepszych wa-
runków do ujawniania kreatywnego potencjału 
obywateli, w tym przedsiębiorców i naukowców 
– podkreślał minister M. Damberg.

W icepremier J. Piechociński i minister 
M. Damberg podpisali Deklarację 

o współpracy w dziedzinie innowacyjności 

pomiędzy Ministrem Gospodarki Rze-
czypospolitej Polskiej a Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Innowacji Królestwa 
Szwecji. Deklaracja ma stanowić podwalinę 
coraz silniejszej i długofalowej współpracy 
pomiędzy Polską a Szwecją w dziedzinie go-
spodarki, innowacyjności i badań naukowych. 
Strony postanowiły m.in., że „Polska i Szwecja 
są zdeterminowane, aby wspólnie przyczyniać 
się do urzeczywistnienia konkurencyjnej i inno-
wacyjnej Unii Europejskiej. Stała współpraca 
w dziedzinach innowacyjności, handlu i inwe-
stycji stanowi priorytet w naszych relacjach. 
Strony podzielają pogląd, że bliższa współ-
praca będzie prowadzona w sposób otwarty, 
elastyczny i pragmatyczny i mogłaby być 
oparta w szczególności na konkretnych projek-
tach pomiędzy spółkami polskimi i szwedzkimi, 
realizowanymi w zgodności ze zobowiązaniami 
Stron w ramach Unii Europejskiej i innymi 
zobowiązaniami międzynarodowymi”. Reali-
zacja deklaracji ma być koordynowana przez 
Ministerstwo Gospodarki RP oraz Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, wspie-
rane przez resorty spraw zagranicznych obu 
państw. 

P opołudniową część Forum wypełniły 
dyskusje panelowe o tym, jak tworzy 

się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa 
i innowacyjnej gospodarki w Polsce i w Szwecji 
oraz na temat inteligentnych miast i zrówno-
ważonego rozwoju. W dyskusjach oprócz 

zaproszonych panelistów aktywny udział wzięli 
też zgromadzeni na sali liczni goście.

R ozmowy polsko-szwedzkie zakończyło 
forum z udziałem przedstawicieli fi rm 

z obu krajów. – Szwecja to nasz bliski i dobry 
sąsiad, który od wielu lat stawia na nowocze-
sne, innowacyjne podejście do gospodarki 
i życia społecznego. Nasz kraj podlega dy-
namicznemu rozwojowi, z wielkimi zasobami 
entuzjazmu, zasobów ludzkich i woli dołączenia 
do najlepszych. Połączenie tych cech może 
stać się motorem dynamicznego rozwoju 
nas wszystkich – podsumował wicepremier 
J. Piechociński.

W ramach Forum w warszawskim kinie 
Luna ponadto odbyły się: przegląd 

fi lmów „Szwecja w Lunie”, podczas którego 
zaprezentowano ponad 20 szwedzkich fi lmów 
dokumentalnych, fabularnych, długo- i krótko-
metrażowych, warsztaty scenopisarskie dla 
kobiet oraz wykład twórczyń szwedzkiego 
projektu „Doris”, który niedawno ruszył także 
w Polsce pod nazwą „Polska Doris”. Forum 
towarzyszyła wystawa dotycząca szwedzkich 
wynalazków i innowacji, która do końca sierp-
nia br. prezentowana jest na ogrodzeniu przy 
Ambasadzie Szwecji w Warszawie (ul. Baga-
tela 3–5). 

Minister M. Damberg i wicepremier J. Piechociński podpisują Deklarację o współpracy 
polsko-szwedzkiej

Piotr Brylski 
Zdj. Ambasada Szwecji w Warszawie
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Zachowaj równowagę 

Jak nie tyć Jak nie tyć 
i zdrowym byći zdrowym być

Rozmowa z profesorem 
dr hab. n. med. 
Mirosławem Jaroszem
dyrektorem Instytutu Żywności 
i Żywienia (IŻiŻ)

W Polsce występowanie nadwagi i otyłości W Polsce występowanie nadwagi i otyłości 
wśród dorosłych i dzieci stanowi obecnie poważny problemwśród dorosłych i dzieci stanowi obecnie poważny problem

– Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, 
to niezwykle ważna jednostka naukowo-ba-
dawcza, specjalizująca się w prewencji i le-
czeniu chorób żywieniowozależnych. Jakie 
problemy obecnie najbardziej absorbują 
naukowców, specjalistów w tej dziedzinie?

– Żywność i żywienie zajmują naczelną pozy-
cję w hierarchii potrzeb ludzkich. Ilość i rodzaj 
spożywanych produktów żywnościowych 
a w konsekwencji energii i składników odżyw-
czych, należy do najważniejszych czynników 
środowiskowych, oddziałujących na zdrowie i sa-
mopoczucie człowieka. Naukowcy wyodrębnili 
już około 80 jednostek chorobowych powstają-
cych na tle nieprawidłowego żywienia. Z drugiej 
strony, w pełni udowodniony został też związek 
pomiędzy poprawą żywienia i jakości zdrowotnej 
żywności a poprawą stanu zdrowia populacji. 
Można więc bez żadnej przesady powiedzieć, 
że poprawa jakości zdrowotnej żywności i ży-
wienia jest obecnie największym wyzwaniem 
dla zdrowia publicznego nie tylko w Polsce, lecz 
także na całym świecie.
Działalność Instytutu dotyczy właśnie tego istot-
nego obszaru systemu ochrony zdrowia – obej-
mującego żywieniową profi laktykę przewlekłych 
chorób niezakaźnych (otyłości, nowotworów, 
chorób układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń 

gospodarki lipidowej, cukrzycy insulinoniezależ-
nej, chorób przewodu pokarmowego, osteoporo-
zy), a także ocenę jakości i bezpieczeństwa żyw-
ności i żywienia. Działania Instytutu koncentrują 
się na prewencji i żywieniowym leczeniu otyłości 
oraz innych chorób przewlekłych. W związku 
ze starzeniem się społeczeństwa skupiamy 
też uwagę na potrzebach żywieniowych osób 
starszych. W naszej jednostce prowadzone 
są również badania oceniające narażenie popu-
lacji na akryloamid, obecny w wielu produktach 
spożywczych i groźny dla zdrowia.

Instytut jest jedyną placówką w Polsce opraco-
wującą normy żywienia dla populacji polskiej, 
a także tabele składu i wartości odżywczej 
żywności. Ich znajomość ma podstawowe 
znaczenie w realizacji prawidłowego sposobu 
żywienia i jest niezbędnym elementem edukacji 
żywieniowej. Instytut opracowuje też programy 
komputerowe do oceny wartości energetycznej 
i odżywczej diet, które pomagają w układaniu 
jadłospisów i planowaniu żywienia. Kolejnym 
ważnym elementem naszej działalności są prace 
nad bazą danych o interakcjach zachodzących 
pomiędzy lekami, a żywnością/suplementami 
diety. Ponadto, przygotowaliśmy projekt ogólno-
polskiego, reprezentatywnego badania sposobu 
żywienia i stanu odżywienia polskiej populacji. 

W ostatnich latach intensywnie rozwijały się 
nowe, obiecujące dziedziny nauki i kierunki 
badań, takie jak nutrigenomika i metabolomika. 
Instytut włączył już te zagadnienia do planu 
naukowego. Dużo uwagi poświęca się dziś także 
roli witaminy D w różnych procesach fi zjologicz-
nych. Dlatego Instytut podejmuje również bada-
nia w tym zakresie. 

– Proszę wyjaśnić czym się zajmują nutri-
genomika i metabolomika? Jakie mogą nam 
przynieść korzyści? 

– Nutrigenomika zajmuje się badaniem związ-
ków pomiędzy dietą a genami, w tym m.in. 
poznawaniem mechanizmów poprzez które 
składniki pożywienia i dieta wpływają na nasze 
zdrowie. W ramach tej dziedziny nauki badamy 
też relacje pomiędzy zmiennością genetyczną 
a predyspozycjami do wystąpienia określonych 
chorób związanych z dietą. Dzięki rozwojowi 
nutrigenomiki wiemy już, że sposób żywienia 
w interakcji z genotypem stanowią główny 
wyznacznik stanu zdrowia danej osoby przez 
całe życie. 

Zrozumienie relacji pomiędzy dietą, genami, 
procesami fi zjologicznymi i organizmem więc 
zasadnicze znaczenie dla opracowania strategii 
żywieniowych, które pozwolą osiągnąć opty-
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malne korzyści zdrowotne. Poznawanie związku 
pomiędzy polimorfi zmami genetycznymi, a skład-
nikami pożywienia może w najbliższej przyszłości 
stać się podstawą zindywidualizowanego, dosto-
sowanego do potrzeb osoby/grupy poradnictwa 
żywieniowego. 

Wraz z rozwojem wiedzy o funkcjonowaniu 
organizmu człowieka, rozwija się także meta-
bolomika, która zajmuje się badaniem i analizą 
metabolitów w komórkach i tkankach żywych 
organizmów. Zarys ludzkiego metabolomu 
po raz pierwszy przedstawiono w 2007 r. i przez 
analogię do projektu ludzkiego genomu nazwa-
no „Projektem Ludzkiego Metabolomu”. Podano 
wówczas, że z metabolizmem związanych jest 
ponad 2100 substancji. Śledzenie i poznawanie 
szlaków metabolicznych tych związków leży 
u podstaw poznania żywieniowych przyczyn 
zaburzeń zdrowia.

– Większość z nas zna powiedzenie „jesteś 
tym, co jesz”, tylko czy zdaniem Pana pro-
fesora przekłada się to korzystnie na nasz 
codzienny sposób żywienia? Jakie sygnały 
i informacje dotyczące zdrowego żywienia 
i zdrowego stylu życia powinny płynąć 
do społeczeństwa?

– Dbanie o zdrowy styl życia jest sprawą indywi-
dualną. Na zachowania żywieniowe i zdrowotne 
wpływa wiele czynników, wśród których należy 
wymienić nawyki wyniesione z domu rodzinne-
go, poziom wiedzy, uwarunkowania ekonomicz-
ne, sytuację rodzinną, charakter pracy i wiele 
innych. Powiedzenie „jesteś tym, co jesz” 
warto rozszerzyć na „jesteś tym, co jesz 
i jaką masz aktywność fi zyczną”. Zebrano 
już bowiem wiele dowodów naukowych na to, 
że nawet niewielkie zmiany w stylu życia i diecie 
przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia. Ni-
gdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o zdrowy 
sposób żywienia. Znane są fakty pro-
zdrowotnego działania diety śródziemnomorskiej 
wśród ludzi starszych (70-letnich), którzy dzięki 
niej dożyli nawet 100 lat. 

Niestety zwyczajowa dieta Polaków wyraźnie 
różni się od tzw. diety śródziemnomorskiej. 
Ciągle Polacy zjadają za dużo tłuszczów zwie-
rzęcych, a za mało olejów roślinnych będących 
dobrym źródłem kwasów omega-3 (np. olej rze-
pakowy, oliwa z oliwek). Jemy też za mało ryb, 
warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych 
i orzechów. Staramy się poprzez naszą działal-
ność edukacyjną i promocyjną docierać z tym 
przekazem do szerokich grup społecznych.

– Niemniej słyszy się coraz 
częściej o epidemii otyło-
ści w Polsce, o wzroście 
zapadalności na choroby 
układu krążenia, cukrzycę 
i nowotwory. Czy można 
powiedzieć, że to przede 
wszystkim skutki niewła-
ściwego odżywiania, skutki 
nadwagi? 

– Niestety, występowanie 
nadwagi i otyłości w Polsce 
stanowi obecnie bardzo 
poważny problem zdrowotny. 
Dotyczy on 50–60 proc. osób 
dorosłych i ponad 20 proc. 
dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. A prognozy wska-
zują, że epidemia otyłości 
będzie w najbliższym czasie 
narastać. Jest to bardzo 
groźne zjawisko, bo otyłość 
sprzyja rozwojowi wielu cho-
rób przewlekłych, takich jak 
m.in. choroby układu krążenia, 
nowotwory złośliwe, cukrzyca typu 2, kamica 
pęcherzyka żółciowego, choroba zwyrodnienio-
wa stawów, a także, na co ostatnio zwraca się 
uwagę, zaburzenia lękowe i depresyjne. 
Kluczowym czynnikiem odpowiedzialnym za tak 
częste występowanie otyłości i związanych z nią 
chorób jest właśnie nieprawidłowe żywienie, 
zwłaszcza częste spożywanie produktów wy-
sokokalorycznych, o dużej zawartości tłuszczu 
i cukrów prostych. Najnowsze badania wskazują, 
że do otyłości może też prowadzić nadmierne 
spożycie soli. 
W ostatnich kilkunastu latach odnotowujemy 
na szczęście pewne korzystne tendencje. 
Powoli zmniejsza się na przykład umieralność 
na choroby układu krążenia, spada również 
zachorowalność na niektóre nowotwory złośliwe, 

w tym raka żołądka, trzustki i przełyku (choroby 
te są odpowiedzialne za ponad 70 proc. zgonów 
w naszym kraju). Jest to efekt korzystnych, acz-
kolwiek wolno postępujących, zmian w żywieniu 
Polaków, takich jak: spadek spożycia tłuszczów 
zwierzęcych i mięsa czerwonego, większe spo-
życie warzyw i owoców czy mniejsze spożycie 
soli. Zmiany te jednak nie są wystarczające, gdyż 
w świetle zaleceń dietetyków i lekarzy nadal 
spożywamy za dużo tłuszczów, za mało warzyw 
i owoców, a spożycie soli ponad dwukrotnie 
przekracza maksymalny zalecany poziom. 
Ponadto w przypadku nowotworów złośliwych 
odnotowuje się niepokojące zjawisko bardzo 
dużego narastania zachorowalności na raka 
piersi i prostaty, których ryzyko jest w znacznym 
stopniu związane z występowaniem otyłości.

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia 
w Warszawie, wiceprzewodniczący Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej 
i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia. Od 2005 r. przedstawiciel Polski do współpracy 
z WHO w zakresie żywienia, żywności i prewencji chorób żywieniowozależnych. 
W 2008 r. powołany przez WHO i KE na lidera National Information Focal 
Point for Nutrition and Physical Activity for Poland. Autor ponad 500 różnych 
publikacji naukowych i popularnonaukowych. Twórca i lider Narodowego 
Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom 
Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej (POL-HEALTH). 
Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia otrzymał nagrodę 
I stopnia Ministra Zdrowia (2000 r.). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(2005 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010 r.).
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Ale trzeba podkreślić, że nie tylko dieta jest 
odpowiedzialna za tak częste występowanie 
nadwagi, otyłości i tych chorób. Istotnym ele-
mentem jest styl życia naszej populacji i bardzo 
powszechna, zarówno wśród osób dorosłych, 
jak i dzieci i młodzieży, mała aktywność fi zyczna. 

– Jakie Instytut podejmuje działania 
prewencyjne w celu walki z chorobami 
dietozależnymi? 

– Działalność Instytutu odpowiada priorytetom 
w zakresie zdrowia publicznego określonym 
przez Komisję Europejską (KE) i Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). Odpowiadając 
na wezwanie tych instytucji, a także w oparciu 
o własną diagnozę stanu odżywienia, aktywno-
ści fi zycznej i żywieniowych czynników ryzyka 
otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych 
w Polsce, Instytut w ostatnich latach opracował 
i wdrożył kilka programów prewencji otyłości 

i innych przewlekłych chorób niezakaźnych. 
Obecnie IŻiŻ koncentruje się na realizacji ogól-
nopolskiego projektu „Zapobieganie nadwadze 
i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez 
edukację społeczeństwa w zakresie żywienia 
i aktywności fi zycznej” pod hasłem „Zachowaj 
równowagę” (uruchomionego w ramach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współpracy). 
Projekt obejmuje wiele różnorodnych działań, 
z których część jest adresowana do najbardziej 
wrażliwych grup ludności, takich jak kobiety 
ciężarne i karmiące, dzieci i młodzież oraz osoby 
z nadmierną masą ciała, a inne do ogółu kon-
sumentów czy też do producentów żywności. 
Projekt wspierany jest m.in. za pomocą „kam-
panii medialnej” prowadzonej w prasie, telewizji, 
internecie oraz środkach komunikacji miejskiej. 
Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie te 
i inne nasze działania edukacyjne przełożą się 
na korzystne zmiany świadomości i zachowań 
Polaków w zakresie żywienia i zdrowego stylu 
życia. 

– Panie Profesorze ale czy można racjo-
nalnie, zdrowo się odżywiać, skoro stale 
w mediach słyszymy, że dzisiaj nie mamy 
już zdrowej żywności? A naukowcy, nie tylko 

w Polsce, nie szczędzą gorzkich uwag pod 
adresem tego, co znajdujemy na sklepowych 
półkach.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego oraz unijnego żywność znajdująca 
się w obrocie musi być bezpieczna dla zdrowia, 
choć z pewnością w praktyce różnie z tym 
bywa. Przepisy precyzyjnie określają wymagania 
i procedury niezbędne dla zapewnienia bez-
pieczeństwa oraz jakości żywności i żywienia 
na każdym etapie produkcji i obrotu. Regulują 
one m.in. zasady higieny w przetwórstwie 
spożywczym, skład produktów, dopuszczalny 
poziom zanieczyszczeń chemicznych, kryte-
ria mikrobiologiczne, stosowanie substancji 
dodatkowych, dobór opakowań, znakowanie 
produktów oraz zagadnienia urzędowej kontroli 
żywności. Prawo żywnościowe i mechanizmy 
kontrolne tworzą razem potężny system ochrony 

zdrowia konsumentów. Urzędową kontrolę nad 
jakością zdrowotną środków spożywczych spra-
wują liczne instytucje, wśród których prym wiodą 
Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja 
Weterynaryjna. Uważam, że dobrze wywiązują 
się one ze swych obowiązków. 

Warto też odnotować fakt, że w efekcie rosnącej 
świadomości i oczekiwań konsumentów prze-
mysł spożywczy w ostatnich latach coraz bar-
dziej aktywnie włącza się w różne prozdrowotne 
działania, np. mające na celu wprowadzanie 
korzystnych zmian w składzie produktów 
spożywczych. Chodzi tu głównie o obniżenie 
w żywności zawartości cukru, tłuszczu (głów-
nie kwasów tłuszczowych nasyconych i izo-
merów trans), a także soli. Można powiedzieć, 
że działania te, oparte na zaleceniach WHO 
oraz KE, w pewnym stopniu są na biznesie 
wymuszane, ale bardzo dobrze że tak się dzieje. 
Ponadto, w Unii Europejskiej został niedawno 
na producentów nałożony obowiązek precy-
zyjnego znakowania produktów spożywczych 
wartością odżywczą (wartość energetyczna, 
zawartość tłuszczów, białka, węglowodanów, 
cukru, soli), który będzie obowiązywał od grud-
nia 2016. Dlatego chciałbym mocno podkreślić, 

Czytajmy etykiety na produktach spożywczych, uczmy się je rozumieć, Czytajmy etykiety na produktach spożywczych, uczmy się je rozumieć, 
modyfi kujmy naszą dietę nie ulegając reklamom, modyfi kujmy naszą dietę nie ulegając reklamom, 

zwiększmy naszą aktywność fi zyczną, będziemy zdrowsizwiększmy naszą aktywność fi zyczną, będziemy zdrowsi

że bardzo ważna staje się dziś umiejętność 
czytania etykiet i związana z nią podstawowa 
wiedza na temat wartości odżywczej produktów 
spożywczych. Dzięki temu każdy konsument 
może świadomie komponować swą codzienną 
dietę. W praktyce, czytanie informacji o za-
wartości energii, tłuszczu, cukru i soli pozwala 
na dokonywanie bardziej prozdrowotnych wybo-
rów żywieniowych. A zatem wyróbmy w sobie 
nawyk czytania i umiejętność rozumienia treści 
etykiet. Pozwoli to nie tylko dokonywać bardziej 
świadomego wyboru produktów spożywczych, 
ale także przyczyni się do eliminowania z rynku 
nieuczciwych producentów.
Bądźmy czujni przy zakupach i nie ulegajmy 
reklamom. Naprawdę warto czytać etykiety, 
bo choć może nam to nieco wydłużyć czas 
robienia zakupów, to jednak może nam też przy-
nieść wiele korzyści. 

– Niezwykle niepokojące jest to, że epidemia 
otyłości ujawnia się wśród polskich dzieci 
na wielką skalę, o czym mówią różne bada-
nia i co niestety widać tzw. gołym okiem. 
Szkoły w tym roku będą zmuszone do wy-
cofania ze sklepików wielu wysokokalorycz-
nych i głęboko przetworzonych produktów 
spożywczych… 
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obecności bakterii Helicobacter pylori w błonie śluzowej żołądka. 
To super wynalazek, tak bardzo dzisiaj pożądany w medycynie, 
istotny dla pacjentów zważywszy, że podobno większość populacji 
ludzkiej te bakterie w ma sobie, tylko uśpione. 

– W Polsce zakażonych jest ok. 60% ludzi. Helicobacter pylori jest istotnym 
czynnikiem zakażeń przewodu pokarmowego u ludzi, przyczynia się do roz-
woju przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby wrzodowej 
żołądka i dwunastnicy. Jej obecność jest związana z ryzykiem rozwoju raka 
żołądka. Dlatego bardzo ważna jest szybka diagnostyka Helicobacter pylori 
podczas przeprowadzania gastroskopii. Nowy test ureazowy wykrywający 
zakażenie Helicobacter pylori spełnia te oczekiwania. Charakteryzuje się 
zwiększoną szybkością reakcji oraz wysoką czułością.

– Panie Profesorze, by uchronić nas przed tyciem, proponuje się nam 
różne diety, w tym także z innych krajów. Co Pan o tym sądzi? Jaka 
dieta jest dla nas najbardziej wskazana? 

– Instytut pracuje obecnie nad opracowaniem modelu diety środkowoeu-
ropejskiej, opartej na regionalnych produktach żywnościowych o wysokiej 
wartości odżywczej i zdrowotnej. Upowszechnienie tego modelu powinno 
poprawić sytuację zdrowotną ludności w Polsce, zmniejszyć zachorowal-
ność na wiele przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym otyłości, niektó-
rych nowotworów, a w konsekwencji wpływać nie tylko wydłużanie życia 
jako takiego, ale życia w zdrowiu. Promowanie spożycia rodzimych pro-
duktów żywnościowych, często zapomnianych, może przyczynić się także 
do poprawy sytuacji rolników w Polsce.
Wszystkie osoby poszukujące rzetelnej wiedzy na temat zdrowego żywienia 
i zdrowego odchudzania zapraszam do odwiedzenia strony internetowej 
Instytutu (www.izz.waw.pl), a także strony internetowej projektu „Zachowaj 
równowagę” (www.zachowajrownowage.pl). Można tam znaleźć nie tylko 
opracowaną przez IŻiŻ „Piramidę zdrowego żywienia”, lecz także wiele 
innych ciekawych multimedialnych materiałów edukacyjnych, w tym liczne 
broszury i książki do pobrania, jak i fi lmy. 

– Dziękuję za rozmowę.

– Otyłość u dzieci wpływa negatywnie na zdrowie i rozwój nie tylko w dzie-
ciństwie, ale również ma decydujący wpływ na zdrowie w życiu dorosłym 
zwiększając ryzyko rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych i niespraw-
ności. Z pięciu otyłych nastolatków czworo pozostaje otyłymi w życiu 
dorosłym, zwłaszcza że aktywność fi zyczna dzieci i młodzieży jest dziś 
zatrważająco niska. Z ostatnich badań realizowanych w ramach projektu 
„Zachowaj równowagę” wynika, że w dni powszednie 43 proc. uczniów 
szkół podstawowych spędza od 2 do 4 godzin dziennie przed komputerem 
lub na odrabianiu lekcji oraz na innych czynnościach niewymagających 
wysiłku fi zycznego. Aż 17 proc. uczniów przeznacza na to więcej niż 4 go-
dziny, a 38 proc. – do 2 godzin. 
Kluczowe znaczenie dla zapobiegania rozwoju otyłości u naszych dzieci 
i młodzieży ma jednak żywienie w szkole. Dlatego potrzebne są programy 
edukacyjne oraz działania praktyczne m.in. możliwość spożywania w szkole 
posiłków przygotowanych zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia (śnia-
dania, obiady szkolne, odpowiedni asortyment produktów sprzedawanych 
we wspomnianych sklepikach szkolnych), a także promowanie aktywności 
fi zycznej poza lekcjami wychowania fi zycznego. Równie niezbędna jest 
edukacja rodziców, bo to rodzice mają największy wpływ na kształtowa-
nie prawidłowych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat dziecka. 
Do tego konieczny jest stały monitoring sposobu żywienia oraz stanu odży-
wienia dzieci i młodzieży w szkołach.
Na szczęście jest nadzieja, że tę niekorzystną sytuację uda się zmienić. 
Służy temu m.in. realizowany obecnie przez IŻiŻ w ramach wspomniane-
go już programu „Zachowaj równowagę” dwuletni program edukacyjny 
„Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” wdrażany 
we współpracy z warszawską AWF. Objął on 1600 placówek edukacyjnych 
w całym kraju (po 100 w każdym województwie). 

– Panie Profesorze czy możemy powiedzieć, że dzięki działalności 
Instytutu, my konsumenci, jesteśmy bardziej bezpieczni, bardziej 
uczuleni na problemy i znaczenie jakości naszego odżywiania i lepiej 
zabezpieczeni przed nieuczciwością różnych producentów żywności?

– Zapewniam, że bardzo o to zabiegamy i staramy się, aby tak było. W dzia-
łania edukacyjne zaangażowane są wszystkie merytoryczne jednostki 
organizacyjne Instytutu, które zgodnie z zakresem kompetencji prowadzą 
działalność szkoleniową i edukacyjną, zarówno na rzecz grup zawodowych 
(m.in. pracownicy organów urzędowej kontroli żywności, dietetycy, produ-
cenci żywności), jak również dla ogółu społeczeństwa, m.in. za pośrednic-
twem środków masowego przekazu, Centrum Promocji Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej oraz poprzez szkolenia podyplomowe w zakresie 
poradnictwa dietetycznego i bezpieczeństwa żywności. 
Instytut wydaje również regularnie od 1973 r. kwartalnik „Żywienie Czło-
wieka i Metabolizm”. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, 
doświadczalne, poglądowe i przeglądowe z zakresu nauki o żywieniu 
człowieka, wyżywienia społeczeństwa oraz zdrowia publicznego, w tym 
artykuły na temat chorób żywieniowozależnych, dietetyki, profi laktyki 
żywieniowej, interakcji żywności z lekami. W Instytucie prowadzone jest 
również poradnictwo dietetyczne m.in. w ramach Ogólnopolskiego Centrum 
Dietetyki. Eksperci w dziedzinie dietetyki w pracy z pacjentami wykorzystują 
najnowszą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, a także uwzględniają 
zalecenia WHO i KE.

– Jest Pan między innymi współtwórcą wynalazku, który jest chronio-
ny w Urzędzie Patentowym RP – testu ureazowego do wykrywania 

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska
Zdj. IŻiŻ

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



Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    59

Ś W I ATO W Y  DZI E Ń  W Ł A S N OŚ C I  I N T E L E K T UA L N E JŚ W I ATO W Y  DZI E Ń  W Ł A S N OŚ C I  I N T E L E K T UA L N E J

Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    59

SUKCES MARKI. MARKI SUKCESU. SUKCES MARKI. MARKI SUKCESU. 
Rola znaku towarowego Rola znaku towarowego 

w działalności przedsiębiorcyw działalności przedsiębiorcy

Według najnowszych rankingów Apple jest najbardziej wartościową marką Według najnowszych rankingów Apple jest najbardziej wartościową marką 
na świecie. Logo nadgryzionego jabłka jest warte 128 miliardów dolarówna świecie. Logo nadgryzionego jabłka jest warte 128 miliardów dolarów1 i zostawia  i zostawia 

za plecami tak znane marki, jak Samsung, Google, GE a nawet Coca-Colę. za plecami tak znane marki, jak Samsung, Google, GE a nawet Coca-Colę. 
Czym jest marka i dlaczego warto ją tworzyć? Jak budować i chronić silne Czym jest marka i dlaczego warto ją tworzyć? Jak budować i chronić silne 

marki? Co wyróżnia marki kultowe? Na takie pytania musi sobie odpowiedzieć marki? Co wyróżnia marki kultowe? Na takie pytania musi sobie odpowiedzieć 
początkujący przedsiębiorca, jak i fi rma obecna na rynku od wielu lat. początkujący przedsiębiorca, jak i fi rma obecna na rynku od wielu lat. 

N owe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie 
codziennie, stając się cennym składnikiem majątku 

przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji pro-
dukowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak 
ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej 
ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom 
ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie 
korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków. 

W ieloaspektowa problematyka brandingu i sku-
tecznej ochrony znaków towarowych, budowy 

silnych marek, zainspirowała Urząd Patentowy RP 
do poświęcenia jej odrębnej konferencji w ramach 
Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Konferencja pod tytułem: „Sukces marki. Marki suk-
cesu. Rola znaku towarowego w działalności przed-

Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak otworzyła 
konferencję

Tematyka budowania marek sukcesu przyciągnęła do sali 
„Pod Kopułą” w MG około 300 uczestników
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siębiorcy” odbyła się 24 kwietnia 
2015 r. w gościnnych murach Mini-
sterstwa Gospodarki w Warszawie. 

Honorowy patronat nad konferencją 
objął Wicepremier Minister Gospo-
darki Janusz Piechociński oraz Ko-
misarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, 
Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP 
Elżbieta Bieńkowska. Spotkanie otwo-
rzyli Prezes Urzędu Patentowego RP 
dr Alicja Adamczak oraz wiceminister 
gospodarki Arkadiusz Bąk. Udział 
w nim wzięli wybitni eksperci w zakre-
sie ochrony własności przemysłowej 
oraz brandingu, przedstawiciele śro-
dowisk akademickich oraz fi rm.

K onferencja została podzielona 
na dwie części tematyczne: 

pierwsza dotyczyła  „Ochrony mar-
ki” – poruszano kwestie opłacalno-
ści rejestracji znaków towarowych, 
oznaczeń odróżniających towary, 
narzędzi jakości i reklamy, strate-
gii rozwoju rynku wewnętrznego 
ze szczególnym uwzględnieniem 

własności przemy-
słowej oraz spo-
sobów uzyskania 
ochrony znaku to-
warowego w Polsce 
i za granicą; 

w drugiej omówio- 
no problematykę 
„Marki w biznesie” 
– w tym używania 
i ochrony znaku 
przed naruszenia-
mi, odbył się także 
panel dyskusyjny 
poprowadzony przez 
dr Mariusza Kon-
drata z Kancelarii 
Kondrat i Partnerzy 
z udziałem polskich 
przedsiębiorców.

D r Alicja Adam-
czak, Prezes 

Urzędu Patentowe-
go RP, otwierając 
konferencję wskazała 
na znaczenie marki w gospodarce 
konkurencyjnej i w obrocie gospo-
darczym, natomiast wiceminister 
gospodarki Arkadiusz Bąk zachęcał 
polskie fi rmy i przedsiębiorstwa 
do „grania własnymi markami” w celu 
osiągnięcia sukcesu na rynku krajo-
wym i zagranicznym. Tym bardziej, 
że na przełomie ostatnich lat niebaga-
telnego znaczenia nabrało umiejętne 
wykorzystanie emocji i motywacji 
w reklamie i marketingu, w szczegól-
ności w kontekście znaczenia jakości, 
co powoduje, że wzrasta rola znaków 
towarowych i marek. „Trzeba dołożyć 
wszelkich starań, żeby polskie fi rmy 
stale zwiększały swą konkurencyjność, 
a osiągnąć to można w szczegól-
ności przy pomocy jednej z bardziej 
znanych form ochrony własności 
przemysłowej – ochrony znaków to-
warowych” – mówił. Bo żeby odnieść 
sukces rynkowy, w dzisiejszych cza-
sach nie można już konkurować tylko 
niską ceną i kosztami produkcji.

W imieniu Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, uczestników konferencji powitał 
Wiceminister Gospodarki Arkadiusz Bąk

Moderatorem konferencji był redaktor TVP 
Info Piotr Chęciński

Z naczenie marki akcentował 
również dr Tomasz Husak, 

dyrektor gabinetu Komisarz UE Elż-
biety Bieńkowskiej, przedstawiając 
„Strategię rozwoju rynku wewnętrzne-
go ze szczególnym uwzględnieniem 
własności przemysłowej”.

(...) Marka jest dziś w centrum wy-
darzeń. (...) Budowanie marki jest 
tym ogniwem, które z jednej strony 
jest ważne dla podaży i przedsię-
biorców, aby móc stanowić o sile 
konkurencyjnej na rynku, uwidacz-
niać swoją pozycję na nim, a jest 
też niezwykle istotne dla popytu, 
bo stanowi element bardzo silnej 
komunikacji i więzi z konsumentem”. 
Poinformował, że w tym zakresie 
innowacyjność, poprzez znaki 
towarowe we wszystkich aspek-
tach rynku wewnętrznego, będzie 
oceniana i postrzegana przez Ko-
misję Europejską w opublikowanej 
do końca 2015 roku strategii rynku 
wewnętrznego.
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M oderujący konferencję Piotr 
Chęciński, dziennikarz Tele-

wizji Polskiej, zwrócił uwagę, że w Pol-
sce dziennie jest rejestrowanych 
około 1200 fi rm, co rodzi potrzebę 
ochrony nowych pomysłów, rozwią-
zań, znaków i logotypów, ale mamy 
do czynienia ze stosunkowo niską 
świadomością społeczną i odnotowu-
jemy ogólnie małe zainteresowanie 
ochroną własności intelektualnej, 
przede wszystkim wśród małych fi rm. 

P relegenci podczas pierwszej 
części konferencji skupili się 

głównie na aspektach teoretycznych 
ochrony marki. Dr hab. Ewa Skrzy-
dło-Tefelska w swojej prezentacji 
„Czy warto rejestrować znaki 
towarowe?” przybliżyła pojęcie reje-
stracji znaków towarowych i trudno-
ści, z jakimi mogą spotkać się osoby, 
pragnące objąć ochroną swoje kon-
cepcje, a także wskazała na korzyści, 
jakie niesie ze sobą ten proces. 
Dr Łukasz Żelechowski w prelekcji 
„Oznaczenie odróżniające towa-
ry? Narzędzie reklamy? Symbol 
jakości towaru? O funkcjach znaku 

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie 
– Beata Piwowarska przedstawiła 
praktykę sądową w zakresie używania 
i ochrony znaków towarowych przed 
naruszeniami 

Dyskusja panelowa
Od lewej: Krzysztof 
Przybył – Prezes Zarządu 
Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”; 
Magdalena Kotlarczyk 
– Industry Head Multi 
Sector w fi rmie Google; 
Janusz Komurkiewicz 
– Dyrektor Marketingu 
Fakro Sp. z o.o.; Wojtek 
Mierowski – współtwórca 
i dyrektor kreatywny Agencji 
brandingowej bna; Agnieszka 
Buła-Kopańska – Dyrektor 
Departamentu Instrumentów 
Wsparcia w Ministerstwie 
Gospodarki; Joanna 
Czarnecka reprezentująca 
fi rmę Dr Irena Eris S.A., 
dr Mariusz Kondrat, europejski 
rzecznik patentowy i adwokat 
w Kancelarii Kondrat 
i Partnerzy (moderator)

towarowego i ich ochronie” omówił 
problematykę naruszeń, znaczenia 
i roli znaków towarowych. O tym, jak 
„Jak uzyskać ochronę znaku to-
warowego w Polsce i za granicą?” 
mówiła dyrektor Departamentu 
Znaków Towarowych w Urzędzie 
Patentowym RP Edyta Demby-Si-
wek. Skupiając się na możliwościach 
i profi tach, jakie daje ochrona znaku 
towarowego, szczegółowo zaprezen-
towała procedury, kryteria i przeszko-
dy, które osoby zainteresowane mogą 
napotkać na swojej drodze. Tę część 
konferencji zamknęło wspólne wystą-
pienie dr Jarosława Dudzika oraz 
dr Michała Mazurka – „Kiedy reje-
stracji znaku towarowego mówimy 
„nie”?, którzy przedstawili prze-
szkody związane z rejestracją znaku 
towarowego, w szczególności gdy 
nie ma znaku towarowego (np. ozna-
czenia lub znak jest przedstawiony 
tak, iż nie wiadomo, co jest przedmio-
tem ochrony), gdy oznaczenie istnieje, 
jednak nie nadaje się do odróżniania 
towaru lub usługi. Rejestracji zna-
ku należy także powiedzieć „nie” 
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rektor Departamentu Instrumentów 
Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, 
Joanna Czarnecka reprezentująca 
fi rmę Dr Irena Eris S.A., Magdalena 
Kotlarczyk – Industry Head Multi Sec-
tor w fi rmie Google, Janusz Komur-
kiewicz – dyrektor marketingu Fakro 
Sp. z o.o., Wojtek Mierowski – współ-
twórca i dyrektor kreatywny Agencji 
brandingowej bna oraz Krzysztof 
Przybył – Prezes Zarządu Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”. 

Wojtek Mierowski z Agencji brandingowej bna podpowiadał, jak zostać polską marką 
globalną

dr Tomasz Husak, Dyrektor Gabinetu 
Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej przedstawił 
strategię rozwoju rynku wewnętrznego 
ze szczególnym uwzględnieniem własności 
przemysłowej

w przypadku innych strukturalnych 
wad oznaczenia, np. gdy znak jest 
sprzeczny z dobrymi obyczajami lub 
mylący, jak również gdy oznaczenie 
koliduje z wcześniejszymi prawami 
osób trzecich, zwłaszcza prawami 
majątkowymi.

W drugiej części konferencji 
„Marka w biznesie”, sędzia 

Sądu Okręgowego w Warszawie 
Beata Piwowarska w wystąpieniu 
„Używanie i ochrona znaku towaro-
wego przed naruszeniami – prak-
tyka sądowa” wypowiadała się na te-
mat prawa do znaku towarowego, 
jego rzeczywistego wykorzystania 
i znaczenia, istoty samej rejestracji, 
która wiąże się z przysługującymi pra-
wami, ale także niesie ze sobą pewne 
obowiązki. Mówiła także o ochronie 
znaków wspólnotowych i sankcji 
wiążących się z naruszeniem praw 
ochronnych. 

Z kolei dyrektor kreatywny agencji 
brandingowej bna – Wojtek Mie-

rowski przedstawił różnice między 
strategiami polskich przedsiębiorców 
a fi rmami, którym udało się odnieść 
sukces na arenie międzynarodowej. 
Swoje wystąpienie „Najlepszy na tej 
ulicy czyli jak zostać pierwszą pol-
ską marką globalną” wspierał pro-
jekcją serii krótkich fi lmów m.in. o mar-
ce Liverpool FC, Coco Chanel oraz 
pracy nad nowym logiem Wirtualnej 
Polski zwracając uwagę na znaczenie 
przywiązania konsumenta do marki, 
potrzebę rozumienia potrzeby zmian 
i odwagę w ich wprowadzaniu ze stro-
ny przedsiębiorców.

P unktem końcowym konferencji 
była dyskusja panelowa prowa-

dzona przez dr Mariusza Kondrata, 
europejskiego rzecznika patento-
wego i adwokata Kancelarii Kon-
drat i Partnerzy, w której udział wzię-
li: Agnieszka Buła-Kopańska – dy-

1 Ranking Global 500 2015, źródło: http://brandirectory.
com/league_tables/table/global-500-2015 [odczyt 
12.06.2015 r.]

Mateusz Ćwiek
Zdj. R. Graff 

(Wystąpienia w tym wydaniu Kwartalnika UPRP)
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Jak uzyskać Jak uzyskać 
ochronę znaku towarowego ochronę znaku towarowego 

w kraju i zagranicą? w kraju i zagranicą? 

Fragmenty wystąpienia dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych UPRP 

Edyty Demby-Siwek

Rejestracja znaku towarowego, będąca najsilniejszą formą ochrony, 
powinna zostać dokonana w reżimie stosownym do terytorium, gdzie 
są/będą znajdować się docelowi klienci. Szczegółowo przedstawiła 
trzy obowiązujące na terytorium Polski systemy ochrony znaku towaro-
wego: wspólnotowy, krajowy i międzynarodowy, podkreślając różnice 
występujące między nimi. W ramach tych systemów działają organy, 
przed którymi toczy się postępowanie o udzielenie prawa na znak 
towarowy. 

Do kompetencji UPRP należy przeprowadzenie postępowania w spra-
wie udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe. Światowa Orga-
nizacja Własności Intelektualnej (WIPO), we współpracy ze wszystkimi 
urzędami krajowymi, które przystąpiły do Porozumienia (Protokołu) 
madryckiego dokonuje rejestracji znaków, dla których ochrona jest 
wyznaczana na państwa będące sygnatariuszami Porozumienia (Pro-
tokołu) madryckiego. Na znak wspólnotowy prawo ochronne udzielane 
jest przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Dzięki 
jednolitemu charakterowi tego znaku (CTM) jedna rejestracja obejmuje 
28 krajów członkowskich. 

Przedstawione trzy systemy ochrony znaku towarowego charakteryzują 
istotne różnice proceduralne. Na aktualny stan prawny, Urząd polski 
bada zarówno przesłanki względne, jak i bezwzględne udzielenia 
ochrony na znak. Ma to przełożenie na rejestracje w systemie między-
narodowym, gdyż znak towarowy wyznaczony do ochrony na Polskę 
za pośrednictwem WIPO przez przedsiębiorcę z zagranicy, np. z USA 
czy Japonii, będzie podlegał takim samym kryteriom rejestr owalności, 
jak znak krajowy. 

Uprawniony do znaku krajowego może, w oparciu o posiadaną re-
jestrację znaku, rozszerzyć swoje prawo ochronne o kolejne kraje. 
Inaczej jest w systemie wspólnotowym, w którym badane są jedynie 
przesłanki bezwzględne. Pozytywne ukończenie badania przesłanek 
bezwzględnych przez OHIM jest równoznaczne z rejestracją znaku, 
pod warunkiem, że do zgłoszenia nie wpłynie przewidziany przepisami 
sprzeciw. W razie upadku znaku wspólnotowego z powodu wystąpie-

nia przeszkód w kraju członkowskim istnieje możliwość konwertowania 
rejestracji wspólnotowej na poszczególne rejestracje krajowe. Kom-
patybilność trzech wymienionych systemów i aktywna współpraca 
urzędów krajowych z OHIM i WIPO dają szerokie spektrum możliwości 
rozwoju i ochrony własnej marki w kraju i na świecie. 

Drugą istotną kwestią poruszoną jest zapowiedź zmian regulacji unij-
nych dotyczących prawa ochronnego do znaku towarowego. Novum 
w tym zakresie będą zmiany dokonane w prawie unijnym obejmujące 
zmianę Dyrektywy zbliżającej ustawodawstwa państw członkowskich 
dotyczącej znaków towarowych oraz Rozporządzenia w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego. Zmieniona zostanie defi nicja le-
galna znaku towarowego poprzez zniesienie jej konstytutywnej cechy 
– grafi cznej przedstawialności. 

Dotychczasowy znak (Community Trade Mark) zostanie przemianowa-
ny zgodnie z duchem traktatu lizbońskiego, na unijny znak towarowy/
znak towarowy UE, a sam organ unijny przyjmie nazwę Urzędu Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual 
Property Offi  ce). Wśród przesłanek bezwzględnych udzielenia ochro-
ny znajdą się, obok nazw pochodzenia i oznaczeń geografi cznych, 
określenia tradycyjne dla win, gwarantowane tradycyjne specjalności, 
nazwy odmian roślin. Nowe Rozporządzenie i Dyrektywa wyeliminują 
także karencję. Inicjatywa unijna dotyczy także ujednolicenia procedury 
postępowania w sprawie znaków towarowych, a mianowicie stworzenie 
analogicznego do obecnego w OHIM systemu sprzeciwowego. Będzie 
to drugi krok, po ujednoliceniu prawa materialnego ku zunifi kowaniu 
prawa znaków towarowych, państw członkowskich.

Polski Urząd Patentowy będzie z kolei zobligowany do zawiadamiania 
uprawnionego o zbliżającym się terminie wygaśnięcia 10-letniego 
okresu ochrony znaku towarowego na 6 miesięcy przed jego upływem. 
Zostanie ponadto wykluczona możliwość zgłaszania znaku towarowe-
go wspólnotowego za pośrednictwem urzędu krajowego. 

(zanotowała Magdalena Ławreszuk, asesor DT) 
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Najlepszy na tej ulicy Najlepszy na tej ulicy 
czyli jak zostać czyli jak zostać 

pierwszą polską marką globalnąpierwszą polską marką globalną
Wojtek Mierowski
creative director BNA

Jak to jest z markami w Polsce, że choć jesteśmy Jak to jest z markami w Polsce, że choć jesteśmy 
wybitnie kreatywnym narodem, to jednak ciągle pozostajemy wybitnie kreatywnym narodem, to jednak ciągle pozostajemy 
na poziomie sprawnych producentów a nie kreatorów marek.na poziomie sprawnych producentów a nie kreatorów marek.

Sedno sprawy tkwi w uzyskaniu stanu, w któ-
rym, jak w tym starym dowcipie, by być na-
prawdę w czymś najlepszym, trzeba ten stan 
osiągnąć nie tylko na swojej ulicy, ale i na ca-
łym świecie.

Przypomnijmy anegdotę. Na pewnej ulicy 
szewc chcąc zareklamować swoje produkty 
wywiesił we witrynie hasło: „Najlepsze buty 
w mieście”. Drugi nie bardzo miał wyjście, 
napisał: „Najlepsze buty w kraju”. Trzeci miał 
trochę łatwiej, wywiesił napis: „Najlepsze buty 
na świecie”. Ostatni miał naprawdę trudno, 
ale miał też poczucie humoru, jego odpowiedź 
brzmiała: „Najlepsze buty na tej ulicy”.

Skutki biznesowe

„Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, 
tym bardziej Prosiaczka tam nie było.”

A. A. Milne „Chatka Puchatka”

Czym tak naprawdę jest branding? Niestety 
często bywa sprowadzany, wręcz trywializo-
wany, do prostych, często mechanicznych 
działań, jednak potraktowany poważnie – i, jak 
sądzimy, właściwie – prowadzi do w pełni 
świadomego tworzenia i kierowania marką. 
Wielu, szczególnie tych twardo stąpających 
po ziemi, na co dzień operujących liczbami 
i jednostkami ekonometrycznymi, myśląc 
o brandingu może poczuć się równie dziwnie 
jak Kubuś Puchatek próbujący odwiedzić 

swojego przyjaciela Prosiaczka w książce, 
niezrównanej w swojej mądrości i bynajmniej 
nie skierowanej wyłącznie do dzieci.

I rzeczywiście wszystkie nasze rozważania 
i postulaty, a często też kategoryczne i arbitral-
ne, wydawałoby się, stwierdzenia wynikające 
z naszych wieloletnich doświadczeń, nabierają 
prawdziwego sensu dopiero w obliczu skut-
ków biznesowych działań brandingowych. 
Już samo stwierdzenie, że branding ma, 
uwaga, przede wszystkim skutki biznesowe 
w niektórych środowiskach, uznane byłoby 
jako zgoła obrazoburcze. A jednak, jak mawiał 
Peter F. Drucker, jeden z najwybitniejszych 
ekonomistów świata: „Culture eats strategy 
for breakfast”. Ciekawe, że nie liczby, nie eko-
nomia, ale kultura była dla ekonomisty główną 
siłą powodującą, że nasze, ludzkie działania 
są skuteczne, i to skuteczne biznesowo.

Ranga efektywności

„All the great things are simply, 
and many can be expressed 

in a single word: freedom, justice, 
honor, duty, mercy, hope.”

Winston Churchill

Skuteczność, efektywność, to równie proste rze-
czy, wyrażone prostymi słowami, i równie trudne 
do osiągnięcia jak wolność czy sprawiedliwość. 
Szczególnie, że dobrze jest, kiedy występują 

razem. Stalin na ogół był bardzo skuteczny, 
jednak jego efektywność pozostawiała wiele 
do życzenia i wszyscy wiemy, jak skończył… 
Tu dygresja: ludzie również bywają markami, jak 
Owsiak czy właśnie Stalin. Zasada jednak jest 
taka, że prawidłowo rozumiany oraz stosowany 
branding jest i skuteczny, i efektywny.

Słowo „rozumieć” jest dla nas absolutnie klu-
czowe. Platon wyróżniał dwie postawy wobec 
świata: postawę polityka i postawę fi lozofa. 
Obie oznaczały chęć poznania świata, jednak 
pierwsza po to, by zająć w nim jak najlepszą 
pozycję, druga zaś, by go zmienić na lepsze. 
Co dla nas najistotniejsze, obie rodziły zupełnie 
odmienne przekonanie co do skuteczności 
działania. Polityk, mówiąc w skrócie, wierzy, 
że ludzie postępują właściwie, czyli tak, jak 
tego chce on sam, tylko wtedy, gdy są manipu-
lowani. Natomiast fi lozof wierzy, że ludzie po-
stępują właściwie, kiedy rozumieją lepiej, czyli 
wtedy, kiedy im się objaśni jak działa świat.

I tu następna ważna zasada – najlepiej 
działa prawda. Jim Collins przeanali-
zował większość kategorii rynkowych 
i ich liderów, odkrywając, że głównymi 
przyczynami ich trwałego sukcesu są: 
konsekwentne myślenie i działanie długoter-
minowe oraz hołdowanie prawdzie.1 To przy 
okazji świetny dowód, że fi lozofi a to bardzo 
praktyczna nauka, wbrew populistycznym 
przekonaniom i błędom w naszej edukacji. 
Najważniejsze jednak, że światem marek 
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nie rządzi, na szczęście, Frank Underwood 
z „House of Cards”.

Lepsze, a nawet doskonałe, rozumienie marki, 
to główny cel brandingu. Z niego rodzą się 
wszystkie prawidłowe działania. Podstawowe 
i fundamentalne jest know-why – świadomość 
dlaczego i po co robimy to, co robimy. Tu abso-
lutnie zgadzamy się z Simonem Sinkiem, który 
twierdzi, że ludzie nie kupują tego co robisz, 
tylko – dlaczego to robisz. A to co robisz jest 
po prostu demonstracją tego, w co wierzysz. 
Jednak w swoim myśleniu idziemy trochę dalej. 
Nie chodzi tylko o to, by wystartować od py-
tania: „dlaczego” (start with why)2; ważna jest 
ciągła postawa, swoistego rodzaju „be why”.

Drugie w kolejności jest know-who, czyli od-
powiedź na pytanie: z kim i dla kogo chcemy 
pracować. Tu z kolei w pełni zgadzamy się 
z koncepcją „right people in the bus” Jima 
Collinsa3. Posłużył się on metaforą lidera fi rmy 
jako kierowcy autobusu. Firmy, które osiągają 
spektakularne sukcesy, zaczynają od zabrania 
ze sobą odpowiednich ludzi; pozbywają się 
z autobusu ludzi nieodpowiednich i wreszcie, 
umieszczają właściwych ludzi na właściwych 
miejscach. Najpierw ludzie, a potem kierunek, 
bez względu na okoliczności.

Trzecie jest know-what, a dopiero na końcu 
jest znane wszystkim know-how. Innymi słowy, 
kiedy wiesz dlaczego, z kim i co chcesz robić, 
wtedy znajdziesz, kupisz, czy nawet „ukrad-
niesz” wiedzę jak to zrobić. Piszemy „ukrad-
niesz” mając w pamięci słynne powiedzenie 
Pablo Picasso: „Wybitni artyści pożyczają, 
genialni kradną”.

Uchwycenie istoty marki

„You have enemies? Good. 
That means you’ve stood up for something, 

sometime in your life.”

Winston Churchill

Prawidłowe i dogłębne rozumienie marki po-
zwala sprecyzować jej istotę, wyostrzyć jej opis, 
odnaleźć oryginalność i wyjątkowość, uczynić 
ją czymś, co nie ma substytutów. Przekucie 
istoty marki w zwarte i porywające brand 
story pozwala ją nie tylko zrozumieć, ale ujrzeć 
i poczuć.

Powoduje to prawie automatycznie kilka zja-
wisk. Przede wszystkim selekcję pracowników. 
Odpadają ci niewłaściwi. Na ich miejsce przy-
chodzą ci, których potrzebujemy i jacy będą 
utożsamiać się z marką. Ponadto poprawia 
działanie, zarówno przy tworzeniu produk-
tów czy usług, jak i objaśnianiu sensu marki 
do wewnątrz innym pracownikom (w pionie 
i w poziomie) oraz na zewnątrz konsumentom-
odbiorcom-zainteresowanym. Efekt polega 
na tym, że skoro sam rozumiem (utożsamiam 
się), to potrafi ę przekonująco objaśnić innym 
szczegóły tego, czym się zajmuję.

To oczywiście jest możliwe dzięki prawidłowo 
spisanej (konstruowanej) opowieści marki 
(ang. brand story) i dzięki wynikającym z niej 
procedurom wykonawczym (ang. simple rules). 
Przypominamy, że „robimy w kulturze”. Jakość, 
również literacka, jest w przypadku wszystkich 
tych dokumentów szalenie istotna. Porywający 
tekst będzie, nomen omen, motywował ludzi 
do działania, nijaki nie pobudzi ich do niczego. 
Dobrze jest pamiętać o zasadzie hollywoodz-
kich scenarzystów: „tłumacz (demonstruj), 
nie nauczaj”.

Najciekawsze jednak dopiero przed nami. 
Tak wyrażone, zobrazowane i praktykowane 
rozumienie marki przez wszystkich jej pra-
cowników, w tym zarządzających i aktywnych 
właścicieli, powoduje powstanie zupełnie no-
wej przestrzeni, w której ma miejsce refl eksja 
pozwalająca korygować rozumienie biznesowe! 
Szczególnie, że przestrzeń ta, wytworzona 
przez działania brandingowe, jest w swej 
naturze przestrzenią wspólną dla wszystkich 
interesariuszy marki (odbiorcy, pracownicy, 
zarządzający, właściciele), w przeciwieństwie 
do, z defi nicji zamkniętych, osobnych i odse-
parowanych od siebie przestrzeni: biznesowej, 
marketingowej, pracowniczej i konsumenckiej 
– niedostępnej w klasycznym podejściu, a je-
dynie przybliżanej poprzez jej „badanie”.

Branding zajmuje się marką w świecie konsu-
menta, i to od razu na poziomie fabularnym 
(user experience, emocje, wartości, touchpo-
ints, stories). To wszystko jest możliwe dzięki 
podejściu do efektywności od strony kulturo-
wej. Dzięki brandingowi marka zyskuje spój-
ność na każdym poziomie, staje się nie tym, 
co deklaruje (reklama, promocja), a tym, 

co faktycznie robi dla odbiorcy. W ten sposób, 
a właściwie tylko w ten sposób, staje się istot-
na dla odbiorcy; stanowi część jego świata.

Budowanie skutecznej marki nie polega 
na prostym konstruowaniu obiektywnie 
najsprawniejszego mechanizmu biznesowo-
sprzedażowego. Ludzie wchodzą w relacje 
z markami nie w oparciu o racjonalne argu-
menty, nawet jeśli tak sądzą, a na podstawie 
przesłanek emocjonalnych i kulturowych. 
Trudno jest mieć związek emocjonalny z me-
chanizmami czy liczbami. Poza tym, kiedy 
tylko ktoś inny zaoferuje lepszy mechanizm 
czy liczbę, konsument-odbiorca porzuci nas 
bez chwili wahania. W przypadku silnej relacji 
emocjonalnej, takie porzucenie nie jest łatwe, 
a jeśli marka nie popełnia większych błędów, 
prawie niemożliwe. Mówimy „love brands” ma-
jąc nadzieję, że to właśnie nasza marka będzie 
kochana przez ludzi, a przecież, i na szczęście, 
miłość nie należy do świata liczb.

Bycie poprawnym to za mało

„– No proszę, kogo tu mamy. 
Kapitan Jack Sparrow. 

Brak zapasowych kul i prochu. 
Kompas, który nie wskazuje północy (...). 

Jesteś bez wątpienia, 
najgorszym piratem, 

o jakim słyszałem.
– Ale słyszałeś o mnie.”

Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły

Zapewne wszyscy pamiętamy słynnego pirata 
Jacka Sparrowa (w genialnej, życiowej roli 
Johnny Depp) z „Piratów z Karaibów”. Zaraz, 
zaraz a jak się nazywał ten, który go w tej 
scenie aresztował? Pewnie nie pamiętacie. 
My nie pamiętaliśmy, musieliśmy zajrzeć 
na Filmweb. Komodor James Norrigton (świet-
na rola Jacka Davenporta), ale jak to mówią 
Brytyjczycy – who cares... W świecie marek, 
tak jak w życiu, bycie poprawnym służbistą 
nie wystarczy; trzeba się czymś „wsławić”. 
I jest to właśnie możliwe dzięki brandingowi, 
nie sprawnym mechanizmom i liczbom.

Te ostatnie są oczywiście potrzebne, 
ale nie są wystarczające. W gruncie rzeczy 
są czymś obowiązkowym, jednak to nie one 
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decydują o autentycznej przewadze nad konkurencją. Kiedy pracowa-
liśmy w think tanku, przygotowując wejście na polski rynek Polbanku, 
na samym początku zadaliśmy naszemu klientowi pytanie: dlaczego? 
Nie rozumiem, odparł nasz klient. Dlaczego na rynku ma pojawić się 
jeszcze jeden bank, skoro jest już ich obecnych aż tyle, doprecyzowali-
śmy. I to banalne z pozoru pytanie doprowadziło nas wspólnie do kon-
cepcji banku, który rzucił wyzwanie całej kategorii. Wewnętrzna zasada 
strategiczna marki – „Fair Play” to znowu banał, – piękny, ale jednak 
banał – który ubraliśmy w poruszającą odbiorców formę: „po prostu, 
po ludzku”. Hasło było jednocześnie i claimem marki, i podstawową za-
sadą kierującą działaniami (simple rule). Organizowała ona całe działanie 
banku, przede wszystkim do wewnątrz.

Na czym w rzeczywistości polegała? Każdy pracownik banku w każdym 
swoim działaniu miał obowiązek zadawać sobie następujące pytanie: 
„czy to, co robię, planuję, jest po prostu, po ludzku”. Działy się rzeczy nie-
prawdopodobne: pracownicy działu prawnego skupiali się nad umowami 
„zrozumiałymi dla każdego”, szef działu windykacji (w bankach to zwykle 
„zawodowi mordercy”) sam przyszedł na zarząd z refl eksją, że metody 
i procedury windykacji nie są „po prostu, po ludzku” i trzeba je zmienić. 
Bank komunikował się wyłącznie za pomocą swoich pracowników, 
żadnych aktorów, żadnej „ściemy” – w reklamie kredytu opowiadał o nim 
pracownik, który za powstanie tego produktu odpowiadał.

Nigdy wcześniej nie widzieliśmy pracowników tak identyfi kujących się 
z bankiem i jego ideą. Przy tym wszystkim, a właściwie dzięki temu – wielki 
sukces biznesowy. Bank współcześnie już nie istnieje, polityk zwyciężył 
fi lozofa, a jednak do dziś do jego sukcesora przychodzą jego starzy klienci 
– z wyrzutem tym razem – przypominając (pamiętając!), że miało być „po 
prostu, po ludzku”. Tak silna była idea marki i jej autentyczna, początkowa 
egzekucja. Jej „upadek” to temat na zupełnie inny (i z pewnością ciekawy) 
artykuł. Nie zmienia to jednak faktu, że koncept brandingowy miał w sobie, 
niespotykany w polskiej bankowości ani przedtem, ani później, potencjał 
długofalowej skuteczności i efektywności biznesowej.

Na zakończenie jeszcze jedno słowo, którego nie zawahałby się użyć 
sir Winston Churchill – odwaga. Cechą wszystkich silnych marek jest 
odwaga. Jednak nie ta, iście po polsku, sprowadzona do krótkotrwa-
łego i najczęściej nadmiernie wybuchowego emocjonalnie działania, 
ale ta właściwa; konsekwentna odwaga w bezkompromisowym dążeniu 
do celu, bez względu na okoliczności, trwająca przez lata i pozwalająca 
nam wierzyć, że świat ma sens. Jak to powiedział ten jeden z najsku-
teczniejszych i najbardziej efektywnych premierów: „Success is going 
from failure to failure without a loss of enthusiasm”.

Tego życzę wszystkim tym, którzy tworzą i zarządzają polskimi markami 
i... z utęsknieniem czekam na naprawdę silne polskie marki: i globalne, 
i lokalne.

Silna marka Silna marka 
zwiększa wartość zwiększa wartość 
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa

dr Mariusz Kondrat
KONDRAT i Partnerzy

Dla każdego przedsiębiorstwa Dla każdego przedsiębiorstwa 
aspirującego do uzyskania silnej aspirującego do uzyskania silnej 
pozycji rynkowej, zapewnienia pozycji rynkowej, zapewnienia 

konkurencyjności swoich produktów konkurencyjności swoich produktów 
i budowania zaufania oraz lojalności i budowania zaufania oraz lojalności 

klientów, kluczowe jest stworzenie marki klientów, kluczowe jest stworzenie marki 
sukcesu. Wobec wzrostu znaczenia sukcesu. Wobec wzrostu znaczenia 

wartości niematerialnych w strukturze wartości niematerialnych w strukturze 
współczesnych przedsiębiorstw, marka współczesnych przedsiębiorstw, marka 

jest elementem, który w zasadniczej jest elementem, który w zasadniczej 
części buduje ich wartość. części buduje ich wartość. 

Dlatego też kluczowe jest inwestowanie Dlatego też kluczowe jest inwestowanie 
w markę – markę sukcesu.w markę – markę sukcesu.

Marka jest wartością, która wpływa w znaczący sposób na funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa. Pełni przy tym zasadniczą funkcję 
w umacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorcy, zapewnieniu rozpo-
znawalności oferowanych przez niego towarów i usług, jak również 
w budowaniu zaufania i lojalności konsumentów.

Ranga wartości prawnych i niematerialnych

Od dłuższego czasu obserwowany jest wzrost znaczenia wartości 
prawnych i niematerialnych. W ciągu ostatnich 40. lat zasadniczej 
zmianie uległa struktura aktywów przedsiębiorstw. W przeciągu 
tego okresu, stosunek aktywów materialnych do wartości prawnych 
i niematerialnych uległ odwróceniu.

wojciech.mierowski@bna.pl

1 J. Collins, Good to Great, William Collins 2001.
2 S. Sinek, Start With Why, Portfolio 2011.
3 J. Collins, Good to Great, William Collins 2001.
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Przykładowo, w 1975 r. stosunek wartości aktywów materialnych 
do wartości prawnych i niematerialnych wynosił 83% : 17%. Pro-
porcja ta uległa zasadniczej zmianie już pod koniec XX wieku. 
W 1995 r. wartości prawne i niematerialne stanowiły aż 68% akty-
wów przedsiębiorstwa. Obecnie zaś kształtują się one na poziomie 
blisko 80%. Jak wynika z przytoczonych danych, to właśnie wartości 
prawne i niematerialne są kluczowe w obecnej strukturze aktywów 
przedsiębiorstwa. Dlatego też, niezwykle istotne jest koncentrowanie 
się na tych elementach, jak również na powiązanej z nimi marce.

Korzyści z silnej marki

Obecny kształt gospodarki światowej, w której w większości sekto-
rów panuje silna konkurencyjność rynkowa, wymusza na podmio-
tach uczestniczących w obrocie inwestowanie w markę.

Przede wszystkim, marka wpływa na wartość przedsiębiorstwa i za-
pewnia osiąganie zysku. Dobrze wypracowana marka gwarantuje 
przedsiębiorcy zainteresowanie jego produktami, przez co zwiększa 
on sprzedaż oferowanych towarów i usług. Silna marka, ugrunto-
wana w świadomości konsumentów, zapewnia rozpoznawalność 
towarów i usług.

Z punktu widzenia odbiorcy rynkowego, silna 
marka pozwala mu łatwo zidentyfi -
kować towar lub usługę, gwarantując 
swoiste bezpieczeństwo zakupu. Przez 
to, sprzyja również budowaniu zaufania 
i lojalności klientów i kontrahentów. 
Marka, do której klienci mają zaufanie, 
pozwala na przetrwanie w trudnych 
czasach. Marka sukcesu zapewnia stały 
rozwój przedsiębiorstwa i utrzymanie 
stabilnej pozycji na rynku. Silna marka 
daje przedsiębiorcy narzędzie do konku-
rowania z innymi podmiotami działającymi 
na rynku właściwym.

Sukces marki można osiągnąć, łącząc dwa 
istotne elementy: wychodzenie naprzeciw 
potrzebom klientów oraz skuteczne zarzą-
dzanie marką. Niewątpliwie, to pozytywny 
odbiór wśród konsumentów jest kluczem 
do sukcesu danej marki.

Drogą do osiągnięcia sukcesu jest więc 
rozbudzanie wśród nich świadomości danej 
marki i dostosowanie jej do potrzeb wła-
ściwych odbiorców. Niezwykle istotne jest 
również obranie właściwej strategii marki, do-
stosowanej do kapitału i możliwości przedsię-
biorcy, która przy właściwym zarządzaniu, pozwoli na wypracowanie 
rozpoznawalnej i świadomej marki o silnej wartości.

Światowe marki sukcesu

O tym jak istotne jest inwestowanie w markę, która przynosi przed-
siębiorcy wymierne, wielopłaszczyznowe korzyści, świadczy historia 
najbardziej znanych marek świata. Każdego roku, w czołówce zesta-
wienia wiodących światowych marek znajdują się: Apple, Microsoft, 
Coca-Cola, IBM czy też McDonald’s.

Jak wynika z rankingu Forbes „Najcenniejsze marki świata 2014”, 
wartość marki Apple, plasującej się od dłuższego czasu na pierw-
szym miejscu zestawienia, wynosi 124,2 mld USD. Drugie miejsce 
zajmuje Microsoft z wartością marki szacowaną na 63 mld USD. 
Tuż za nią, na trzecim miejscu rankingu, znajduje się marka Google 
o wartości 56,6 mld USD. Czwarte miejsce zajmuje zaś Coca-Cola 
– marka o wartości 56,1. Marką umiejscowioną na piątym miejscu, 
z wartością 47,9 mld USD, jest IBM. Kolejne miejsca zajmują: McDo-
nald’s (39,9 mld USD), General Electric (37,1 mld USD), Samsung 
(35 mld USD), Toyota (31,3 mld USD). Pierwszą dziesiątkę rankingu 
zamyka marka Louis Vuitton z wartością 29,9 mld USD.

Wskazując wartość powyższych marek nie sposób nie wspomnieć 
o przychodach jakie generują. Lider rankingu, marka Apple zapew-
nia fi rmie przychody rzędu 170 mld USD. Microsoft, dzięki swojej 

marce, osiąga przychody w wyso-
kości 86,7 mld USD. Marka Google 
generuje przychody szacowane 
na 51,4 mld USD. Kolejna marka 
w rankingu, Coca-Cola zapewnia 
przychody w wysokości 23,8 mld 
USD. Z kolei IBM, znajdująca 
się na piątym miejscu rankingu 
pozwala na osiągnięcie 99,8 mld 
USD przychodu. Marki zajmujące 
kolejne pozycje rankingu generują 
następujące przychody: McDo-
nald’s (99,8 mld USD), General 
Electric (126 mld USD), Sam-
sung (209,6 mld USD), Toyota 
(182,2 mld USD), Louis Vuitton 
(9,7 mld USD).

Jak wynika z powyższych 
danych, przychód jaki fi rma 
uzyskuje dzięki marce, jest 
powiązany z wartością danej 
marki. Zdarza się też, że marki 
o stosunkowo mniejszej war-
tości generują zysk często 
kilkukrotnie przekraczający 

ich oszacowaną wartość. 
Uzależnione jest to od wielu czynników, chociażby od sektora, 

w którym funkcjonuje dana marka, czy też rodzaju towarów i usług 
z jakimi jest identyfi kowana.

Agnieszka Popek-Banach, 2014
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Rejestracja znaku towarowego Rejestracja znaku towarowego 
CZTERY RAZY NIECZTERY RAZY NIE

dr Jarosław Dudzik
dr Michał Mazurek
Katedra Prawa Unii Europejskiej UMCS w Lublinie, Kancelaria Prawno Patentowa Ryszard Skubisz 

Rejestracja znaku towarowego przez Urząd Patentowy RP kreuje prawo wyłączne, Rejestracja znaku towarowego przez Urząd Patentowy RP kreuje prawo wyłączne, 
skuteczne na całym obszarze Polski. Udzielenie tego prawa, jak i jego utrzymanie skuteczne na całym obszarze Polski. Udzielenie tego prawa, jak i jego utrzymanie 

w mocy, jest jednak uzależnione od braku wad prawnych oznaczania zgłoszonego w mocy, jest jednak uzależnione od braku wad prawnych oznaczania zgłoszonego 
do rejestracji. Te wady stanowią, badane z urzędu, przeszkody udzielenia prawa do rejestracji. Te wady stanowią, badane z urzędu, przeszkody udzielenia prawa 

ochronnego ze względu na prawa podmiotowe osób trzecich (przeszkody względne) ochronnego ze względu na prawa podmiotowe osób trzecich (przeszkody względne) 
lub ze względu na wady strukturalne znaku towarowego (przeszkody bezwzględne).lub ze względu na wady strukturalne znaku towarowego (przeszkody bezwzględne).

np. znaków kolorowych czy ruchomych. 
W szczególności, chodzi o sytuacje, gdy 
prezentacja grafi czna pozwala na różno-
raką interpretację zgłoszenia. W takim 
przypadku, nie istnieje precyzyjny, jeden 
i ten sam,  przedmiot ochrony, co wyklu-
cza udzielenie jej przez Urząd Patentowy.

Następnie, jako znak towarowy może 
zostać  zarejestrowany tylko taki znak, 
który legitymuje się dostatecznymi zna-
mionami odróżniającymi wobec towarów 
(usług) wymienionych w zgłoszeniu 
(art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Brak tych znamion (konkretnej zdolności 
odróżniającej) wynika z bardzo różnych 
okoliczności. Najczęściej chodzi o przy-
padki gdy oznaczenie pełni wyłączny 
przekaz reklamowy, opisuje towary (usłu-
gi) lub którąkolwiek z ich właściwości 
albo jest powszechnie używane w obro-
cie dla danych towarów (usług).

Na szczególną uwagę zasługują ozna-
czania opisowe. W świetle unijnego 
orzecznictwa, do kwalifi kacji znaku 
jako opisowego wystarczy, gdy jedno 
z jego możliwych znaczeń może zostać 

W praktyce zupełnie podstawowe zna-
czenie mają bezwzględne przeszkody 
rejestracji, uregulowane w art. 129 
i art. 131 ustawy z 30 czerwca 2000 r. 
Prawo własności przemysłowej. Ich ce-
lem jest między innymi zapewnienie 
możliwości precyzyjnego ustalenia znaku 
towarowego na podstawie samego reje-
stru, zapewnienie oznaczeniu konkretnej 
zdolności odróżniającej, zapobieżenie 
zawłaszczeniu (monopolizacji) rozwiązań 
stricte technicznych czy ochrona konsu-
menta. Z punktu widzenia realizacji tych 
celów, na uwagę zasługują zwłaszcza 
cztery przeszkody rejestracji.

Po pierwsze, obowiązujące prawo sprze-
ciwia się udzieleniu prawa wyłącznego 
w razie braku realizacji przesłanek z defi -
nicji znaku towarowego (art. 120 ustawy). 
Oczywiście wykluczona jest zatem ak-
ceptacja zgłoszenia w razie faktycznego 
braku oznaczania, wadliwej grafi cznej 
przedstawialności oznaczania lub braku 
abstrakcyjnej zdolności odróżniającej.

Te braki dotyczą przede wszystkim 
niekonwencjonalnych form oznaczeń, 

zrozumiane jako informacje o cesze to-
waru. Nie jest przy tym wymagane, aby 
w dacie zgłoszenia znak był stosowany 
w funkcji opisowej. Wystarczy, że w tej 
dacie istniała taka możliwość. Należy 
również zaznaczyć, że oznaczenia 
o których mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2 
ustawy mogą nabyć wtórną zdolność 
odróżniającą (art. 120 ustawy). Potwier-
dzenie takiej zdolności wymaga jednak 
przeprowadzenia dowodu, że w dacie 
pierwszeństwa znak, pierwotnie niedy-
stynktywny, był rozpoznawany jako znak 
towarowy, wskutek jego używania w cha-
rakterze znaku towarowego.

Po trzecie, z ochrony, bez względu 
na konkretną zdolność odróżniającą, 
są wyłączone oznaczania składające się 
wyłącznie z formy niezbędnej do uzyska-
nia efektu technicznego (art. 131 ust. 2 
pkt 6 ustawy). Chodzi o oznaczenia 
trójwymiarowe, których wszystkie istotne 
elementy wykonują funkcje techniczną 
(użytkową).

Jeśli ten warunek jest spełniony, 
to nie ma znaczenia czy istnieją alterna-
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Jak bronić się w praktyce Jak bronić się w praktyce 
przed naruszeniamiprzed naruszeniami

tywne formy, umożliwiające 
uzyskanie efektu technicz-
nego. Nie istnieje również 
możliwość ochrony takich 
oznaczeń, na podstawie 
wtórnej zdolności odróżnia-
jącej (bez względu na inten-
sywność ich używania).

Czwarta przeszkoda; 
z ochrony defi nitywnie 
wyłączone są znaki mylące 
(art. 131 ust. 1 pkt 3 usta-
wy). Takie znaki mogą wpro-
wadzać odbiorców w błąd 
co do szeroko rozumianych 
właściwości towarów lub 
usług; poza zakresem po-
wyższej przeszkody pozo-
staje ryzyko błędu co do po-
chodzenia towaru lub usługi 
z jednego i tego samego 
przedsiębiorstwa. Błąd musi 
przy tym dotyczyć istotnych 
właściwości towarów (usług), 
które zostały wymienione 
w zgłoszeniu.

Ryzyko tego błędu oce-
nia się z punktu widzenia 
przeciętnego odbiorcy 
towarów lub usług, dla któ-
rych znak został zgłoszony. 
Oznaczenie musi kreować 
u odbiorcy konkretne i we-
ryfi kowalne wyobrażenia 
(oczekiwania) wobec towaru 
lub usługi. Jeśli ten warunek 
nie jest spełniony, nie moż-
na potwierdzić mylącego 
charakteru znaku.

Nie ma wątpliwości, że po-
wyższe przeszkody mają 
ważne znaczenie w prakty-
ce Urzędu Patentowego RP. 
Prawidłowe stosowanie tych 
przeszkód wymaga jednak 
korzystania z właściwego 
orzecznictwa, dostarczają-
cego ważnych wskazówek 
interpretacyjnych odnośnie 
do ich zakresu.

Beata Piwowarska
sędzia, Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

WyWybór właściwego znaku towarowego i uzyskanie jego bór właściwego znaku towarowego i uzyskanie jego 
ochrony w trybie rejestracji krajowej lub wspólnotowej ochrony w trybie rejestracji krajowej lub wspólnotowej 
nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. 

Niezbędne są również działania służące budowie siły znaku; Niezbędne są również działania służące budowie siły znaku; 
w rozumieniu jego wtórnej zdolności odróżniającej, a także w rozumieniu jego wtórnej zdolności odróżniającej, a także 

dbałość o jego ochronę przed naruszeniami.dbałość o jego ochronę przed naruszeniami.

Przedsiębiorca, zgłaszający znak w dobrej wierze, 
zwykle ma rzeczywisty zamiar jego używania. Pięcio-
letni okres, w którym powinien to używanie rozpocząć 
wydaje się dość długi. W praktyce gospodarczej 
może okazać się jednak niewystarczający dla wypra-
cowania i utrzymania pozycji rynkowej dla towarów 
lub usług nim opatrzonych. Zgłaszając znak powinien 
więc on zdawać sobie sprawę z tego, że swym zanie-
chaniem naraża się na utratę wyłączności, jeśli jego 
konkurent rynkowy będzie zainteresowany doprowa-
dzeniem do wygaszenia prawa do znaku towarowego. 
Podejmując decyzję o wyborze ochrony krajowej lub 
wspólnotowej powinien rzetelnie oszacować swoje 
możliwości.

Rejestracja wspólnotowa nie wymaga od upraw-
nionego używania znaku na całym terytorium Unii 
Europejskiej, ani nawet na istotnej jego części. Takie 
stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej, wyrażone w wyroku wydanym 19 grudnia 
2012 r. w sprawie C-149/11 PP Leno Merken, oddala 
potencjalne zagrożenie utraty praw przez wielu przed-
siębiorców, równocześnie jednak przerzuca na sądy 
i urzędy konieczność badania i ustalania in concreto, 
czy w okolicznościach danej sprawy mamy do czy-
nienia z używaniem rzeczywistym albo czy jego brak 
lub pozorność powinna skutkować stwierdzeniem 
wygaśnięcia znaku towarowego. Brak stanowczości, 
choćby w zakresie ustalenia przesłanek, które powin-
ny być brane pod uwagę przy ocenie rzeczywistego 

używania, stwarza ryzyko wydawania rozbieżnych 
orzeczeń, co nie sprzyja pewności prawa.

Używanie znaku towarowego służy budowie jego 
zdolności odróżniającej, która przekłada się na lepszą 
jego ochronę. Jakkolwiek i znak nieużywany nie bę-
dzie jej pozbawiony, z wyjątkiem sytuacji określonych 
w art. 157 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo 
własności przemysłowej (upwp), to jego wysoka wtór-
na zdolność odróżniająca, wypracowywana w efekcie 
intensywnego używania na znacznym terytorium, 
w dłuższym czasie, wpływa na ocenę istnienia praw-
dopodobieństwa wprowadzenia w błąd nabywców 
co do pochodzenia towaru lub usługi od uprawnione-
go do znaku. A to właśnie ryzyko konfuzji konsumenc-
kiej jest przesłanką decydującą o stwierdzeniu naj-
częstszych w praktyce sądowej naruszeń wyłączności 
używania znaku towarowego w sposób zdefi niowany 
w art. 296 ust. 2 pkt 2 upwp i art. 9 ust. 1 pkt b roz-
porządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
(wersja ujednolicona).

Ochrona znaku towarowego może być nawet 
szersza, w przypadku gdy uprawniony używa 
go w postaci odmiennej od zarejestrowanej. W wy-
roku wydanym 18 lipca 2013 r. w sprawie C-252/12 
Specsavers Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał 
na znaczenie, jakie dla oceny naruszenia ma użycie 
przez konkurenta rynkowego naruszyciela kolory-
styki zwykle stosowanej przez uprawnionego i jako 
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takiej kojarzonej przez relatywny krąg 
jego klientów. Można sobie wyobrazić, 
że w pewnych sytuacjach właśnie ten 
element, który nie jest przedmiotem 
rejestracji, istotnie wpłynie na uznanie 
przez sąd, że pozwany naruszył prawo 
do znaku towarowego.

Jakkolwiek od lat budowany system 
ochrony znaków towarowych oparty jest 
na bogatym orzecznictwie, w głównej 
mierze sądów wspólnotowych, to należy 
mieć świadomość istnienia dużej prze-
strzeni swobody decyzyjnej sądu oce-
niającego zarzut naruszenia i zasadność 
wynikających z niego roszczeń. W sys-
temie wspólnotowym uprawniony może 
skorzystać z ochrony jakiej znakom towa-
rowym udzielają wyspecjalizowane sądy. 
W systemie krajowym ma relatywnie 
mniejsze szanse na rozstrzygnięcie sporu 
przez sąd o równie dużym doświadcze-
niu. Polscy sędziowie gospodarczy orze-
kają bowiem w bardzo różnych sprawach 
z obszernej dziedziny prawa cywilnego 
i handlowego.

Przed skierowaniem sprawy na drogę 
postępowania sądowego warto więc roz-
ważyć możliwość ugodowego załatwienia 
sporu, także przy pomocy mediatora. 
Takie rozwiązanie jest z wielu względów 
bardzo korzystne, szybko kończy spór, 
zapewniając dobrowolne wykonanie obo-
wiązków, w szczególności zaniechanie 
naruszeń, bez konieczności uciekania się 
do ich przymusowej egzekucji.

Zawarcie ugody, jakkolwiek wiąże się 
ona z ustępstwami czynionymi przez 
obie strony, stanowi realizację ich woli 
pozbawioną cechy nieprzewidywalności 
wyroku sądowego, charakterystycznej 
w praktyce dla sporów o naruszenie praw 
do znaków towarowych.

Celowe wydaje się przy tym podjęcie 
przez organizacje przedsiębiorców lub 
rzeczników patentowych działań zmie-
rzających do stworzenia sądów arbitra-
żowych wyspecjalizowanych w sprawach 
własności przemysłowej, które mogłyby 
stać się alternatywą dla państwowego 
systemu jej ochrony.

Dlaczego warto Dlaczego warto 
rejestrować znaki towarowerejestrować znaki towarowe

dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, prof. UMCS

Rejestracja znaku towarowego jest najskuteczniejszą Rejestracja znaku towarowego jest najskuteczniejszą 
formą ochrony znaku towarowego przed nieuczciwymi formą ochrony znaku towarowego przed nieuczciwymi 

działaniami konkurencji. Biorąc pod uwagę korzyści działaniami konkurencji. Biorąc pod uwagę korzyści 
płynące z uzyskania przymiotu renomy lub powszechnej płynące z uzyskania przymiotu renomy lub powszechnej 

znajomości znaku trzeba pamiętać, że wartość znaku znajomości znaku trzeba pamiętać, że wartość znaku 
jest jednak pochodną intensywności jego używania.jest jednak pochodną intensywności jego używania.

Procedura rejestracji znaku towarowego prowadzi do uzyskania przez zgłaszającego wyłączności na używa-
nie w obrocie oznaczenia na wybranym terytorium. Wiąże się ona z koniecznością przeprowadzenia postępo-
wania przed wybranym organem prowadzącym rejestr chronionych znaków towarowych.

Drogi rejestracji

Wybór organu, którego kompetencja jest adekwatna dla poszukiwanej ochrony, zależy od planowanego 
zakresu używania znaku towarowego. Możliwa jest bowiem rejestracja przed krajowym urzędem patento-
wym (w Polsce jest to UPRP) i wówczas zakres wyłączności przyznanej uprawnionemu obejmuje terytorium 
jednego państwa. W ramach Unii Europejskiej jest możliwa rejestracja w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego w Alicante, co daje jednoczesną ochronę na terytoriach wszystkich państw członkowskich 
UE. Istnieje również możliwość uzyskania rejestracji na terytoriach wybranych państw należących do systemu 
madryckiego (Porozumienie Madryckie i Protokół Madrycki) za pośrednictwem Światowej Organizacji Wła-
sności Intelektualnej (WIPO).

Uzyskanie prawa ochronnego w drodze rejestracji znaku towarowego nie jest jedyną drogą dla zapewnienia 
przedsiębiorcy wyłączności na używanie znaku na rynku dla swoich towarów i usług. Alternatywne reżimy 
ochrony znajdują oparcie w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. (uznk) lub w samym 
używaniu znaku w warunkach opisanych w ustawie prawo własności przemysłowej z 2000 r. (upwp). Nie-
wątpliwie jednak więcej korzyści wynika dla przedsiębiorcy z faktu zarejestrowania znaku towarowego, w po-
równaniu do zakresu ochrony przyznanego w wyniku podniesienia roszczeń z uznk lub wynikającej z faktu 
samego używania znaku towarowego. 

Przede wszystkim w drodze rejestracji możliwe jest uzyskanie ochrony na oznaczenia, wobec których wyka-
zanie praw wyłącznych w ramach innej procedury nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione.

Istota znaku towarowego

W obecnym stanie prawnym znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które nadaje się do odróż-
nienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa i które można przedstawić 
w sposób grafi czny. Reforma znaków towarowych, jaka dokonuje się w UE i ma szansę zakończyć się 
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we wrześniu 2015 r., zapowiada zniesienie 
wymogu grafi cznego przedstawienia znaku, 
jednak wymaga nadal, aby przedstawienie znaku 
w zgłoszeniu umożliwiało precyzyjne ustalenie 
zakresu ochrony udzielonej uprawnionemu. Za-
chowuje zatem aktualność orzecznictwo TSUE 
dotyczące przedstawienia znaku towarowego 
(sprawa Sieckmann C-273/00), z którego wynika, 
że prezentacja znaku musi być jasna, precyzyjna, 
kompletna, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała 
i obiektywna. W każdym razie tak przedstawiony 
znak musi nadawać się do odróżniania towarów 
i usług na rynku.

Z tego punktu widzenia budzą wątpliwości znaki 
towarowe trójwymiarowe pozbawione dodatko-
wych oznaczeń, które uzyskują ochronę głównie 
na podstawie uzyskanej wtórnej zdolności odróż-
niającej, a wśród nich zwłaszcza znaki prezen-
tujące np. sposób aranżacji stacji benzynowej 
British Petroleum (R-103704) czy wystrój i układ 
sklepu detalicznego Apple Inc. (IR-1060321). 
W obu tych przypadkach kluczowe jest ustalenie, 
czy wystrój i sposób organizacji wnętrza odbiega 
w wystarczający sposób od norm lub zwyczajów 
obowiązujących w danym sektorze gospodarki. 
Podobnie jest w przypadku koloru jako znaku 
towarowego, który zgodnie z orzecznictwem 
TSUE może zostać zarejestrowany jako znak 
towarowy w zależności od kontekstu tylko wtedy, 
gdy nadaje się do grafi cznego przedstawienia 
(np. dzięki odniesieniu do kodu identyfi kacyjnego 
Pantone) i może służyć wypełnianiu funkcji ozna-
czenia pochodzenia.

Skutki braku rejestracji

Dodatkowo, brak rejestracji znaku używanego 
przez przedsiębiorcę do oznaczania w obrocie 
towarów może skutkować niemożnością sprzeci-
wienia się rejestracji późniejszego identycznego 
lub podobnego oznaczenia, zgłoszonego dla 
identycznych lub podobnych towarów. Zgodnie 
z upwp przeszkodę rejestracji może stano-
wić tylko znak zarejestrowany lub zgłoszony 
do ochrony, pod warunkiem uzyskania następnie 
rejestracji. Jedynym wyjątkiem jest znak towaro-
wy powszechnie znany.

Obowiązek ochrony tych znaków wynika dla 
Polski z przepisów Konwencji Paryskiej i TRIPS. 
Na mocy art. 132 upwp nie udziela się prawa 

ochronnego na znak późniejszy identyczny lub 
podobny w wystarczającym stopniu do znaku 
powszechnie znanego i używanego przez inny 
podmiot w dacie zgłoszenia oznaczenia póź-
niejszego do rejestracji. Natomiast art. 301 pwp 
przyznaje uprawnionemu do znaku powszechnie 
znanego prawo żądania zaprzestania używania 
znaku identycznego lub podobnego dla iden-
tycznych lub podobnych towarów, jeśli używanie 
późniejszego oznaczenia może wprowadzać 
odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

W odniesieniu do znaków powszechnie znanych 
ochrona przysługująca uprawnionemu jest jed-
nak znacznie węższa, w porównaniu z ochroną 
przysługującą właścicielowi znaku renomowa-
nego. Znak renomowany chroniony jest zarówno 
przed naruszeniem przez używanie, jak i reje-
stracją znaku późniejszego poza granicami klas 
towarowych i usługowych, dla których uzyskał 
ochronę w wyniku wcześniejszej rejestracji oraz 
intensywnego używania prowadzącego do jego 
wysokiej rozpoznawalności, decydującej o na-
byciu renomy. Dokonując porównania zakresu 
ochrony przysługującej znakowi powszechnie 
znanemu i znakowi renomowanemu, widoczne 
jest, że zarejestrowany znak renomowany ko-
rzysta z ochrony w szerszym zakresie również 
dlatego, że nie jest konieczne wykazywanie 
ryzyka wprowadzenia w błąd.

Łatwiejsza obrona praw

Dalsze korzyści płynące z rejestracji znaku, 
to znacznie łatwiejsze dowodzenie przed sądami 
i innymi organami stosującymi prawo zarówno 
faktu istnienia prawa, jak i jego zakresu przedmio-
towego i czasowego przy pomocy dokumentu, 
jakim jest świadectwo rejestracji. W przypadku 
znaku niezarejestrowanego tych samych oko-
liczności należy dowodzić przy pomocy, trudniej-
szych do zgromadzenia i mniej wiarygodnych, 
dowodów. Jest to szczególnie istotne w toku 
postępowania zabezpieczającego i postępowania 
w przedmiocie tzw. roszczeń informacyjnych.

W toku postępowania sądowego znaki towarowe 
zarejestrowane korzystają również z domnie-
mania ważności prawa ochronnego na znak 
towarowy, udzielonego przez Urząd Patentowy. 
Przewidziane rozporządzeniem 608/2013, środki 
ochrony celnej praw własności intelektualnej 

służą jedynie właścicielom znaków zarejestrowa-
nych. Wynika to z faktu, że służby celne nie mogą 
w toku przeprowadzanych kontroli decydować 
o tym czy znak towarowy był wystarczająco 
intensywnie używany, aby uzyskać taką ochronę, 
z jakiej korzysta znak powszechnie znany.

Przewaga wynikająca z dokonania rejestracji zna-
ku towarowego obejmuje również tę okoliczność, 
że znak towarowy niezarejestrowany po to, aby 
był chroniony np. w reżimie nieuczciwej konku-
rencji lub jako znak powszechnie znany, musi 
być intensywnie używany na znacznej części 
terytorium kraju. Natomiast znak zarejestrowany 
korzysta z pięcioletniego okresu karencji od daty 
rejestracji, w którym to okresie właściciel znaku 
może spokojnie przygotować produkcję nowych 
wyrobów ze znakiem, bez ryzyka, że jego 
prawo zostanie zagrożone złożeniem wniosku 
o wygaszenie prawa. W ten sposób rejestracja 
znaków towarowych pozwala na dalekosiężne 
planowanie inwestycji, zarówno w skali lokalnej, 
jak i globalnej.

Korzyści ze znaku wspólnotowego

Wspomnieć należy również o korzyściach wyni-
kających z rejestracji znaku towarowego w OHIM. 
Przede wszystkim chroniony jako znak wspólno-
towy (wkrótce już określany będzie jako unijny) 
może być zasadniczo tylko znak zarejestrowany. 
Postępowania w przedmiocie naruszenia takich 
znaków toczą się we wszystkich państwach 
członkowskich przed sądami wyspecjalizowany-
mi. W Polsce jest to jedyny sąd wyspecjalizowa-
ny zajmujący się sprawami naruszenia znaków 
towarowych. Daje to uprawnionemu niewątpliwą 
korzyść w postaci szybkości postępowania 
w przedmiocie naruszenia prawa do znaku i prze-
widywalności jego wyniku.

Podkreślić należy również, że fakt rejestracji 
znaku i wynikające stąd ujawnienie prawa w jaw-
nym rejestrze prowadzonym odpowiednio przez 
UPRP i OHIM pełni funkcję prewencyjną wobec 
potencjalnych naruszycieli. Także w przypadku 
transakcji dotyczących zbycia czy licencjono-
wania prawa do znaku, świadectwo rejestracji 
i ujawnienie prawa w stosownym rejestrze ułatwia 
prowadzenie transakcji i dokumentowanie praw, 
wpływając zarazem na bezpieczeństwo prawne 
transakcji.
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Funkcje znaku towarowego Funkcje znaku towarowego 
i zakres ich ochrony prawneji zakres ich ochrony prawnej

dr Łukasz Żelechowski 
Uniwersytet Warszawski

Funkcje znaku towarowego, a więc sposoby oddziaływania znaku towarowego Funkcje znaku towarowego, a więc sposoby oddziaływania znaku towarowego 
w obrocie, są zjawiskiem gospodarczym. O ich istnieniu lub nieistnieniu w obrocie, są zjawiskiem gospodarczym. O ich istnieniu lub nieistnieniu 

nie przesądza zatem regulacja prawna. Regulacja prawna przesądza natomiast, nie przesądza zatem regulacja prawna. Regulacja prawna przesądza natomiast, 
które z funkcji znaku towarowego podlegają prawnej ochronie.które z funkcji znaku towarowego podlegają prawnej ochronie.

Problematyka funkcji znaku towarowego jest 
jednym z podstawowych zagadnień z zakresu 
prawa znaków towarowych. Styka się z nim 
każdy, kto chce uzyskać chociażby podstawo-
wą wiedzę o tej dziedzinie prawa. Bez odnie-
sienia się do funkcji znaku towarowego, trudno 
jest zrozumieć rolę, jaką znaki towarowe pełnią 
w obrocie.

Funkcje znaku towarowego

Przez funkcje znaku towarowego rozumieć 
należy całokształt oddziaływań znaku towaro-
wego w obrocie gospodarczym.1 Zasadniczą 
funkcją znaku towarowego jest funkcja ozna-
czenia pochodzenia towaru lub usługi. Znak 
towarowy musi być zdolny pełnić ją ze swej 
istoty. Ponadto przyjmuje się, że znak to-
warowy może pełnić funkcję jakościową 
i reklamową.

Dodać należy, że w ostatnich latach Trybu-
nał Sprawiedliwości wymienia, poza trzema 
już wymienionymi funkcjami, także dalsze 
funkcje znaku towarowego, tj. funkcję komuni-
kacyjną  i funkcję inwestycyjną. Katalog funkcji 
znaku towarowego nie został przy tym uznany 
przez TS za zamknięty.2

Problematyka funkcji znaku towarowego jest 
zagadnieniem niezwykle żywym i ewoluującym 
w orzecznictwie, zwłaszcza w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości UE (TS), który 
dokonuje wykładni norm zawartych w dyrek-
tywie 2008/95 harmonizującej prawo znaków 
towarowych.3 Orzecznictwo to nie powinno 
zostać bez wpływu na wykładnię i stosowanie 
przepisów ustawy – Prawo własności przemy-
słowej,4 w której przepisach wdrożone zostały 
standardy zawarte w dyrektywie 2008/95.

Funkcja oznaczenia pochodzenia

Jeżeli chodzi o pierwszą funkcję, oznaczenia 
pochodzenia, to znak towarowy musi z istoty 
swej być zdolny do jej pełnienia, zaś pozo-
stałe funkcje może on bez wątpienia pełnić 
z czasem.

Znak towarowy, pełniąc funkcję oznaczenia 
pochodzenia, przekazuje informację o han-
dlowym (komercyjnym) pochodzeniu towaru 
(usługi). Bez prawnej ochrony tej funkcji 
nie sposób wyobrazić sobie system ochrony 
znaków towarowych. Jest to spowodowane 
okolicznością, iż funkcja ta jest, po pierwsze, 

funkcją pierwotną; każdy znak musi ją pełnić 
od początku zanim może pełnić jakąkolwiek 
inną funkcję. Po drugie, jest to tym samym 
funkcja konstytutywna dla pojęcia znaku 
towarowego. Wszak ustawa defi niuje znak to-
warowy jako oznaczenie zdatne do odróżniania 
towarów jednego przedsiębiorstwa od towa-
rów innego przedsiębiorstwa. Tylko oznaczenie 
mogące pełnić tę funkcję realizuje normatywną 
defi nicję znaku towarowego (art. 120 upwp).

Trybunał Sprawiedliwości od lat określa 
tę funkcję znaku towarowego jako funkcję 
podstawową (essential function). W orzecz-
nictwie TS wymieniane są także inne funkcje, 
ale to funkcja oznaczenia pochodzenia okre-
ślona jest jako podstawowa. Trybunał charak-
teryzuje ją jako zagwarantowanie konsumen-
towi (lub innemu końcowemu odbiorcy towaru) 
tożsamości pochodzenia towaru oznaczonego 
danym znakiem towarowym, przez umożliwie-
nie mu, bez jakiegokolwiek niebezpieczeństwa 
wprowadzenia w błąd, odróżnienia tego towaru 
lub usługi od towarów lub usług mających inne 
pochodzenie.5 Takie ujęcie funkcji oznaczenia 
komercyjnego pochodzenia towaru sprawia, 
że ingerencja w nią następuje wówczas, gdy 
nabywcy towarów (lub usług) mogą zostać 
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wprowadzeni w błąd co do handlowego po-
chodzenia tego towaru.

Oznaczenie handlowego 
pochodzenia

Pojęcie oznaczenia handlowego pochodzenia 
wymaga dalszych wyjaśnień. Początkowo, 
przez pojęcie to rozumiano wskazanie pocho-
dzenia z konkretnego przedsiębiorstwa; było 
to możliwe zwłaszcza przy znaku zawierają-
cym fi rmę przedsiębiorcy.

Obecnie takie rozumienie oznaczenia handlo-
wego pochodzenia jest coraz trudniejsze. Jest 
to po pierwsze, spowodowane okolicznością, 
iż przedsiębiorcy coraz częściej obierają 
na znaki towarowe nazwy fantazyjne i ozna-
czenia grafi czne, które nie zawierają konkret-
nego wskazania na źródło pochodzenia (okre-
ślone konkretne przedsiębiorstwo). Po drugie, 
proces produkcji i wprowadzania do obrotu 
towarów jest często procesem złożonym, 
w którym uczestniczy nie tylko uprawniony 
do znaku towarowego nakładanego na fi nalny 
produkt, ale szereg podmiotów powiązanych 
ze sobą więzami gospodarczymi, handlowymi, 
prawnymi.

Powyższe okoliczności wpływają na przemiany 
w rozumieniu funkcji oznaczenia pochodzenia. 
Aby znak ją obecnie spełniał, wystarczy, że po-
zwala ona przeciętnemu odbiorcy odróżnić 
towary jednego przedsiębiorcy od towarów 
innego, chociażby przeciętny nabywca nie był 
w stanie konkretne określić źródła pocho-
dzenia. Innymi słowy w wypadku tej funkcji 
nie chodzi o pochodzenia fi zyczne (z danego 
przedsiębiorstwa), ale o pochodzenie komer-
cyjne, co należy rozumieć w ten sposób, że ist-
nieje ośrodek kontroli nad procesem używania 
znaku towarowego. Ten ośrodek kontrolny 
może w ogóle nie wykonywać żadnych czyn-
ności faktycznych, a jedynie np. licencjonować 
znak towarowy (np. spółka w koncernie zarzą-
dzająca portfolio znaków towarowych). Zatem 
jeżeli w procesie produkcji i oznaczania towaru 
znakami towarowymi albo świadczenia usług 
pod znakami usługowymi uczestniczy zespół 
przedsiębiorstw powiązanych ze sobą wię-
zami gospodarczymi, handlowymi, prawnymi, 
to chodzi właśnie o oznaczenia pochodzenia 

z tego organizmu. Fakt prawnej odrębności 
poszczególnych elementów tego organizmu 
nie ma znaczenia.

Powyższe zjawisko sprawiło, że pojawiły się 
wątpliwości, czy nadal mówić można o pełnie-
niu przez znak towarowy funkcji oznaczenia 
pochodzenia. Pojawiły się głosy, że została 
ona zastąpiona przez funkcję odróżniającą, 
tj. funkcję tkwiącą w zdolności znaku do same-
go odróżniania (wyróżniania) towarów na rynku 
na tle innych towarów.6

Wedle tego ujęcia znak staje się jedynie 
symbolem tożsamości produktu, tj. iden-
tyfi kuje towar jako taki, nie wskazuje zaś 
na komercyjne jego pochodzenie. Z ujęciem 
tym nie można się zgodzić. Funkcja podsta-
wowa znaku towarowego z pewnością polega 
na odróżnianiu towarów na rynku od innych 
towarów. Nadal jednak chodzi o odróżnianie 
na podstawie określonego kryterium, czyli 
pochodzenia handlowego; nie zaś np. pocho-
dzenia geografi cznego, jak w przypadku ozna-
czeń geografi cznych stanowiących odrębną 
od znaków towarowych kategorię oznaczeń 
odróżniających. Stąd funkcję odróżniania 
towarów na podstawie kryterium pochodzenia 
komercyjnego można określić jako zjawisko 
jednolite,7 natomiast terminologicznie można 
pozostać przy pojęciu funkcji oznaczenia 
pochodzenia, zastrzegając konieczność 
szerszego jej rozumienia niż według ujęcia 
tradycyjnego.

Funkcja jakościowa

Funkcja jakościowa polega na tym, że znak 
towarowy przekazuje informację o cechach 
jakościowych towarów nim oznaczonych. Aby 
znak towarowy mógł spełniać tę funkcję, ko-
nieczne jest, aby jego wcześniejsze używanie 
doprowadziło do wykształcenia się u klienteli 
przyzwyczajenia, że towary z tym znakiem 
cechują się określoną, stałą jakością.

Nie jest to więc funkcja immanentnie wpisana 
w istotę znaku towarowego. Aby znak mógł 
ją pełnić konieczne jest podjęcie przez upraw-
nionego do znaku stosownych zabiegów, 
których skutkiem będzie powstanie określo-

nych oczekiwań co do stałego poziomu jakości 
towarów z tym znakiem.

Dzięki funkcji jakościowej konsument może 
powtórzyć swój wybór przy kolejnym nabyciu 
towaru danego rodzaju, jeżeli jego doświad-
czenie było pozytywne; a jeżeli było ono nega-
tywne, to może dokonać innego wyboru.

Funkcja reklamowa

Funkcja reklamowa znaku towarowego polega 
na tym, że znak towarowy jest narzędziem 
reklamy, tj. elementem promującym towar. 
Według TS uprawniony do znaku, korzystając 
z tej funkcji, ma na celu „wykorzystanie swego 
znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć 
konsumentowi informacji na temat swych 
towarów lub usług i przekonać go do ich zaku-
pu”.8 Funkcja ta jest wyrazem siły atrakcyjnej 
(power of attraction) znaku towarowego przy-
ciągającej klienta do towaru.

Aby znak towarowy pełnił funkcję reklamową 
konieczne są także stosowne zabiegi, które 
sprawiają, że znak jest zdolny przyciągać uwa-
gę klienteli. W dzisiejszych warunkach obrotu 
pojawia się pytanie o to jak rozumieć ową 
zdolność, ergo jak rozumieć funkcję reklamo-
wą. Tradycyjnie przyjmuje się, że funkcja ta jest 
sprzężona z funkcją jakościową znaku towa-
rowego, tzn. tylko znak, który ukształtował się 
jako nośnik informacji o jakości towarów nim 
oznaczonych, może pełnić funkcję reklamową.

Z przyjęciem takiego sprzężenia, jako bez-
względną zasadą, można dziś polemizować. 
Zaobserwować można zjawisko polegające 
na kreowaniu pewnego wizerunku marki 
(brand image), który bazować może na sko-
jarzeniach innych niż z jakością towarów, 
np. z luksusem, prestiżem (przy perfumach, 
czy biżuterii), sprawnością, młodością (artykuły 
sportowe). Powstaniu takich skojarzeń służą 
rozmaite techniki marketingowe. Przykładowo, 
aurę ekskluzywności określonego towaru lub 
usługi kreować mogą inne okoliczności, m.in. 
systemy dystrybucji tego towaru lub usługi, 
polegające np. na kierowaniu oferty wyłącznie 
do wybranych klientów i pośrednictwo wysoce 
wyspecjalizowanych pośredników (np. usługi 
ubezpieczeniowe lub fi nansowe).
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Skutkiem powstania podobnych skojarzeń 
aluzyjnych, jest to, że znaki odrywają się 
od samego towaru, tj. budzą inne wyobraże-
nia, aniżeli wyobrażenia o pochodzeniu lub 
jakości towarów. Warto zauważyć, iż nierzad-
ko w odniesieniu do określonych towarów 
klientela może być nawet mniej zainteresowa-
na dokładnym ustaleniem ich pochodzenia, 
niż pewnym image kojarzonym ze znakiem 
towarowym.

Funkcja komunikacyjna

Funkcja komunikacyjna dotyczy ogólnej zdol-
ności znaku towarowego do wywoływania 
skojarzeń u odbiorców. Przede wszystkim 
chodzi o wyobrażenia o handlowym pocho-
dzeniu towaru lub usługi.

Może chodzić jednak także o skojarzenia doty-
czące wysokiej jakości towarów sygnowanych 
znakiem towarowym, jeżeli pełni on funkcję 
jakościową, a także opisane wyżej skojarzenia 
aluzyjne, dotyczące np. sprawności, młodości, 
siły czy luksusu.  Funkcję komunikacyjną 
można zatem uznać za funkcję nadrzędną 
nad trzema wymienionymi wcześniej funk-
cjami.9 Podsumowując ją obrazowo można 
powiedzieć, że znak towarowy 
to kanał komunikacji, 
którym płyną do klien-
teli określone informacje 
dotyczące towaru lub 
dotyczące wyobrażeń 
związanych ze znakiem.

Funkcja 
inwestycyjna

Funkcja inwestycyjna została 
niedawno wyodrębniona 
w orzecznictwie TS. Uchwyce-
nie jej istoty nie jest zadaniem 
łatwym. W świetle orzecznictwa 
TS funkcja inwestycyjna polega 
na stosowaniu znaku towarowe-
go przez uprawnionego w celu 
uzyskania lub utrzymania reputacji 
mogącej przyciągać lub przywiązać 
do niego konsumentów. Zakłócenie 

możliwości stosowania znaku towarowego 
w powyższych celach ma stanowić naruszenie 
tej funkcji.10

Taka formuła nie jest jasna. Jeżeli próbować 
uchwycić istotę funkcji inwestycyjnej, to po-
dzielić należy te wypowiedzi, które upatrują tej 
istoty nie w oddziaływaniu znaku w obrocie, 
ale lecz w ochronie sposobu, w jaki z danego 
oznaczenia korzysta uprawniony do niego, 
starając się doprowadzić do określonego od-
działywania znaku, tj. uzyskania lub utrzymania 
reputacji mogącej przyciągnąć lub przywiązać 
do niego odbiorców towarów oznaczonych 
tym znakiem.11

Przy przyjęciu takiego rozumienia funkcji 
inwestycyjnej, jej specyfi ka na tle pozostałych 
funkcji jest wyraźna. Chroni ona tak naprawdę 
uprawnionego i poczynioną przez niego in-
westycję fi nansową oraz wkład organizacyjny 
i koncepcyjny włożony w wykreowanie pozycji 
rynkowej towarów ze znakiem oraz skojarzeń 
wywoływanych przez znak. Samo oddziaływa-
nie znaku towarowego w obrocie wiąże się 
natomiast ze spełnianiem przez znak towarowy 
pozostałych, wcześniej wymienionych funkcji.

Ochrona funkcji znaku 
towarowego

Funkcje znaku towarowego, a więc sposoby 
oddziaływania znaku towarowego w obrocie, 
są zjawiskiem gospodarczym. O ich istnieniu 
lub nieistnieniu nie przesądza zatem regu-
lacja prawna. Regulacja prawna przesądza 
natomiast, które z funkcji znaku towarowego 
podlegają prawnej ochronie. Na tym tle 
wyróżnić można funkcje, którym przyznana 
została samodzielna ochrona prawna na mocy 
ustawodawstwa szczegółowego z zakresu 
prawa znaków towarowych oraz funkcje, które 
pozostają funkcjami „czysto” gospodarczymi, 
tj. takimi, które znak towarowy może pełnić, 
ale którym nie jest przyznana samodzielna 
ochrona prawna na podstawie ustaw z za-
kresu prawa znaków towarowych. Takiej 
samodzielnej ochrony poszukiwać można 
natomiast poza prawem znaków towarowych, 
na podstawie norm służących zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji lub norm ogólnego 
prawa cywilnego.

Chcąc zidentyfikować funkcje prawnie 
chronione odkrywamy pewien paradoks, 
który polega na tym, że przepisy prawa 
nie posługują się pojęciem funkcji zna-
ku towarowego.12 O tym jakie funkcje 
znaku towarowego wyodrębnia i chroni 
prawodawca, można dowiedzieć się 
dopiero w drodze wykładni przepisów 
prawa.

Zakres prawnej ochrony funkcji zna-
ku towarowego analizować można 
na bardzo wielu płaszczyznach. 
Z unormowań prawnych przebija 
przede wszystkim ochrona funkcji 
podstawowej. Jak wspomniano, 
jest ona pierwotną i konstytutywną 
funkcją znaku towarowego; musi 
więc być siłą rzeczy chroniona, 
bo stanowi fundament systemu 
prawa znaków towarowych. 
Przejawy jej ochrony odna-
leźć można w uregulowaniu 
niemal każdego z zagadnień 
z zakresu prawa znaków 
towarowych. Znaczenie tej 
funkcji trafnie oddaje stwier-

Anna Kaźmierak, 2007
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dzenie, że napędza ona system prawa znaków 
towarowych.13

Znaczenie funkcji oznaczenia pochodzenia jest 
uwidocznione w normatywnej defi nicji znaku 
towarowego, która wymaga od oznaczenia 
zdolności do odróżniania towarów jednego 
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsię-
biorstwa, aby mogło ono być znakiem towaro-
wym (art. 120 upwp).

Potrzeba zapewnienia, aby znak towarowy 
dobrze realizował funkcję oznaczenia po-
chodzenia, wpływa także na ukształtowanie 
wielu przeszkód udzielenia prawa ochronnego 
na znak towarowy. Przede wszystkim nie może 
pełnić tej funkcji znak towarowy, który nie po-
siada zdolności odróżniającej (art. 129 ust. 1 
pkt 2 upwp) oraz którego obecność na rynku 
prowadzić może do pomyłek z wcześniejszym 
znakiem towarowym (art. 132 ust. 2 pkt 2 
upwp).

Z potrzebą zapewnienia realizacji funkcji 
oznaczenia pochodzenia związana jest także 
możliwość wygaszenia prawa ochronnego 
na znak towarowy z powodu tzw. degeneracji, 
a więc zjawiska polegającego na utracie przez 
znak towarowy znamion odróżniających. Znak, 
który uległ takiemu przekształceniu i stał się 
np. nazwą towaru, nie może już tej funkcji 
pełnić (art. 169 ust. 1 pkt 2 upwp).14

Funkcje a naruszenie prawa 
ochronnego

W niniejszym artykule chciałbym skupić się 
szerzej na jednym zagadnieniu o niezwykle 
istotnym znaczeniu, jakim jest zakres prawnej 
ochrony funkcji znaku towarowego w przypad-
ku naruszenia prawa ochronnego.

Tradycyjnie ochrona znaków towarowych 
za pomocą konstrukcji prawa wyłącznego 
przewidywała jedynie ochronę przed ryzy-
kiem wprowadzenia w błąd w granicach 
podobieństwa oznaczeń i towarów (zasada 
specjalizacji). Nie ulega wątpliwości, iż w takim 
przypadku samodzielnej ochronie podlegała 
jedynie funkcja oznaczenia pochodzenia. Inne 
funkcje niż funkcja oznaczenia pochodzenia 
w różnych porządkach prawnych na ogół 
nie podlegały początkowo samodzielnej 

ochronie, tzn. ich ochrona możliwa była niejako 
ubocznie, przy okazji ochrony funkcji oznacze-
nia pochodzenia, a więc jedynie wtedy gdy 
zachodziło ryzyko wprowadzenia odbiorców 
w błąd. Ewentualna samodzielna ochrona 
innych funkcji możliwa była na podstawie norm 
z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji 
(np. w przypadku wykorzystania renomy znaku 
towarowego lub zaistnienia szkodliwości dla tej 
renomy bez równoczesnego ryzyka wprowa-
dzenia w błąd).

Stan powyższy uległ zmianie w świetle prze-
pisów dyrektywy 89/104 oraz zastępującej 
ją dyrektywy 2008/95, jak i we wdrażającej 
standardy unijne ustawie – Prawo własności 
przemysłowej. W art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 
2008/95 (a w ślad za nim w art. 296 ust. 2 
upwp) uregulowane zostały trzy ustawowe 
postacie naruszenia prawa do znaku towaro-
wego, tj.:

1) naruszenie związane z użyciem znaku 
identycznego do wcześniejszego zareje-
strowanego znaku towarowego dla towarów 
identycznych – przypadek tzw. podwójnej 
identyczności (art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 
2008/95, art. 296 ust. 2 pkt 1 upwp);

2) w braku podwójnej identyczności – naru-
szenie związane z użyciem znaku identycz-
nego lub podobnego do wcześniejszego 
zarejestrowanego znaku towarowego dla 
towarów identycznych lub podobnych, jeżeli 
zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców 
w błąd, które obejmuje w szczególności 
ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towa-
rowym zarejestrowanym (art. 5 ust. 1 lit b. 
dyrektywy 2008/95, art. 296 ust. 2 pkt 2 
upwp);

3) przypadek określany mianem rozszerzonej 
ochrony znaków renomowanych, tj. na-
ruszenie związane z używaniem znaku 
identycznego lub podobnego do wcześniej-
szego zarejestrowanego renomowanego 
znaku towarowego w odniesieniu do jakich-
kolwiek towarów, jeżeli takie używanie może 
przynieść używającemu nienależną korzyść 
lub być szkodliwe dla odróżniającego cha-
rakteru bądź renomy znaku wcześniejszego 
(art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, art. 296 
ust. 2 pkt 3 upwp).

Pojawia się pytanie, jakie funkcje podlegają 
ochronie we wskazanych wyżej przypadkach. 
Odpowiedź na to pytanie wydaje się nastręczać 
najmniej trudności w przypadkach wskazanych 
wyżej w pkt 2) i 3). W tych sytuacjach cały 
ciężar oceny dokonywanej przez sąd skupia się 
na stwierdzeniu zajścia szczegółowych przesła-
nek ochrony wymaganych przy każdej z tych 
postaci naruszeń, a więc ryzyka wprowadzenia 
w błąd (pkt 2) lub przesłanek rozszerzonej 
ochrony znaków renomowanych (pkt 3). Na tej 
podstawie można wnosić, jakie funkcje podle-
gają ochronie przy tych postaciach naruszeń. 
Ściślej, w przypadku naruszeń wskazanych 
wyżej w pkt 2), ochronie podlega jedynie funk-
cja wskazania pochodzenia, ponieważ chroni 
on wyłączność uprawnionego jedynie w gra-
nicach ryzyka wprowadzenia w błąd.15 Z kolei 
we wskazanym pkt 3) przypadku rozszerzonej 
ochrony znaku renomowanego, w którym wpro-
wadzenie w błąd nie jest niezbędne, samodziel-
nej ochronie nie podlega z pewnością funkcja 
oznaczenia pochodzenia, ale także inne funkcje, 
w tym zwłaszcza funkcja reklamowa.16

Podwójna identyczność

Najtrudniejszym przypadkiem jest wskazany 
wyżej w pkt 1) przypadek tzw. podwójnej iden-
tyczności. Przepis ten nie przewiduje żadnych 
innych szczegółowych przesłanek naruszenia 
poza przesłanką identyczności porównywa-
nych oznaczeń i towarów. Pojawia się w związ-
ku z tym pytanie, czy w przypadku tym chodzi 
o ochronę znaku towarowego przed jakimkol-
wiek użyciem oznaczenia identycznego dla 
identycznych towarów (w granicach wyraźnych 
ustawowych wyłączeń naruszenia), czy też 
jednak konieczne jest ustalenie, że używanie 
oznaczenia przez osobę trzecią godzi w okre-
śloną funkcję znaku towarowego.

W orzecznictwie TS przyjęte zostało drugie 
ze wskazanych podejść, zgodnie z którym 
prawo wyłączne do zarejestrowanego znaku 
towarowego nie zapewnia w przypadku po-
dwójnej identyczności ochrony przed jakimkol-
wiek użyciem znaku towarowego, ale zakres 
tej ochrony jest i tak bardzo szeroki, gdyż 
naruszeniem prawa do znaku towarowego jest 
każde zachowanie, które naraża na szwank 
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w sposób rzeczywisty lub potencjalny jedną 
z funkcji znaku towarowego, niekoniecznie 
funkcję oznaczenia pochodzenia.17 Tym 
samym takie określenie sfery wyłączności 
w przypadkach naruszeń związanych z po-
dwójną identycznością prowadzi do ukształto-
wania tej sfery w sposób zasadniczo szerszy 
niż według tradycyjnego ujęcia zakresu ochro-
ny, które ograniczone było jedynie do ochrony 
funkcji oznaczenia pochodzenia. Na sądzie 
orzekającym w sprawie naruszenia ciąży więc 
w tych przypadkach obowiązek określenia, 
po pierwsze, na czym polega sama postać 
ingerencji w daną funkcję znaku towarowego 
oraz, po drugie, ustalenia, czy w danych 
okolicznościach sprawy ingerencja ta miała 
miejsce.

Takie ujęcie zakresu prawa do znaku towaro-
wego w przypadkach naruszeń związanych 
z podwójną identycznością budzić może 
szereg wątpliwości. Zaznacza się istotna pola-
ryzacja stanowisk; z jednej strony zwolenników 
dotychczasowego dorobku orzeczniczego TS 
dotyczącego teorii funkcji, a z drugiej – kry-
tyków tego dorobku, wskazujących na nad-
mierne rozszerzanie zakresu praw do znaków 
towarowych kosztem swobody wypowiedzi 
oraz swobody konkurencji.

Podstawowa trudność z zastosowaniem testu 
funkcjonalnego wynika z okoliczności, iż treść 
i zakres ochrony poszczególnych funkcji 
nie zawsze jest jasny. Zaznaczyć 
należy, że już kwestia ochrony funk-
cji podstawowej jest przedmiotem 
nieustannej ewolucji w orzecznictwie 
TS18, zaś omówienie szczegółów 
tej ewolucji wymagałoby odrębnego 
opracowania. Jednak nawet jeżeli 
zakres ochrony funkcji podstawowej 
wiązać się może z dylematami i nieja-
snościami, to sama ochrona funkcji pod-
stawowej nie może stanowić podstawy 
do żadnego zarzutu, gdyż funkcja ta jest, 
jak wspomniano, immanentnie wpisana 
w system prawa znaków towarowych i bez 
najmniejszej wątpliwości musi podlegać 
ochronie w wypadkach naruszeń związanych 
z podwójną identycznością.

Najpoważniejszy problem związany z nie-
ostrością granic prawa do znaku towarowego 

wynika z dopuszczalnego przez Trybunał 
udzielenia samodzielnej ochrony w przypadku 
naruszeń związanych z podwójną identycz-
nością innym funkcjom niż funkcja oznaczenia 
pochodzenia. Zilustrować można to przykłada-
mi z orzecznictwa TS.

Ochrona funkcji reklamowej

Jeżeli chodzi o ochronę funkcji reklamowej, 
w sprawie Google TS uznał, że uprawniony 
„może mieć na celu (…) wykorzystanie swego 
znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć 
konsumentowi informacji na temat swych towa-
rów lub usług i przekonać go do ich zakupu”19 
i może zakazać osobie trzeciej oznaczenia 
identycznego dla identycznych towarów „jeżeli 
używanie to negatywnie wpływa na możliwość 
wykorzystania znaku przez właściciela jako 
elementu promocji sprzedaży lub instrumentu 
strategii handlowej”.20 Jednak zdaniem TS 
w okolicznościach takich jak w postępowaniu 
głównym w sprawie Google, związanych z wy-
korzystaniem cudzego znaku jako słowa-klucza 
w reklamie w linku sponsorowanym, nie nastę-
puje ingerencja w funkcję reklamową, ponieważ 
gdy internauta wprowadza jako wyszukiwane 
hasło nazwę znaku, strona właściciela tego 
znaku ukaże się w wykazie natural-
nych rezultatów 

wyszukiwania i to zwykle na jednej z pierw-
szych pozycji tej listy.21 W świetle takiego 
liberalnego stanowiska TS względem użycia 
cudzego znaku jako słowa-klucza w linku spon-
sorowanym, pojawia się pytanie, co stanowiło-
by ingerencję w funkcję reklamową. Przykłado-
wo, można postawić pytanie, czy w taki sam 
sposób należałoby ocenić sytuację, w której 
znak uprawnionego wcale nie pojawiałby się 
na górze rezultatów wyszukiwania albo nie po-
jawiał się w ogóle (gdyby nie był używany przez 
uprawnionego w Internecie).

Ochrona funkcji inwestycyjnej

Próbę przybliżenia istoty funkcji inwestycyjnej 
TS podjął w wyroku w sprawie Interfl ora, 
stwierdzając, iż polega ona na stosowaniu 
znaku towarowego przez uprawnionego w celu 
uzyskania lub utrzymania renomy mogącej 
przyciągać lub przywiązać do niego konsumen-
tów.22 Zakłócenie możliwości stosowania znaku 
towarowego w powyższych celach stanowić ma 
naruszenie tej funkcji.23 Jednocześnie TS uznał, 
iż nie występuje naruszenie funkcji inwestycyjnej 
w sytuacji, w której konkurent uprawnionego 
do znaku towarowego czyni w warunkach 
uczciwej konkurencji użytek w reklamie kontek-
stowej z oznaczenia identycznego ze znakiem 
towarowym dla towarów i usług identycznych 
z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, 
i użytek ten następuje z poszanowaniem pod-
stawowej funkcji znaku towarowego, tj. funkcji 
oznaczenia pochodzenia, jeżeli jedynym skut-
kiem tego użytku jest zmuszenie właściciela 
tego znaku towarowego do dostosowania 
podejmowanych wysiłków w celu uzyskania 
lub utrzymania renomy mogącej przyciągać 
lub przywiązać konsumentów. W konse-
kwencji Trybunał akceptując wyodrębnienie 
funkcji inwestycyjnej, wskazuje jednak, 
kiedy jej naruszenia nie ma oraz wydaje 
się dostrzegać istotną zależność między 
naruszeniem funkcji podstawowej i in-
westycyjnej. Trudno jest więc uznać, 
iż obraz zakresu ochrony funkcji inwe-
stycyjnej rysuje się jasno i wyraźnie 
na tle wypowiedzi Trybunału.

Czynnikiem dodatkowo zaciemnia-
jącym jest niejasno rysująca się 

Karolina Suchanek, 2008
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wzajemna relacja ochrony funkcji inwestycyjnej 
i reklamowej. Próba jej określenia podjęta 
przez TS w wyroku w sprawie Interfl ora 
nie daje jasnego rezultatu. W ocenie TS funk-
cja inwestycyjna może zazębiać się z funkcją 
reklamową, ale należy ją od niej odróżnić, gdyż 
do stosowania znaku towarowego do uzyska-
nia lub zachowania renomy dochodzi nie tylko 
za pośrednictwem reklamy, ale także za po-
średnictwem różnych technik handlowych.24

TS wydaje się więc rezerwować funkcję re-
klamową dla stosowania znaku towarowego 
wyłącznie w reklamie, podczas gdy każdą inną 
„technikę handlową”, stosowaną dla uzyskania 
lub utrzymania renomy znaku towarowego, 
traktuje jako przejaw realizacji funkcji inwesty-
cyjnej znaku towarowego.

Ranga funkcji znaku towarowego

Powyższe rozważania miały na celu uzmysło-
wienie, jak istotny wpływ na kształt ustawo-
dawstwa z zakresu prawa znaków towarowych 
oraz rozwój orzecznictwa dotyczącego tej 
dziedziny ma problematyka funkcji znaku towa-
rowego. Pokusić się można o tezę, że żadna 
ochrona żadnego innego dobra niematerial-
nego nie jest w takim stopniu uzależniona 
od funkcji, które może ono pełnić w obrocie, 
jak w przypadku znaku towarowego. Dotyczy 
to w szczególności funkcji oznaczenia pocho-
dzenia, czego wyrazem jest sama defi nicja 
znaku towarowego zawarta w art. 120 upwp, 
wymagająca, aby znak towarowy był zdolny 
do realizacji funkcji oznaczenia pochodzenia.

Również ukształtowanie zakresu prawa bez-
względnego do znaku towarowego jest ściśle 
związane z funkcjami znaku towarowego. 
Najdonioślejszym przykładem w tym zakresie 
jest omówiony wyżej problem naruszeń w wa-
runkach tzw. podwójnej identyczności.

Dodać należy, że ta ostatnia kwestia stanowiła 
jedno z najważniejszych zagadnień w zmierza-
jącej obecnie do fi nału reformie prawa znaków 
towarowych w Unii Europejskiej. W chwili 
oddania do druku tego artykułu nowe unor-
mowania w dziedzinie prawa znaków towaro-
wych nie zostały jeszcze formalnie przyjęte, 
chociaż w dniu 21 kwietnia 2015 r. przyjęty 

został polityczny kompromis w kwestii kształtu 
reformy prawa znaków towarowych. Pierwotna 
propozycja Komisji Europejskiej zakładała, 
że w przypadkach podwójnej identyczności 
ochronie podlegać będzie jedynie funkcja 
oznaczenia pochodzenia, ale można spodzie-
wać się, że ograniczenie to nie zostanie przy-
jęte w nowych uregulowaniach.25 Naturalnie, 
na ostateczny kształt stanu prawnego w tym 
zakresie po reformie, należy poczekać do cza-
su formalnego przyjęcia nowych uregulowań.
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nagrodzone w dorocznych 
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Patenty na konkurencyjnym rynku

W poszukiwaniu przewagi W poszukiwaniu przewagi 
konkurencyjnej: patenty konkurencyjnej: patenty 

i ich strategiczne wykorzystywaniei ich strategiczne wykorzystywanie

Blisko 200 osób, w tym przedsiębiorcy, doradcy biznesowi, rzecznicy patentowi Blisko 200 osób, w tym przedsiębiorcy, doradcy biznesowi, rzecznicy patentowi 
oraz prawnicy, wzięło udział w konferencji „Patenty na konkurencyjnym oraz prawnicy, wzięło udział w konferencji „Patenty na konkurencyjnym 

rynku”, która odbyła się 12 maja 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki. Wspólną rynku”, która odbyła się 12 maja 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki. Wspólną 
konferencję Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Patentowego RP otworzyły: konferencję Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Patentowego RP otworzyły: 

Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Alicja Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Alicja 
Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP. Merytoryczną część obrad rozpoczęła Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP. Merytoryczną część obrad rozpoczęła 

prezentacja dr A. Adamczak poświęcona kwestiom znaczenia patentów prezentacja dr A. Adamczak poświęcona kwestiom znaczenia patentów 
w gospodarce globalnej, stanowiąca wstęp do dwóch dyskusji panelowych. w gospodarce globalnej, stanowiąca wstęp do dwóch dyskusji panelowych. 

szego zgłoszenia w procedurze krajowej, wskazane jest zaplanowanie 
dalszych kroków związanych z tym zgłoszeniem na co najmniej kolejne 
12 miesięcy, które należy wykorzystać na realizację opracowanej wcze-
śniej strategii ochrony na kolejnych, kluczowych biznesowo rynkach. 

Przedsiębiorca, który decyduje się na dokonanie zgłoszenia krajowego 
powinien jeszcze przed dokonaniem takiego zgłoszenia odpowiedzieć 
sobie na dwa pytania: czy mam strategię i środki niezbędne na rozszerze-
nie zakresu ochrony na terytorium, na którym zamierzam wdrażać swoje 
chronione rozwiązanie, a jeżeli odpowiedź jest negatywna – to czy w cią-
gu najbliższych 12 miesięcy uda mi się takie środki pozyskać. W przypad-
ku negatywnych odpowiedzi na te pytania należy poważnie zastanowić 
się nad celowością dokonywania zgłoszenia krajowego i rozważenie 
możliwości korzystania z ochrony know-how, gdyż korzyści z ochrony 
tylko na terytorium Polski mogą być niższe od strat związanych z ujawnie-
niem istoty wynalazku i swobodnym z niego korzystaniem przez konku-
rentów na innych rynkach – podkreślał w swojej wypowiedzi dr Mariusz 
Kondrat.

O tym, jak trudne jest tworzenie takiej strategii i planowanie z wyprze-
dzeniem kolejnych kroków rozmawiano, między innymi, w drugim panelu 
pt.: „Strategie i skuteczność ochrony patentowej – jak uzyskać, wykorzy-
stać i obronić przewagę w biznesie?”

O strategii patentowania z perspektywy fi rmy wysokich technologii 
m.in. mówił dr Robert Dwiliński – W przypadku fi rmy Ammono S.A., 
której byłem przez wiele lat prezesem, funkcjonującej w obszarze high-
tech w niesamowicie konkurencyjnym otoczeniu, szczególnie ze strony 
fi rm azjatyckich, tworzenie strategii patentowania było wyjątkowo 
trudne. Właściwie byliśmy w ciągłym wyścigu, kto pierwszy opracuje 

Celem konferencji „Patenty na konkurencyjnym rynku” było zebranie 
opinii ekspertów oraz dyskusja na temat korzyści i ryzyka związanego 
z ubieganiem się o ochronę patentową, jak również zwrócenie uwagi 
na kluczową rolę decyzji związanych z tym obszarem w strategii bizne-
sowej innowacyjnego przedsiębiorstwa. 

Jedną z konkluzji pierwszego panelu (uczestnicy paneli i tematy – ramka 
poniżej) pt. „Patenty w działalności biznesowej – czy warto dążyć do mo-
nopolu?” była teza, że zanim podmiot zdecyduje się na dokonanie pierw-

Prezes A. Adamczak i Podsekretarz Stanu w MG Grażyna 
Henclewska otwierają konferencję
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Grażyna Henclewska wita uczestników konferencji w sali 
„Pod Kopułą” w MG

Paneliści w panelu I

Paneliści w panelu II

Konferencja odbyła się w MG

Uczestnicy konferencji

wynalazek i go opatentuje, dynamika była tak duża, że nie było czasu 
na zastanawianie się nad dalszymi krokami, czy zakresem terytorialnym 
ochrony, bo konkurencja była tuż za nami. Wtedy wszystko wskazywa-
ło na to, że te rozwiązania będą tak ważne dla rozwoju całej techniki 
półprzewodnikowej, że trzeba chronić to jak najszerzej i jak najszybciej, 
bo rynek zaraz będzie potrzebował naszych produktów w dużej, prze-
mysłowej skali. Z czasem okazało się jednak, że ta dynamika rynku 
była nieco inna od zakładanej, mogliśmy zatem wystąpić o znacznie 
mniej patentów i w mniejszym zakresie terytorialnym, i tym samym 
zmniejszyć nasze koszty. Ale w tym początkowym okresie było to raczej 
nie do przewidzenia.

Duże zainteresowanie konferencją, jak również pytania zadawane pod-
czas obrad oraz konsultacji indywidualnych z ekspertami UPRP, potwier-
dzają, że przedsiębiorcom niezbędna jest praktyczna wiedza na temat 
strategicznego wykorzystywania narzędzi biznesowych, jakimi są obec-
nie patenty, w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz konkurowaniu 
jakością na rynku krajowym i zagranicznym. 

Z tego względu Urząd Patentowy RP, wraz z partnerami, planuje kontu-
nuowanie dyskusji na te ważne tematy w kolejnych przedsięwzięciach. 

MG
Zdj. A. Taukert
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  9.00 - 9.20 Powitanie uczestników

  9.20 - 9.40 Patenty w gospodarce globalnej 
dr Alicja Adamczak

 9.40 - 1 1 .00 Panel I: Patenty w działalności biznesowej – czy warto dążyć 
do monopolu?

 Wprowadzenie i moderacja: dr Paweł Koczorowski (Urząd Patentowy RP)

 Tematyka:
� patenty jako narzędzia biznesowe
� domena publiczna jako źródło inspiracji technicznej
� badanie stanu techniki i monitorowanie rynku
� planowanie sposobu i terytorium chronienia innowacji
� korzyści z ochrony w kraju i za granicą
� koszty – dlaczego za zgłoszenie i utrzymanie ochrony trzeba płacić?
 Marcin Gędłek (Urząd Patentowy RP)
 dr Mariusz Kondrat (Kancelaria KONDRAT i Partnerzy)
 dr inż. Jarosław Mirkowski (IPman.pl)
 Jakub Moskal (Agencja Rozwoju Przemysłu)
 Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

1 1.30 - 12.45 Panel II: Strategie i skuteczność ochrony patentowej   
– jak uzyskać, wykorzystać i obronić przewagę w biznesie?
Wprowadzenie i moderacja: dr inż. Marek Bury 

(Polska Izba Rzeczników Patentowych)

Tematyka:
� pierwszeństwo konwencyjne oraz data pierwszeństwa
� elementy strategii: zgłoszenie krajowe, międzynarodowe, europejskie 
� szybka ścieżka patentowa (Patent Prosecution Highway)
� ocena dojrzałości rozwiązania i decyzja o strategii ochrony
� przewidywanie scenariuszy negatywnych oraz środki zaradcze
� jakość zgłoszenia patentowego a użyteczność patentu
 Piotr Czaplicki (Urząd Patentowy RP)
 dr Robert Dwiliński (Centrum Nowych Technologii UW)
 prof. Jan Lubiński (Read-Gene SA)
 Jarosław Markieta (IP & LAW Kancelaria Rzeczników Patentowych) 
 dr Marta Wachowicz (Centrum Badań Kosmicznych PAN)

12.45 - 13.00 Podsumowanie i zakończenie

13.00 - 14.00 Konsultacje z ekspertami Urzędu Patentowego RP 

PROGRAM KONFERENCJI
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Firma, oznaczenie przedsiębiorstwa Firma, oznaczenie przedsiębiorstwa 
a znak towarowya znak towarowy

Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa są oznaczeniami, które pełnią w gospodarce rynkowej 
określone funkcje. Oznaczenia te należy rozdzielić, gdyż dotyczą odmiennych dóbr, posiadają 

inne funkcje oraz podlegają ochronie na gruncie różnych przepisów prawa. Zagadnienia te pozostają 
w kręgu naszej uwagi bowiem łączą się z przepisami dotyczącymi znaków towarowych. 
Zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej nie udziela się 

praw wyłącznych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste i majątkowe 
osób trzecich. Do kategorii praw osobistych i majątkowych należą między innymi 

prawo do fi rmy i prawo do nazwy przedsiębiorstwa. 

C elem tego artykułu jest więc 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego te dwa prawa są przeszkodą 
dla udzielenia monopolu na znak towa-
rowy? Tekst ten jest również analizą różnic 
pomiędzy tymi prawami, poszukiwaniem 
ich wspólnych cech oraz badaniem konse-
kwencji jednoczesnego wykorzystywania 
tych praw w obrocie. 

W ujęciu potocznym fi rmą jest przed-
siębiorstwo handlowe, usługowe lub 
przemysłowe. Oznacza to, że fi rma jest 
z reguły kojarzona w sensie ogólnym jako 
działalność gospodarcza lub dosłownie 
jako przedsiębiorstwo. W ujęciu prawnym 
termin ten ma jednak inne znaczenie. 
Defi nicji legalnej „fi rmy” możemy doszukać 
się w ustawie Kodeks cywilny (skrót k.c.). 
Wskazane w niej poszczególne przepisy, 
jak artykuły 432–439 k.c., określają, że fi r-
mą jest oznaczenie przedsiębiorcy. 

Z punktu widzenia prawa cywilnego 
fi rmą nie jest więc przedsiębiorstwo 

ani jego nazwa, ale nazwa identyfi kująca 
przedsiębiorcę. Art. 431 k.c. wyjaśnia, 
że przedsiębiorcą jest osoba fi zyczna, 
osoba prawna i jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną której ustawa 

przyznaje zdolność prawną – prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospo-
darczą lub zawodową. Przedsiębiorcą jest 
więc podmiot prawa, który prowadzi przed-
siębiorstwo, a oznaczeniem, tego podmiotu 
jest właśnie fi rma. 

Prawo do fi rmy jest podstawowym prawem 
każdego przedsiębiorcy. Ma ono charakter 
prawa podmiotowego bezwzględnego i jest 
skuteczne wobec wszystkich (erga omnes). 
Art. 432 § 2 k.c. stwierdza, że każdy przed-
siębiorca powinien swoją „fi rmę” ujawnić 
we właściwym rejestrze. Takimi będą 
odpowiednio w przypadku osób fi zycznych 
– ewidencja działalności gospodarczej 
(Centralna Ewidencja i Informacja o Działal-
ności Gospodarczej), a w przypadku osób 
prawnych np. spółek osobowych i kapitało-
wych – Krajowy Rejestr Sądowy. Pierwszy 
z nich jest prowadzony przez gminy, drugi 
przez sądy gospodarcze (oddziały sądów 
rejonowych). 

P rzepisy Kodeksu cywilnego częścio-
wo defi niują również, jakie elementy 

słowne powinny składać się na „fi rmę”. 
Według art. 434 k.c. w przypadku osób 
fi zycznych podstawowymi składnikami 
„fi rmy” są imię i nazwisko przedsiębiorcy, 

ale nie wyklucza się zastosowania innych 
słów takich jak na przykład: pseudonim 
przedsiębiorcy, oznaczenia miejsca wy-
konywania działalności gospodarczej 
oraz oznaczenie przedmiotu działalności 
gospodarczej. Dla przykładu fi rma sygnu-
jąca osobę fi zyczną może mieć np. na-
stępującą formę: „Weterynarz Krzysztof 
Paruch z Warszawy”. W przypadku osób 
prawnych kwestię składników fi rmy regu-
lują przede wszystkim przepisy kodeksu 
spółek handlowych, ale można generalnie 
ustalić, że składnikami fi rmy w tym przy-
padku będą jej nazwa i określenie formy 
prawnej – również podanej w skrócie oraz 
według uznania inne dodatkowe elementy 
jak oznaczenia miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej oraz oznaczenie 
przedmiotu działalności gospodarczej 
(przykład: „Smiledent S.A. z Warszawy”). 
Należy przyjąć, że fi rmą jest „oznacze-
nie słowne”, zbudowane z konkretnych 
i regulowanych przepisami określeń. Usta-
wodawca wskazał także, że fi rma powinna 
się jednoznacznie odróżniać oraz nie może 
wprowadzać w błąd, w szczególności 
co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu 
działalności przedsiębiorcy, miejsca działal-
ności i źródeł zaopatrzenia. 
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I nstytucja fi rmy jest chroniona prawem. 
Taką ochronę regulują m.in. art. 4310 

k.c. wskazujący bezpośrednio na ochro-
nę fi rmy jako prawa bezwzględnego lub 
art. 23 i 24 k.c. wskazujące bezpośrednio 
na ochronę dóbr osobistych. Należy do-
dać, że fi rmę teoretycznie można chronić 
na podstawie innych aktów prawnych m.in. 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, stosując art. 3 lub 5 tejże Ustawy, 
o czym będzie mowa dalej. Instytucja fi rmy 
jest dość często mylona z oznaczeniem 
przedsiębiorstwa (używane też zamiennie 
jako nazwa przedsiębiorstwa) i w ujęciu 
prawa pojęcia te nie są tym samym. 

Instytucję oznaczenia przedsiębiorstwa 
charakteryzuje dualizm przepisów. Defi ni-
cja oznaczenia przedsiębiorstwa została 
wskazana w ustawie Kodeks cywilny jako 
element szerszej defi nicji przedsiębiorstwa 
i jest z nim ściśle związana. W art. 551 tejże 
ustawy czytamy, że przedsiębiorstwem jest 
zorganizowany zespół składników nie-
materialnych i materialnych przeznaczony 
do prowadzenia działalności gospodarczej, 
a „nazwą przedsiębiorstwa” jest ozna-
czenie indywidualizujące przedsię-
biorstwo lub jego wyodrębnioną część 
(art. 551 pkt 1 k.c.). Oznaczenie przed-
siębiorstwa jest zatem w ujęciu Kodeksu 
cywilnego składnikiem przedsiębiorstwa 
lub jego części. W tym przypadku mamy 
do czynienia inaczej niż w przypadku 
fi rmy z oznaczeniem identyfi kującym 
nie przedsiębiorcę, który jest podmiotem, 
ale przedsiębiorstwo, które jest przedmio-
tem działań przedsiębiorcy. W przypadku 
Kodeksu cywilnego będzie to więc ujęcie 
przedmiotowe, w którym termin oznaczenie 
przedsiębiorstwa jest daleko różniący się 
od fi rmy. Jest to defi nicja wąska cechu-
jąca oznaczenie przedsiębiorstwa jako 
identyfi kator konkretnego przedmiotu 
przedsiębiorcy. 

N ależy bardzo wyraźnie podkreślić, 
że defi nicja wskazana przez Ko-

deks cywilny nie jest absolutna i wydaje 
się być jedynie defi nicją pomocniczą. Insty-
tucja oznaczenia przedsiębiorstwa została 
wskazana również w ustawie o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.). 
W art. 5 tejże ustawy czytamy, że czynem 
nieuczciwej konkurencji jest oznaczenie 
przedsiębiorstwa, które może wpro-
wadzić klientów w błąd, co do jego 
tożsamości przez używanie fi rmy, 
nazwy, godła, skrótu literowego lub innego 
charakterystycznego symbolu wcześniej 
używanego, zgodnie z prawem, do ozna-
czenia innego przedsiębiorstwa. 

Na podstawie doktryny oraz orzecznictwa 
krajowego, oznaczenie przedsiębiorstwa 
w ujęciu ustawy u.z.n.k. jest pojęciem 
znacznie szerszym niż pojęcie fi rmy i za-
wiera w sobie zarówno bezprawne uży-
wanie fi rmy, ale także nazwy, godła, skrótu 
literowego lub innego charakterystycznego 
symbolu. Należy uznać, że ochrona 
na podstawie u.z.n.k obejmuje każde ozna-
czenie przedsiębiorstwa w tym jego fi rmę, 
a ochrona ta trwa nie od chwili rejestracji 
fi rmy, lecz od chwili pierwszego użycia tego 
oznaczenia w obrocie (inaczej niż w przy-
padku ustawy Kodeks cywilny). 

W ujęciu art. 5 u.z.n.k. oznaczenie 
przedsiębiorstwa obejmuje swoją 

ochroną nie tylko nazwę/oznaczenie przed-
siębiorstwa jako zorganizowanego zespołu 
składników niematerialnych i materialnych, 
ale także jako nazwę przedsiębiorcy (fi rmę) 
i wszelkie inne nie wymienione oznaczenia 
używane przez przedsiębiorców. W przy-
padku ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji mamy więc do czynienia 
z oznaczeniem przedsiębiorstwa (inaczej 
niż w Kodeksie cywilnym) obejmujące-
go przedsiębiorstwo ujęte podmiotowo, 
przedmiotowo i funkcjonalnie – gdzie ujęcie 
podmiotowe przedsiębiorstwa należy 
rozumieć jako synonim przedsiębiorcy. 
Co więcej, doktryna i orzecznictwo traktu-
ją, że termin oznaczenie przedsiębiorstwa 
w sensie ustawy o zwalczaniu nie uczciwej 
konkurencji jest terminem autonomicznym 
względem defi nicji zawartej w ustawie 
Kodeks cywilny, co oznacza że oba przepi-
sy można stosować niezależnie od siebie. 
Ze względu na powyższe, trudno jest 
jednoznacznie ustalić, jakie oznaczenie to, 
ma budowę. Z pewnością, tak jak w przy-

padku fi rmy, będzie to oznaczenie słowne 
ale teoretycznie może być nim inne ozna-
czenie o charakterze słowno-grafi cznym 
lub grafi cznym.

P odsumowując – instytucja ozna-
czenie przedsiębiorcy jest rozróż-

niona przez dwie Ustawy. Na podstawie 
pierwszej – Kodeks cywilny, jest to pojęcie 
wyraźnie oddzielone od fi rmy sygnujące 
inne dobra. Na podstawie drugiej – Ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest 
to pojęcie szerokie, nakładające się m.in. 
na fi rmę, a przynajmniej umożliwiające 
jej ochronę. Należy wskazać, że w przy-
padku art. 4310 ustawy Kodeks cywilny 
ochrona dotyczy bezpośrednio prawa 
bezwzględnego do fi rmy. W przypadku 
art. 5 u.z.n.k. będzie to ochrona dotycząca 
interesów przedsiębiorcy. Dość złożona 
problematyka defi nicji tych „oznaczeń” 
skłania nierzadko również do zastępowania 
ich innym terminem jak nazwa handlowa, 
co nie jest jednak do końca precyzyjne. 

Defi niując oznaczenie przedsiębiorstwa 
w ujęciu ustawy Kodeks cywilny (tym 
najbardziej ścisłym) należałoby stwierdzić, 
że obie instytucje (fi rma i oznaczenie 
przedsiębiorstwa) w przypadku ich podo-
bieństwa lub identyczności mogą wywołać 
na rynku towarów problemy z właściwą 
identyfi kacją podmiotów gospodarczych 
oraz ich interesów. Mowa tu nie tylko 
o niewłaściwej identyfi kacji przedsiębior-
ców i przedsiębiorstw, ale także o ryzyku 
wprowadzenia w błąd, co do ich produk-
tów fi nalnych – towarów i usług. Działania 
gospodarcze sygnowane pod fi rma 
i oznaczenie przedsiębiorstwa dotyczą 
bowiem także towarów i usług, gdyż pod-
mioty gospodarcze sygnowane przez oba 
oznaczenia wprowadzają te towary i usługi 
na rynek. 

N ależy stwierdzić, że analogiczne 
niebezpieczeństwo może wy-

stąpić w sytuacji, gdy na tym samym 
rynku pojawią się identyczne lub po-
dobne do „fi rmy” lub do „oznaczenia 
przedsiębiorstwa” znaki towarowe. 
Tu ryzyko konfuzji jest jeszcze większe, 
gdyż mamy pewność, że zbieżne oznacze-
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nia będą bezpośrednio nakładane na towar 
lub, co jeszcze bardziej niebezpieczne 
na usługę, której fi zycznie nie widać. Aby 
to zrozumieć, należy wyjaśnić, czym są tak 
naprawdę znaki towarowe. 

Po pierwsze prawo do znaków towaro-
wych ma charakter prawa podmiotowego 
bezwzględnego i podobnie jak fi rma, jest 
to prawo skuteczne wobec wszystkich 
(erga omnes). Art. 120 ustawy Prawo wła-
sności przemysłowej (dalej ustawa p.w.p.) 
defi niuje je jako każdy rodzaj oznaczenia, 
które można przedstawić w sposób gra-
fi czny, jeżeli oznaczenie takie nadaje 
się do odróżnienia towarów jednego 
przedsiębiorstwa od towarów innego 
przedsiębiorstwa, a także, że może 
nim być w szczególności wyraz, rysunek, 
ornament, kompozycja kolorystyczna, 
forma przestrzenna, w tym forma towaru 
lub opakowania, a także melodia lub inny 
sygnał dźwiękowy. Mamy więc i w tym 
przypadku do czynienia z rodzajem ozna-
czenia identyfi kującego towar i usługę 
– a więc produkt fi nalny przedsiębiorców/
przedsiębiorstwa. 

Znaki towarowe dotyczą odmiennych dóbr, 
co fi rma i oznaczenie przedsiębiorstwa, 
gdyż sygnują jedynie towary i usługi, 
a nie działalność gospodarczą. Inaczej niż 
w przypadku fi rmy i oznaczenia przedsię-
biorcy w stosunku do towarów i usług, jest 
to identyfi kacja bezpośrednia. 

Z naki towarowe posiadają szereg 
funkcji, jednak sztandarową 

funkcją znaku towarowego jest funkcja 
pochodzenia, tzn. funkcja umożliwia-
jąca odróżnienie towaru i/lub usługi 
pochodzących z konkretnego przedsię-
biorstwa od towarów i/lub usług innych 
przedsiębiorstw. 

Znaki towarowe to prawa wyłączne, mono-
pole – blokujące i wyłączające wszystkie 
inne oznaczenia identyczne lub podobne 
wchodzące w zakres ich funkcji – właści-
wej identyfi kacji towarów/usług. 

N ależy stwierdzić, że rejestracja 
znaków towarowych przez Urząd 

Patentowy RP może więc być aktem 

naruszenia i próbą zawłaszczenia istnie-
jących już wcześniej praw osobistych 
i majątkowych osób trzecich, takich jak 
np. prawo do fi rmy i prawo do oznaczenia 
przedsiębiorstwa. 

Podstawą prawną dla odmowy udzielenia 
prawa ochronnego na znak towarowy naru-
szający prawo do fi rmy i prawo do oznacze-
nia przedsiębiorstwa jest dla Urzędu Pa-
tentowego RP art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy 
p.w.p. Ustawa prawo własności przemysło-
wej zawiera również inne przepisy takie jak 
art. 131 ust. 5 ustawy p.w.p. oraz art. 158 
p.w.p. dookreślające właściwą interpretację 
naruszeń. Te dwie ostatnie regulacje mają 
jednak charakter irrelewantny i są przepisa-
mi jedynie pomocniczymi. 

Praktyka Urzędu Patentowego RP, w za-
kresie oceny rzeczywistego naruszenia 
omawianych praw, opiera się głównie 
o doktrynę i orzecznictwo sądów krajo-
wych. Powołując się na powyższe należy 
stwierdzić, że naruszenie fi rmy i ozna-
czenia przedsiębiorstwa przez znak 
towarowy nie może być automatyczne 
i nie ma ono zastosowania w każdym 
przypadku. 

O takim naruszeniu nie przesądza 
bowiem samo zarejestrowanie/

posiadanie identycznego lub podobnego 
do fi rmy i oznaczenia przedsiębiorstwa 
znaku towarowego na rzecz innego przed-
siębiorcy/przedsiębiorstwa. Wyłączność 
bowiem do takich oznaczeń nie jest zupeł-
na. Jej granice wyznacza zasięg tery-
torialny i przedmiot faktycznej działal-
ności używającego „oznaczenia”. Tylko 
w tych granicach może dojść do kolizji 
pomiędzy identycznymi i podobnymi fi rmą, 
oznaczeniem przedsiębiorstwa i znakiem 
towarowym. 

Jeżeli więc ze względu na odrębność za-
kresów działania uprawnionego do fi rmy, 
oznaczenia przedsiębiorstwa i uprawnione-
go z rejestracji znaku towarowego nie ist-
nieje niebezpieczeństwo wprowadzenia 
ich klientów w błąd co do tożsamości 
przedsiębiorstw, to trudno mówić o kolizji 
wymienionych powyżej praw i w konse-
kwencji o naruszeniu wcześniejszego 

prawa do fi rmy, oznaczenia przedsiębior-
stwa przez późniejszy znak towarowy 
[patrz np. wyrok WSA w Warszawie 
29.07.2005 r.]. Abstrahując od powyższego 
doktryna utrzymuje, że w niektórych przy-
padkach kolizja takich oznaczeń występuje 
także pomimo braku podobieństwa 
produkowanych towarów i usług (zakres 
przedmiotowy). Taka sytuacja może wystą-
pić w szczególności kiedy naruszenie doty-
czy nazwy posiadającej status oznaczenia 
renomowanego [patrz np. wyrok WSA 
w Warszawie z dnia 04.11.2008 r.].

U rząd Patentowy RP posiada kompe-
tencje do samodzielnego rozstrzy-

gania kolizji na gruncie art. 131 ust. 1 pkt 1 
ustawy p.w.p., jednak nie zawsze ma o tym 
wystarczającą wiedzę. Z reguły odmowa 
prawa ochronnego na znak towarowy 
na tej podstawie prawnej wydawana jest 
w sprawie, do której wpłynęły tzw. uwagi 
osób trzecich. Są to dodatkowe informację 
i dowody o szczególnych okolicznościach 
uniemożliwiających rejestrację znaku towa-
rowego. Wniesione uwagi są przedmiotem 
szczegółowej analizy prawnej i oceny 
rzeczywistego stanu faktycznego w kon-
kretnej sprawie. Należy dodać, że uwagi 
może złożyć każdy, kto uważa, że prawo 
do znaku towarowego mogłoby naruszyć 
jego interesy. Wyżej wymienione uwagi 
można składać niezwłocznie po upływie 
3 miesięcy od daty zgłoszenia podania 
o udzielenie prawa ochronnego, do dnia 
wydania decyzji w sprawie. 

Opisane powyżej naruszenia nie są jedno-
kierunkowe i z pewnością mogą dotyczyć 
także sytuacji odwrotnej – tzn. naruszenia 
zarejestrowanych znaków towarowych 
z wcześniejszym pierwszeństwem. Naru-
szenia takie są częste, gdyż urzędy gmin 
i sądy gospodarcze w swoich postępo-
waniach rejestrowych dokonują wpisów 
jedynie po skompletowaniu i sprawdzeniu 
formalności dokumentów. W konsekwen-
cji spory pomiędzy właścicielami tych 
oznaczeń rozstrzygane są przez sądy 
powszechne. 

Krzysztof Paruch
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Czystość patentowa – co to takiego? Czystość patentowa – co to takiego? 

Marek Truszczyński 
ekspert UPRP

Fakt posiadania czystości patentowej nie ozna-
cza oryginalności produktu, a może być powie-
leniem istniejącego, na który ochrona wygasła. 
Prawa wyłączne są udzielane na poszczególne 
przedmioty ochrony na określony czas i okre-
ślone terytorium. Urząd Patentowy RP udziela 
praw wyłącznych na przedmioty ochrony – jak 
w tabeli.

Prawa wyłączne udzielane przez Urząd Paten-
towy RP obejmują swoim zasięgiem obszar 
Polski.

Żeby stwierdzić czystość patentową należy 
przeprowadzić badanie czystości patentowej, 
które stanowią jeden z podstawowych ro-
dzajów badań patentowych. W dalszej części 
omówione zostaną trzy podstawowe rodzaje 
badań patentowych, których specyfi ka powin-
na być w zainteresowaniu przedsiębiorców 
w zależności od planowanej strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa i wprowadzania nowych 
produktów, usług, czy stosowanej technologii 
produkcji.

Rodzaje badań patentowych:
badanie stanu techniki, 
badanie zdolności patentowej, 
badanie czystości patentowej. 

BADANIE STANU TECHNIKI 

Stan techniki to, zgodnie z defi nicją ustawo-
wą, wszelkie dostępne informacje dotyczące 
interesującego nas zagadnienia technicznego. 

* Dodatkowe prawo ochronne (SPC) oznacza przedłużenie ochrony opatentowanych produktów leczniczych lub środ-
ków ochrony roślin w celu zrekompensowania uprawnionym długiego okresu badań klinicznych lub laboratoryjnych 
niezbędnych do uzyskania dopuszczenia produktu do obrotu, w trakcie którego uprawnieni nie mają możliwości za-
robkowego korzystania z wynalazku. 5-cio letni, maksymalny czas przedłużenia ochrony dla produktów leczniczych 
może być jeszcze powiększony dodatkowo o sześć miesięcy dla produktów pediatrycznych (stosowanych u dzieci), 
dla których musiały być wykonane dodatkowe badania kliniczne.

Są to różnego rodzaju publikacje – książki, 
czasopisma naukowo-techniczne, podręczniki, 
poradniki, katalogi, publikacje internetowe oraz 
przede wszystkim zbiory literatury patentowej. 
Stan techniki nie zna granic ani barier języko-
wych i tylko od umiejętności i możliwości ba-
dającego zależy, czy potrafi  znaleźć i dotrzeć 
do interesującej go informacji z dziesiątków 
milionów dokumentów dostępnych na świecie!

Celem badania stanu techniki jest poznanie 
aktualnej wiedzy na temat określonego za-

gadnienia technicznego będącego w kręgu 
zainteresowań badacza. Przystępując do prac 
badawczo-rozwojowych koniecznym jest 
przeprowadzenie badania stanu techniki dla 
uniknięcia powielania pracy. Badanie stanu 
techniki powinno stanowić pierwszy etap prac 
nad nowym projektem realizowanym przez 
przedsiębiorców, ośrodki naukowo-badawcze, 
uczelnie, itp.

Literatura patentowa stanowi łatwo dostępne 
i darmowe źródło stanu techniki. Większość 

Przedmiot ochrony
Prawo wyłączne 

udzielane przez UPRP
Czas trwania ochrony

wynalazek patent 20

produkt leczniczy lub 
środek ochrony roślin

dodatkowe prawo 
ochronne*

5,5

wzór użytkowy prawo ochronne 10

znaki towarowe prawo ochronne
10

(z możliwością przedłużania 
na kolejne dziesięciolecia)

wzory przemysłowe prawo z rejestracji 25

topografi e ukł. scal. prawo z rejestracji 10

oznaczenia geograf. prawo z rejestracji nieograniczona w czasie

O produkcie czy procesie technologicznym stosowanym przez fi rmę O produkcie czy procesie technologicznym stosowanym przez fi rmę 
mówimy, że posiada „czystość patentową” wtedy, mówimy, że posiada „czystość patentową” wtedy, 

gdy nie narusza cudzych praw wyłącznych. gdy nie narusza cudzych praw wyłącznych. 
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urzędów patentowych udostępnia swoje 
zbiory poprzez internet. Literatura patentowa 
obejmuje opisy zgłoszeniowe wynalazków 
i wzorów użytkowych oraz opisy patentowe 
(dla udzielonych patentów na wynalazki) i opisy 
ochronne (udzielone prawo ochronne na wzory 
użytkowe) i stanowi ok. 85% dostępnej wiedzy 
technicznej. Unormowania dotyczące formy 
i treści zawartych w literaturze patentowej oraz 
stosowanie (przez wszystkie urzędy patento-
we) Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej 
pozwalającej na klasyfi kowanie literatury 
w zależności od dziedziny techniki i użytych 
środków technicznych stanowią wygodną (do 
poszukiwań) formę dostępnych informacji.

Departament Badań Patentowych Urzędu Pa-
tentowego RP wykonuje badanie stanu tech-
niki do zgłoszonego do ochrony rozwiązania. 
Stanowi ono wytypowanie rozwiązań znanych, 
które będą podstawą do oceny zdolności 
patentowej zgłoszonego projektu.

Znajomość stanu techniki dla zamierzeń 
planowanych przez przedsiębiorcę stanowi 
istotne źródło informacji ułatwiające znalezie-
nie najlepszego dla fi rmy rozwiązania – prace 
badawczo-rozwojowe nad nowym rozwiąza-
niem, wykorzystanie istniejących – znanych 
rozwiązań poprzez zakup licencji bądź sko-
rzystanie z rozwiązań należących do domeny 
publicznej.

BADANIE ZDOLNOŚCI 
PATENTOWEJ

Żeby uzyskać patent na zgłoszony wynalazek 
musi on być:

nowy, 

posiadać poziom wynalazczy, 

nadawać się do przemysłowego  
stosowania.

Nowość rozumiana jest w ten sposób, że ana-
logiczne rozwiązanie nie należy do stanu 
techniki. Zarzut braku nowości może być 
postawiony na podstawie jednego dokumentu, 
tzn. wszystkie istotne cechy rozwiązania mu-
szą wynikać z jednego dokumentu. 

Wynalazek posiada poziom wynalazczy, jeżeli 
nie wynika on dla znawcy w sposób oczywisty 
ze stanu techniki. 

Za „znawcę” umownie uważa się osobę, która 
jest przeciętnie biegła w pewnej dziedzinie 
techniki, ma dostęp do wszelkich informacji 
z tej dziedziny, ale ma jedno ograniczenie 
– nie ma zdolności wynalazczych, potrafi  ko-
rzystać z informacji, łączyć je, ale nic ponadto. 
Nie jest osobą kreatywną. Zarzut braku po-
ziomu wynalazczego stawia się na podstawie 
dwóch lub więcej dokumentów, z analizy 
których można dojść do rozwiązania w sposób 
rutynowy korzystając z pouczenia zawartego 
w stanie techniki. 

Warunek przemysłowego stosowania jest 
spełniony wtedy, kiedy wynalazek nadaje się 
do stosowania w jakiejkolwiek działalności 
przemysłowej w sposób powtarzalny z jedna-
kowym rezultatem.

W przypadku wzoru użytkowego badana jest 
nowość rozwiązania i użyteczność oraz jego 
techniczny charakter. Z samej defi nicji wzoru 
użytkowego wynika, że musi on dotyczyć 
kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu 
o trwałej postaci. Z tej racji nie można uzyskać 
prawa ochronnego na sposób wytwarzania 
czy zastosowanie, jak ma to miejsce w przy-
padku wynalazków. Wymóg użyteczności 
wzoru użytkowego jest spełniony, jeżeli rozwią-
zanie to pozwala na osiągnięcie celu mającego 
praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub ko-
rzystaniu z wyrobów. Dla wzorów użytkowych 
nie jest wymagany poziom wynalazczy.

Przystępując do badania należy najpierw 
stwierdzić, czy rozpatrywane rozwiązanie jest 
w ogóle wynalazkiem, tzn. czy dotyczy ono 
wytworu materialnego nadającego się do wy-
korzystania? Czy jest określone za pomocą 
cech technicznych odnoszących się do jego 
budowy, składu, lub określonego sposobu 
technicznego oddziaływania na materię? 

Ustawa PWP nie podaje ścisłej defi nicji wyna-
lazku, natomiast precyzuje, czego nie uważa 
się za wynalazki oraz wzory użytkowe:

1) odkryć, teorii naukowych i metod 
matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie 
estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących działal-
ności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzysta-
nia może być wykazana w świetle powszechnie 
przyjętych i uznanych zasad nauki;
5) programów do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji.

(Art. 28 – USTAWA PWP) 

Jeżeli analizowane rozwiązanie nie należy 
do wyżej wymienionych przypadków nieuwa-
żanych w myśl ustawy za wynalazki ani wzory 
użytkowe, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, 
czy nie jest rozwiązaniem wyłączonym spod 
ochrony, tzn. takim, na które nie może być 
udzielony patent lub prawo ochronne na wzór 
użytkowy:

W siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN odbył się 
21 kwietnia br. Info Day – skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Dyskutowano o możliwościach pozyskiwania fi nansowania z programu 
Horyzont 2020 ze szczególnym uwzględnieniem Instrumentu MŚP oraz 
Fast Track to Innovation. Organizatorem dnia informacyjnego był Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz siecią Enterprise Europe Network. 
Partnerem wydarzenia był Urząd Patentowy RP, zapewniający wsparcie 
w postaci stoiska z publikacjami Urzędu i prezentacją narzędzi informatycznych 
Urzędu. Prezentacja eksperta M. Truszczyńskiego z UPRP „Badanie 
czystości patentowej” miała na celu zwrócenie uwagi słuchaczy na to istotne 
z punktu widzenia biznesu zagadnienie. Kolejnym miejscem, gdzie też była 
zaprezentowana tematyka związana z czystością patentową, były warsztaty 
w ramach XX Ogólnopolskiej Konferencji „Informacja patentowa dla nauki 
i przemysłu”, zorganizowanej przez UPRP, którą przedstawiamy w tym wydaniu 
Kwartalnika. Pięciogodzinne warsztaty umożliwiły uczestnikom zapoznanie się 
z praktycznymi aspektami prowadzenia badań patentowych. Dla uczestników 
warsztatów przygotowano 46 stanowisk komputerowych, umożliwiających 
prowadzenie poszukiwań w ogólnodostępnych bazach patentowych.
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1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby 
sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobry-
mi obyczajami; 
2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czy-
sto biologiczne sposoby hodowli roślin lub 
zwierząt;
3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami 
chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz spo-
soby diagnostyki stosowane na ludziach lub 
zwierzętach;

(Art. 29 – USTAWA PWP)

A w przypadku wynalazków 
biotechnologicznych: 

1. Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, 
w różnych jego stadiach formowania się i roz-
woju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego 
elementów, włącznie z sekwencją lub częścio-
wą sekwencją genu. 
2. Za wynalazki biotechniczne, których wyko-
rzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem 
publicznym lub dobrymi obyczajami w rozumie-
niu art. 29 ust. 1 pkt 1, lub moralnością publicz-
ną, uważa się w szczególności: 
1) sposoby klonowania ludzi; 
2) sposoby modyfi kacji tożsamości genetycznej 
linii zarodkowej człowieka; 
3) stosowanie embrionów ludzkich do celów 
przemysłowych lub handlowych; 
4) sposoby modyfi kacji tożsamości genetycznej 
zwierząt, które mogą powodować u nich cier-
pienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzy-
ści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, 
oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania 
takich sposobów.

(Art. 933 – USTAWA PWP)

Po stwierdzeniu, że badane rozwiązanie jest 
wynalazkiem (lub wzorem użytkowym) i nie jest 
wyłączone z patentowania, analizie poddawa-
na jest treść zgłoszenia, a w szczególności 
zastrzeżenia patentowe (ochronne), istotne 
z punktu widzenia zakresu żądanej ochrony. 
Zastrzeżenia patentowe powinny wskazywać 
cechy techniczne (odnoszące się do przedmio-
tu zgłoszenia) wyróżniające zgłoszony wynala-
zek od stanu techniki. 

Na podstawie sprecyzowanego zakresu ochro-
ny, wskazującego istotne cechy techniczne 
przedmiotu zgłoszenia przeprowadza się bada-
nie stanu techniki. W przypadku badania zdol-
ności patentowej stan techniki ograniczamy 

czasowo do daty pierwszeństwa (daty zgło-
szenia wynalazku w Urzędzie Patentowym). 
Jeżeli znaleziony stan techniki nie przewiduje 
takich rozwiązań lub dla znawcy nie wynika 
w sposób oczywisty, Urząd Patentowy udziela 
patentu (prawa ochronnego) czyli przyznaje 
prawa wyłączne na zgłoszony wynalazek (wzór 
użytkowy).

Badania zdolności patentowej są również 
przydatne przy ocenie ważności patentu, 
czyli zbadaniu, czy udzielony konkurencyjnej 
fi rmie patent został przyznany prawidłowo tzn. 
nie narusza ustawowych warunków wyma-
ganych do uzyskania patentu i tym samym 
bezprawnie blokuje nasze działania. Jeżeli 
przeprowadzone badanie wskaże na brak 
nowości lub brak poziomu wynalazczego wów-
czas można złożyć sprzeciw do udzielonego 
patentu. Badanie ważności patentu może 
być przydatne przed zakupem licencji w celu 
weryfi kacji słuszności i jakości wybranego 
rozwiązania.

BADANIE CZYSTOŚCI 
PATENTOWEJ 

Uruchamiając produkcję, czy też wprowa-
dzając produkt na rynek należy upewnić się, 
że nie naruszamy cudzych praw wyłącznych 
i tym samym nie narażamy się na zakaz pro-
dukcji i sprzedaży produktu i olbrzymie koszty 
sądowe. 

Badanie czystości patentowej (ang. Freedom 
to operate search; infringement search) pro-
duktu przed jego wprowadzeniem na rynek lub 
stosowaniem technologii produkcji powinno 
być poprzedzone analizą wszystkich możli-
wych cech rozpatrywanego rozwiązania oraz 
możliwymi prawami wyłącznymi, którymi może 
być chronione. Im bardziej złożony jest nasz 
produkt, tym więcej cech technicznych (dla 
wynalazków i wzorów użytkowych) musimy 
w naszych poszukiwaniach uwzględnić. 

W odróżnieniu od badania stanu techniki, 
badanie czystości patentowej możemy 
ograniczyć:

czasowo; 

terytorialnie (kraje w których chcemy prowa- 
dzić sprzedaż produktu);

do zbiorów literatury patentowej.  

Ograniczenie czasowe – 20 lat dla patentów 
(z uwagi na możliwość maksymalnego przedłu-
żenia ochrony o 5,5 roku dla produktów lecz-
niczych i środków ochrony roślin – Dodatkowe 
Prawo Ochronne) – czyli dla bezpieczeństwa 
dla patentów należy prześledzić patenty 
z ostatnich 25–26 lat, 25 lat dla wzorów prze-
mysłowych, 10 lat dla wzorów użytkowych 
i nie ograniczamy czasowo badania dla zna-
ków towarowych (w tym przypadku sprawdza-
my, czy prawo ochronne jest w mocy). Jeżeli 
produkcja i sprzedaż produktu ograniczona 
będzie do terytorium Polski, to badanie można 
ograniczyć do praw wyłącznych obowiązują-
cych w Polsce. 

Serwer Publikacji – serwis internetowy do-
stępny ze strony Urzędu Patentowego zapew-
nia dostęp do pełnych tekstów wydawanych 
przez UPRP polskich opisów patentowych, 
polskich opisów ochronnych wzorów użytko-
wych, polskich opisów ochronnych wzorów 
przemysłowych oraz tłumaczeń na język polski 
patentów europejskich obowiązujących na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Należy również w badaniu uwzględnić zgłosze-
nia: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków 
towarowych, ponieważ mogą one zakończyć 
się udzieleniem przez Urząd praw wyłącznych. 

Do tego celu przydatne są Bazy danych 
UPRP, a zwłaszcza Register Plus – umoż-
liwiający wgląd do pełnych tekstów opisów 
zgłoszeniowych oraz zawierający informacje 
o statusie zgłoszenia, udzielonego patentu – 
czy jest w mocy, czy wygasł?

Polska jest stroną porozumień międzynaro-
dowych, zatem w badaniach należy również 
uwzględnić:

zgłoszenia wynalazków i wzorów użyt- 
kowych w trybie Układu o współpracy 
patentowej (PCT) publikowane i dostępne 
na stronie WIPO – http://www.wipo.int/
patentscope/en/ (należy zbadać zgłoszenia 
w których Polska (lub EPO) jest krajem 
wyznaczonym-wybranym);
 zgłoszenia wynalazków w trybie Kon- 
wencji o udzielaniu patentów europejskich 
dostępne: http://worldwide.espacenet.com/ 
(baza Europejskiego Urzędu Patentowego) 
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umożliwiająca darmowy dostęp do ponad 
70 milionów dokumentów patentowych 
z całego świata. Stanowi wygodne narzę-
dzie wyszukiwawcze po różnych kryteriach 
wyszukiwawczych (słowa kluczowe w ty-
tule, skrócie, w połączeniu z wyszukiwa-
niem po klasyfi kacji międzynarodowej lub 
najnowszej klasyfi kacji (CPC)). Zgłoszenia 
europejskie dopiero po wydaniu decyzji 
o udzieleniu patentu europejskiego i wali-
dowaniu (tłumaczeniu na język polski) stają 
się obowiązujące w Polsce.

Podsumowując, badanie czystości patentowej 
sprowadza się do analizy zastrzeżeń patento-
wych (dla wynalazków), zastrzeżeń ochronnych 
(dla wzorów użytkowych) w ich najszerszym 
znaczeniu (uwzględniając ekwiwalenty) będą-
cych w mocy oraz opublikowanych zgłoszeń, 
dla których nie została wydana decyzja osta-
teczna (o udzieleniu prawa, bądź odmowie 
udzielenia). Przystępując do badania należy 
sprecyzować, jakie prawa wyłączne mogą 
„kryć się” za rozpatrywanym rozwiązaniem 
oraz jakie elementy (cechy techniczne) rozwią-
zania należy uwzględnić w poszukiwaniach. 

Wyniki przeprowadzonego badania czysto-
ści patentowej i ich analiza powinna po-
zwolić na podjęcie najlepszej (dla danego 
przedsiębiorstwa) strategii:

Zmiana produktu lub technologii w sposób  
nie naruszający cudzych praw wyłącznych;
Rozważenie zakupu patentu lub licencji; 

Ograniczenie działalności do rynków,  
na których dany produkt (technologia) 
nie jest chroniony patentem będącym 
w mocy;
Zaplanowanie wejścia na rynek po wyga- 
śnięciu praw wyłącznych,
…itp. 

Z uwagi na okres niejawny – 18 miesięcy 
od czasu zgłoszenia (pierwszeństwa) do czasu 
publikacji o zgłoszeniu, badania czystości pa-
tentowej, przy zachowaniu należytej staranno-
ści, nie dają 100% pewności, że wprowadzenie 
produktu na rynek nie spowoduje problemów 
prawnych w przyszłości. 

Urząd Patentowy RP nie prowadzi badań 
czystości patentowej, tego typu badania 
oferują wyspecjalizowane fi rmy.

Upoważnienie Upoważnienie 
do korzystania z wynalazku do korzystania z wynalazku 

niezależnie od woli niezależnie od woli 
uprawnionego z patentuuprawnionego z patentu

dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN 

Uprawnienia te mają korygować takie skutki 
ochrony patentowej, które – ze względu 
na szczególne okoliczności – są niepożąda-
ne, niekorzystne z punktu widzenia wartości 
czy dóbr, którym przyznaje się w danym 
przypadku pierwszeństwo przed interesem 
uprawnionego z patentu. 

Wśród uprawnień tego rodzaju wyróżnić należy 
dwie podstawowe grupy: powstające ex lege 
(np. przywilej badawczy, przywilej Bolara, przy-
wilej komunikacyjny, uprawnienia używacza 
uprzedniego, późniejszego) oraz te, których 
źródłem jest decyzja wyspecjalizowanego or-
ganu państwowego, tzw. licencje przymusowe. 
Te ostatnie budzą ostatnio szczególnie wiele 
kontrowersji i wątpliwości. 

Celem wykładu (przedstawionego w UPRP 
– od red.) jest odpowiedź na pytanie, w jakich 
okolicznościach, na jakiej podstawie i na jakich 
zasadach takie upoważnienie może być udzie-
lone, a także poddanie pod rozwagę pytania, 
czy istniejący stan prawny, zwłaszcza w Pol-
sce, uznajemy za prawidłowy, pożądany – 
a więc czy zakres dopuszczalności korzystania 
z wynalazku wbrew woli uprawnionego winien 
ulec zmianie, a jeśli tak, to w jakim kierunku.

1. Dopuszczalność udzielania licencji przy-
musowych w świetle wielostronnych umów 
międzynarodowych dotyczących praw wła-
sności intelektualnej, a prawa patentowego 
w szczególności, jest bezsporna. Przewidziana 
została już w Konwencji Paryskiej1, a także 
w Porozumieniu TRIPS2. Jakkolwiek obie te 
umowy pozostawiają państwom-stronom sze-
roki zakres swobody decyzji o przesłankach 
udzielenia licencji przymusowej, to w ostatnich 
latach zarysował się spór w kwestii dopuszczal-
ności uznania, iż przesłankę taką stanowić może 
niestosowanie wynalazku w państwie ochrony. 
Tłem, a zarazem i źródłem tych kontrowersji, jest 
zestawienie art. 5 Konwencji Paryskiej, z którego 
wynika dopuszczalność udzielania w takiej 
sytuacji licencji przymusowej z postanowieniem 
art. 27 ust. 1 TRIPS, nakazującym na gruncie 
prawa patentowego jednakowo traktować im-
port i produkcję w danym kraju. Spór nie został 
dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięty przez 
WTO, mimo że w 2000 r. USA wniosły sprawę 
przeciwko Brazylii, kwestionując zgodność 
jej prawa patentowego (art. 68 ustawy z 1996 r.), 
przewidującego udzielanie licencji w przypadku 
niestosowania wynalazku na terytorium Brazylii. 

We współczesnym prawie patentowym We współczesnym prawie patentowym 
powszechne jest istnienie uprawnień do korzystania powszechne jest istnienie uprawnień do korzystania 
z opatentowanego wynalazku niezależnie, a nawet z opatentowanego wynalazku niezależnie, a nawet 

wbrew woli uprawnionego. wbrew woli uprawnionego. 
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Ostatnio kwestia ta była znów dyskutowana na tle decyzji władz Indii 
o udzieleniu licencji przymusowej ze względu na nieprodukowanie leku 
w Indiach. 

2. W kwestii tej obserwuje się zróżnicowanie stanowisk m.in. wśród 
państw UE. Także na gruncie prawa polskiego pojawia się pytanie 
czy można udzielić licencji przymusowej, na podstawie art. 82 ust. 1 
pkt 2 PWP, jeśli popyt na produkt jest zaspokojony, ale niezaspokojo-
ne jest zapotrzebowanie na technologię wytwarzania tego produktu 
czy szerzej na wynalazki niezbędne do prowadzenia określonych prac 
badawczych, czy rozwoju określonej gałęzi gospodarki, a więc innymi 
słowy, gdy popyt na produkt według wynalazku jest zaspokojony, 
ale wynalazek w Polsce nie jest stosowany.

3.  Ze względów aksjologicznych szczególne zainteresowanie budzi 
możliwość wykorzystywania licencji przymusowej dla zapewnienia do-
stępu do rozwiązań służących ochronie zdrowia. Dostrzega się bowiem 
zagrożenie, jakie dla realizacji praw podstawowych może stwarzać 
w pewnych okolicznościach, wynikająca z patentów, wyłączność korzy-
stania z rozwiązań medycznych. Kierując się dążeniem do redukowania 
takich zagrożeń odstąpiono np. od ustalonej wcześniej reguły, zgodnie 
z którą licencja przymusowa udzielana jest przede wszystkim w celu 
zaspokojenia potrzeb rynku państwa udzielającego tej licencji. W UE 
ta nowa koncepcja znalazła wyraz w rozporządzeniu (WE) nr 816/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania 
produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, 
w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym. 
Ponadto, w niektórych krajach (np. Belgia, Francja, Szwajcaria) wpro-
wadzono szczególne regulacje ułatwiające uzyskanie przymusowych 
upoważnień do korzystania z takich właśnie wynalazków.  

4. Całkiem nowym zjawiskiem jest natomiast wykorzystywanie licen-
cji udzielanych wbrew woli uprawnionego z patentu jako instrumentu 
ochrony konkurencji. Istnieje przy tym, wśród przedstawicieli doktryny 
i praktyki, różnica poglądów w kwestii dopuszczalności de lege lata 
i zasadności (de lege ferenda) ingerencji prawa konkurencji w sposób 
wykonywania praw własności intelektualnej – w tym i patentu. Innymi 
słowy, spór dotyczy tego, czy odmawiając udzielenia licencji lub ustalając 
warunki takiego upoważnienia, może narazić się na sankcje z prawa 
antymonopolowego? A jeśli tak, to jakiego rodzaju mogą to być sankcje: 
czy tradycyjne z prawa monopolowego czy też także w postaci nałożenia 
obowiązku udzielenia upoważnienia do korzystania z wynalazku. Zagad-
nienie to stało się przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny, a także 
orzecznictwa, w tym i TS UE.  

Nowości w bibliotece 

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII – WYBRANE ZAGADNIENIA
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk
Wolters Kluwer, 2015
W publikacji przedstawiono system nowych technologii, a tak-
że prawo regulujące tę złożoną dziedzinę, która współcześnie 
stanowi podstawę funkcjonowania władzy publicznej i jed-
nostki w nowej cyfrowej rzeczywistości.
Autorzy omawiają m.in. rolę władzy publicznej w warunkach 
zmian społecznych, podyktowanych rozwojem nowych tech-
nologii oraz starają się odpowiedzieć na pytanie o granice roz-
woju i oddziaływania tego zjawiska. Ponadto w opracowaniu 
przedstawiono regulacje dotyczące prawa nowych technologii 
w kontekście m.in.: 

prawa do informacji,• • 
prawa do prywatności,• • 
ochrony użytkowników sieci przed nieuczciwymi praktyka-• • 
mi rynkowymi,
odpowiedzialności prawnej pośredników w usługach świad-• • 
czonych drogą elektroniczną,
zabezpieczenia sieci przed cyberprzestępczością (porno-• • 
grafi ą, obrotem zabronionymi towarami).

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców telekomuni-
kacyjnych, nadawców radiowych i telewizyjnych, użytkow-
ników sieci teleinformatycznej, radców prawnych, a także 
adwokatów. Zainteresuje również pracowników administracji 
publicznej zajmujących się informatyzacją i cyfryzacją oraz 
pracowników ośrodków naukowych i badawczych.
• Stan prawny: 15 kwietnia 2015 r.

ZABAWY Z PRAWEM AUTORSKIM
Ryszard Markiewicz, Wolters Kluwer, 2015
Podstawowy pomysł tej książki polega na wykorzystaniu 
ilustracji do analizy ochrony autorskoprawnej. Nie chodzi tu 
o ubarwienie wywodu, ale o pokazanie na konkretnych przy-
kładach dylematów, trudności i ciągłej niepewności w stoso-
waniu prawa autorskiego. Zamieszczone w książce rysunki, 
obrazy, zdjęcia albo bezpośrednio stanowiły przedmiot 
sporów sądowych, dyskusji prasowych lub „internetowych” 
w kontekście naruszania praw autorskich, albo są dobrą ilu-
stracją trudności w interpretacjach autorskoprawnych. Wpraw-
dzie możliwa byłaby także analiza prawna bez tych obrazków, 
ale tylko gdy czytelnik bezpośrednio skonfrontuje wywody 
prawne z nimi, może rozważać trafność i rzetelność konkret-
nych rozumowań i rozstrzygnięć sądowych, a także wartość 
wielu generalizacji. Inaczej ujmując, bez tych ilustracji również 
możliwe jest prowadzenie wywodów prawnych. Możliwe – tak, 
ale taki wywód jest mniej wyrazisty, ogranicza ocenę trafności 
danego rozstrzygnięcia czy też odpowiedniości argumentów. 
Zilustrowane teksty zamieszczone w tej książce mają wyka-
zać sensowność i racje dla tego rodzaju podejścia.

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych

Wyboru dokonała Maria Fuzowska-Wójcik

1 Konwencja Paryska z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej. Na-
stępnie była wielokrotnie zmieniana – ostatni raz 1979 r. Obecnie jest 160 sygnata-
riuszy, Polska przystąpiła do niej 30.06.1920 r. (Dz. U. z 1922 r. nr 8, poz. 58). Tekst 
sztokholmski z 1967 r. wszedł w życie wobec Polski w 1975 r. (Dz. U. z 1975 r. nr 9, 
poz. 51 i 52).

2 Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, stanowiące 
załącznik do sporządzonego w Marakeszu Porozumienia z dnia 15 kwietnia 1994 r. 
ustanawiającego Światową Organizację Handlu.
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Co wynalazca wiedzieć powinien

DODATKOWE PRAWO OCHRONNE 
(DPO, SPC, DŚO) cz. II 

Alicja Tadeusiak 
ekspert UPRP

Najważniejsze wymogi, jakie powinien speł-
niać wniosek o udzielenie dodatkowego 
prawa ochronnego zawarte są w artykułach 3 
rozporządzeń. 

ARTYKUŁ 3 

Warunki uzyskania świadectwa 
Świadectwo wydaje się, jeżeli w państwie 
członkowskim, w którym złożony zostaje 
wniosek określony w art. 7, w dniu złożenia 
wspomnianego wniosku: 
a) produkt chroniony jest patentem podsta-
wowym pozostającym w mocy; 
b) wydane zostało, zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE lub odpowiednio dyrektywą 
2001/82/WE, ważne zezwolenie na obrót 
produktem leczniczym; 
c) produkt nie był uprzednio przedmiotem 
świadectwa; 
d) zezwolenie określone w lit. b) jest pierw-
szym zezwoleniem na obrót danym produk-
tem jako produktem leczniczym. 

ARTYKUŁ 3

Warunki otrzymania świadectwa
1. Świadectwo wydaje się, jeżeli w Państwie 
Członkowskim, w którym zostaje złożony 
wniosek, określony w art. 7 i w dniu złożenia 
takiego wniosku:
a) produkt chroniony jest patentem podsta-
wowym pozostającym w mocy;

b) wydane zostało, zgodnie z art. 4 dyrek-
tywy 91/414/EWG lub odpowiednimi przepi-
sami prawa krajowego, ważne zezwolenie 
na wprowadzenie produktu do obrotu jako 
środka ochrony roślin;
c) produkt nie był uprzednio przedmiotem 
świadectwa;
d) zezwolenie, określone w lit. b), jest pierw-
szym zezwoleniem na dopuszczenie produk-
tu do obrotu jako środka ochrony roślin.

Artykuł 3 lit. a) stanowi m.in., że świadectwo 
wydaje się, jeżeli w państwie członkowskim, 
w którym złożony zostaje wniosek w dniu 
złożenia wspomnianego wniosku: a) produkt 
jest chroniony patentem podstawowym pozo-
stającym w mocy. 

Warunek stawiany powyższymi rozporządzenia-
mi wydaje się prosty, jednakże dotychczasowa 
praktyka pokazała, że interpretacja urzędów 
i sądów oceniających pracę urzędów oraz inter-
pretacja właścicieli patentów bywała odmienna.

Ponieważ zapisy rozporządzeń regulujących 
udzielanie DPO na produkty lecznicze i środki 
ochrony roślin nie rozwiązywały wszystkich 
problemów, jakie pojawiały się przed urzędami 
patentowymi, dlatego niezbędne okazało się 
stawianie pytań prejudycjalnych, przez sądy 
krajowe, do Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości (TSUE). Orzeczenia Trybunału, które 

przedstawiają stanowisko Trybunału w wątpli-
wych przypadkach, odkrywają często najistot-
niejszą rolę w pracy urzędów patentowych. 

Jeden z głównych warunków rozporządzenia 
uznający, że „produkt musi być chroniony pa-
tentem podstawowym”, był przedmiotem wielu 
orzeczeń TSUE. Rozpatrywane były patenty 
podstawowe dotyczące produktów stanowią-
cych mieszaniny substancji aktywnych lub sub-
stancji aktywnych i nieaktywnych, adiuwantów, 
produktów stanowiących związki kowalencyjne 
czy patentów dotyczących produktów określa-
nych funkcjonalnych. Rozporządzenie rozróżnia 
pojęcia „produkt” i „produkt leczniczy” czy od-
powiednio: produkt i środek ochrony roślin. 

Zawsze trzeba pamiętać, że „produkt” jest 
to substancja aktywna lub kombinacja składni-
ków aktywnych produktu leczniczego lub środ-
ka ochrony roślin. Produkt leczniczy, to produkt 
podawany ludziom lub zwierzętom, a produkt 
ochrony roślin, to produkt wprowadzony 
na rynek zawierający substancję aktywną lub 
kombinację składników aktywnych i najczęściej 
substancje pomocnicze.

Dodatkowe prawo ochronne może być 
udzielone na pojedynczą substancję aktyw-
ną lub kombinacje substancji aktywnych. 

Z Charakterystyki Produktu Leczniczego 
czy Spisu cech charakterystycznych produk-

Procedurę udzielania dodatkowego prawa ochronnego regulują Procedurę udzielania dodatkowego prawa ochronnego regulują rozporządzenie rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r.Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące  dotyczące 

dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. Urz. UE Nr L 152 dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz. Urz. UE Nr L 152 
z dn. 16 czerwca 2009 r.) oraz z dn. 16 czerwca 2009 r.) oraz rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1610/96 z 23.07.1996 r.nr 1610/96 z 23.07.1996 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla  w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla 
produktów ochrony roślin (Dz. Urz. WE Nr L 198, 08/08.1996 r.) zwane dalej rozporządzenie.produktów ochrony roślin (Dz. Urz. WE Nr L 198, 08/08.1996 r.) zwane dalej rozporządzenie.
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tu (ochrony roślin) powinno jasno wynikać, 
że produkt leczniczy czy środek ochrony roślin 
wprowadzony do obrotu zawiera ten sam pro-
dukt czyli substancję aktywną, na który został 
udzielony patent. 

Analiza patentu podstawowego opiera się 
na ustaleniu, co faktycznie chronione jest pa-
tentem podstawowym. Zgodnie z art. 63 ust. 2 
prawa własności przemysłowej (pwp) zakres 
przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia 
patentowe zawarte w opisie patentowym. 
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł: 

Instytucja dodatkowego świadectwa ochronne-
go, nie służy do rozszerzenia ochrony patento-
wej na składniki nie objęte patentem, a jedynie 
do przedłużenia istniejącej już ochrony o do-
datkowy okres, o ile opatentowany produkt jest 
aktywnym składnikiem dopuszczonego do ob-
rotu produktu leczniczego. 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 p.w.p. zakres przed-
miotowy patentu określają zastrzeżenia pa-
tentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis 
wynalazku i rysunki mogą posłużyć do wy-
kładni zastrzeżeń patentowych. Przy takiej 
treści regulacji krajowych brak jest podstaw 
do ustalenia szerszego zakresu patentu, niż 
to wynika z językowego brzmienia zastrzeżeń 
patentowych.

Nie ma natomiast podstaw do szukania zakre-
su ochrony poza zakresem zastrzeżeń patento-
wych i opisu, czyli tam, gdzie nie zadbał o nią 
sam uprawniony. Urząd nie jest uprawniony 
do takiej interpretacji zastrzeżeń patentowych, 
która wbrew ich literalnej treści rozszerzałaby 
granice monopolu uprawnionego. Pamiętać 
należy, że patent to nie tylko uprawnienie pod-
miotu, któremu służy, ale także ograniczenie 
praw wszystkich innych podmiotów, które 
nie mogą wkraczać w swoich rozwiązaniach 
w sferę określoną patentem. Ta sfera musi być 
określona precyzyjnie i jest określona precy-
zyjnie w zastrzeżeniach patentowych (Wyrok 
w sprawie NSA IIGSK 1224/10).

Mieszaniny substancji aktywnych

Jednym z pierwszych problemów, który stanął 
przed urzędami patentowym był przypadek, 
gdy patent dotyczył jednej substancji aktywnej, 
natomiast produkt wprowadzany na rynek 
stanowił mieszaninę tej substancji z inną sub-
stancja aktywną nie wymienioną w patencie. 
Wątpliwe było czy można uznać, że taki patent 

podstawowy chroni mieszaninę substancji 
aktywnych. Trybunał uznał, że w takim przy-
padku, gdy wniosek o DPO dotyczy tylko 
tej jednej substancji, która jest wymieniona 
w zastrzeżeniach patentowych, DPO może być 
udzielone na tę substancję aktywną.

Artykuł 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 … należy 
interpretować w ten sposób, że …. nie sprze-
ciwia się on temu, by służby państwa człon-
kowskiego właściwe w dziedzinie własności 
przemysłowej wydały dodatkowe świadectwo 
ochronne w odniesieniu do aktywnego składni-
ka, określonego w zastrzeżeniach powołanego 
patentu podstawowego, jeżeli produkt leczni-
czy, którego zezwolenie na obrót przedłożono 
na poparcie wniosku o wydanie dodatkowego 
świadectwa ochronnego, zawiera nie tylko 
ten aktywny składnik, lecz także inne aktywne 
składniki (wyrok TSUE w sprawie C-422/10 
Georgtown; C-322/10 Medewa). 

Trybunał orzekł jednak też: 

Artykuł 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 … należy 
interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się 
on temu, by służby państwa członkowskiego 
właściwe w dziedzinie własności przemysłowej 
wydały dodatkowe świadectwo ochronne 
w odniesieniu do aktywnych składników, które 
nie zostały wymienione w zastrzeżeniach pa-
tentu podstawowego powołanego na poparcie 
takiego wniosku (wyrok TSUE w sprawie 
C-322/10 Medewa).

Jeżeli więc w zastrzeżeniach patentowych 
patentu podstawowego nie zostały wymienio-
ne konkretne substancje aktywne stanowiące 
składniki mieszaniny, która to mieszanina 
została wprowadzona do obrotu, to na takie 
mieszaniny nie może być udzielone DPO. 
Jednakże, jeżeli jednak patent podstawowy 
chroni kompozycję substancji aktywnych 
(związek X + związek Y), a produkt leczniczy 
wprowadzony do obrotu stanowi pojedyncza 
substancja aktywna (związek X), to na taki 
produkt nie może być udzielone DPO. 
Nie można bowiem uznać, że produkt (zwią-
zek X) jest, jako taki, chroniony patentem 
podstawowym. Podobnie, jeżeli patent za-
strzega mieszaninę dwóch aktywnych skład-
ników, lecz nie zawiera żadnego zastrzeżenia 
względem jednego z tych aktywnych składni-
ków rozpatrywanych indywidualnie, to na pod-
stawie takiego patentu nie można wydać SPC 

jednemu z tych aktywnych składników roz-
patrywanych oddzielnie (pkt 38 uzasadnienie 
wyroku TSUE w sprawie C-518/10 Yeda).

Mieszanina substancji aktywnej 
i substancji pomocniczych, nowa 
forma farmaceutyczna

W zasadzie nie mogą być udzielane dalsze 
prawa ochronne na tę samą substancję 
aktywną w przypadku, gdy patent podsta-
wowy dotyczy zmiany formy farmaceutycznej 
(np. preparat zawierający inne substancje 
pomocnicze). Dodatek nieaktywnych substan-
cji pomocniczych nie powoduje, że produkt 
będzie nowy. Zgodnie z wyrokiem TSUE 
w sprawie C-431/04 Massachusetts, 

„art. 1 lit. b) rozporządzenia należy interpre-
tować w ten sposób, że pojęcie „mieszaniny 
aktywnych składników produktu leczniczego” 
nie obejmuje mieszaniny składającej się 
z dwóch substancji, z których tylko jedna 
wywołuje samodzielnie skutki lecznicze dla 
określonych symptomów, a druga umożliwia 
formę aplikowania produktu leczniczego, która 
w przypadku tych symptomów jest niezbędna 
dla zapewnienia skuteczności terapeutycznej 
pierwszej z tych substancji”. 

Trybunał ponadto w uzasadnieniu wyjaśnił, 
że „nie chodzi tutaj o wydanie [świadectwa] dla 
wszystkich opatentowanych i dopuszczonych 
do obrotu produktów leczniczych. W istocie 
można wydać tylko jedno [świadectwo] na każ-
dy produkt, ponieważ produkt winien być rozu-
miany w ścisłym znaczeniu substancji czynnej; 
pomniejsze modyfi kacje produktu leczniczego, 
takie jak nowy sposób dozowania, zastosowa-
nie nowych soli lub estrów czy odmienna forma 
aplikowania nie mogą powodować wydania 
nowego [świadectwa]”.

Jeżeli więc na rynek został już wprowadzony 
produkt jako taki, a patent podstawowy doty-
czy nowej formy farmaceutycznej, to (drugie) 
DPO nie może być udzielone.

Adjuwanty

Adjuwant jest to substancja dodawana w przy-
padku szczepionek w celu wspomagania pro-
cesu generowania odpowiedzi odpornościowej 
na podany antygen czyli wzmacniania reakcji 
immunologicznej. Może być więc uważany 
za substancję spełniającą rolę pomocniczą. 
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Nie jest produktem, na który może być udzie-
lone DPO. 

Artykuł 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 … należy 
interpretować w ten sposób, że podobnie jak 
adjuwant nie jest objęty pojęciem „aktywnego 
składnika” w rozumieniu owego przepisu, tak 
mieszanina dwóch substancji, z których jedna 
jest aktywnym składnikiem odznaczającym 
się właściwymi mu efektami terapeutycznymi, 
podczas gdy druga, będąca adjuwantem, 
umożliwia wzmocnienie owych efektów tera-
peutycznych, jednak sama nie wywołuje wła-
snych efektów terapeutycznych, nie jest objęta 
pojęciem „mieszaniny aktywnych składników” 
w rozumieniu owego przepisu (wyrok TSUE 
w sprawie C-210/13 Glaxosmithkline).

Jednakże może się zdarzyć, że dana sub-
stancja może działać zarówno jako substancja 
aktywna np. szczepionka oraz jako adjuwant 
substancji aktywnej. W takim przypadku Try-
bunał orzekł, że możliwe jest uzyskanie SPC 
na taką substancję jedynie w przypadku, gdy 
po ocenie jej pod względem działania farmako-
logicznego można będzie uznać, że działanie 
tej substancji jest takie samo, jak wskazania 
szczepionki wymienione w pozwoleniu 
na obrót.

Artykuł 3 lit. b) rozporządzenia nr 469/2009 
należy interpretować w ten sposób, że sprzeci-
wia się on wydaniu dodatkowego świadectwa 
ochronnego w odniesieniu do aktywnego 
składnika, którego działanie nie jest objęte 
wskazaniami terapeutycznymi zawartymi w tre-
ści zezwolenia na dopuszczenie do obrotu... 
(C-631/13 Arne Forsgren).

Pochodne zastrzeganego 
patentem podstawowym związku, 
takie jak sole lub estry

Dodatkowe prawo ochronne udzielane jest 
na produkt (związek) określony zgodnie 
z nazwą międzynarodową (INN) i ewentualnie 
na jego akceptowalne farmaceutycznie sole, 
nawet jeżeli produkt wprowadzony do obrotu 
dotyczy tylko jednej formy np. chlorowodorku. 
Warunkiem jest jednak, aby pochodne te 
wchodziły w zakres istoty patentu podsta-
wowego i posiadały takie same właściwości 
terapeutyczne, jak związek wprowadzony 
do obrotu. …gdy produkt jest chroniony pa-
tentem podstawowym w mocy, SPC chroni 

produkt jako produkt medyczny w jakichkol-
wiek formach korzystających z ochrony patentu 
podstawowego

…gdy patent podstawowy chroni aktywną 
substancję i jej pochodne (sole i estry) cer-
tyfi kat nadaje taką samą ochronę… gdy sub-
stancja aktywna w formie soli wymieniona jest 
w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu i jest 
chroniona przez patent podstawowy, certyfi kat 
obejmuje składnik aktywny jako taki i jego 
różne pochodne takie jak sole i estry w takim 
zakresie jakim chronione są przez patent pod-
stawowy (wyrok i uzasadnienie TSUE w spra-
wie C-392/97 Farmitalia).

Takie podejście wynika z faktu, że w przypad-
ku bardziej restrykcyjnego rozumienia pojęcia 
takich pochodnych, jak sole, korzyści mogliby 
odnieść przede wszystkim konkurenci upraw-
nionego w przypadku zgłaszania do obrotu 
ekwiwalentnych terapeutycznie soli, niwecząc 
tym samym możliwość posiadania wydłużonej 
ochrony na produkt, związanej z kompensacją 
wydatków ponoszonych na jego badanie. 

DPO może być udzielane wtedy w następują-
cej formie: 

„Związek X oraz jego farmaceutycznie akcep-
towalne sole, korzystnie chlorowodorek”. 

Substancje powiązane wiązaniem 
kowalencyjnym 

Kolejnym problemem napotkanym przez 
Urzędy było, jak należy oceniać dwie 
substancje biologicznie czynne np. immu-
noglobulina i białko D, które zostały wpro-
wadzane do obrotu, ale które połączone 
zostały wiązaniem kowalencyjnym. Czy na-
leży je traktować jako związek chemiczny 
czy mieszaninę dwu substancji aktywnych? 
Trybunał orzekł: 

Artykuł 1 lit. b) i art. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 469/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatko-
wego świadectwa ochronnego dla produktów 
leczniczych należy interpretować w ten sposób, 
że nie sprzeciwiają się one co do zasady temu, 
aby aktywny składnik mógł stanowić przedmiot 
dodatkowego świadectwa ochronnego, gdy 
ten aktywny składnik występuje w wiązaniu 
kowalencyjnym z innymi aktywnymi składnika-
mi wchodzącymi w skład produktu leczniczego 
(C-631/13 Arne Forsgren).

Z wyroku tego wynika, że możliwe jest uzy-
skanie DPO na jeden ze składników takiej 
substancji. Jednakże Trybunał zwrócił również 
uwagę, że w takim przypadku należy, podob-
nie, jak dla adjuwantów, rozważyć działanie 
farmakologiczne wywoływane przez obie 
substancje oddzielnie. 

Artykuł 1 lit. b) rozporządzenia nr 469/2009 
należy interpretować w ten sposób, że białko 
nośnikowe skoniugowane z antygenem polisa-
charydowym poprzez wiązanie kowalencyjne 
może być uznane za „aktywny składnik” w ro-
zumieniu tego przepisu, wyłącznie jeżeli wy-
kazane zostanie, że posiada ono samodzielne 
działanie farmakologiczne, immunologiczne lub 
metaboliczne objęte wskazaniami terapeutycz-
nymi wymienionymi w zezwoleniu na dopusz-
czenie do obrotu.

Składnik mieszaniny substancji 
aktywnych określony 
funkcjonalnie

Zastrzeżenia patentowe stanowiące poparcie 
dla udzielenia DPO powinny wymieniać skład-
niki mieszanin określone konkretnymi nazwami 
chemicznymi.

Wobec powyższego w przypadku zastrzeżenia 
patentu podstawowego, które brzmi „Kompo-
zycja związku X w połączeniu z diuretykiem”, 
DPO nie powinno być udzielone, ponieważ 
druga konkretna substancja nie została wymie-
niona w zastrzeżeniach, a więc nie jest chro-
niona patentem. Użyte pojęcie funkcjonalne 
„diuretyk” nie można uznać za wystarczające 
do uznania, że każda mieszanina zawierając 
związek X i jakikolwiek diuretyk jest chronio-
na patentem podstawowym w rozumieniu 
rozporządzenia. 

Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-443/12 
(Actavis) orzekł w pkt 30 uzasadnienia, że: 
„…nie można dopuścić, by uprawniony z waż-
nego patentu podstawowego mógł uzyskać 
nowe dodatkowe świadectwo, wydłużając osta-
tecznie okres jego ważności, za każdym razem, 
gdy wprowadzi do obrotu w danym państwie 
członkowskim produkt leczniczy zawierający 
substancję czynną chronioną jako taka jego 
patentem podstawowym i stanowiącą – we-
dług ustaleń sądu odsyłającego – główny 
element wynalazczy tego patentu, połączoną 
z inną substancją czynną, która nie jest jako 
taka chroniona wspomnianym patentem”.
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IP Seminar on Trademarks Advanced Level

BADANIE PRZESŁANEK 
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Znaki zawierające krajowe 
i międzynarodowe emblematy

W pierwszej części seminarium omawiano 
kwestię znaków zawierających krajowe i mię-
dzynarodowe emblematy, w szczególności 
elementy chronione na podstawie art. 6 ter 
Konwencji Paryskiej, gdzie przykładowo wska-
zano sprawę znaku 

 

C-202/08P & C-208/08P, który został unieważ-
niony ze względu na użycie godła Kanady 

. 

W tej sprawie OHIM wskazał, że przy badaniu 
znaków zawierających takie elementy (godło), 
istotny jest opis heraldyczny godła – „art. 6 
ter konwencji paryskiej zakazuje dokonywania 
rejestracji i używania godła państwowego 
nie tylko jako znaku towarowego, ale również 
jako części takiego znaku […], przyznana 
godłom ochrona jest również w tym zakresie 
bardzo szeroka. Ponadto artykuł ten zapewnia 
godłom państwowym szeroką ochronę, jako 
że oprócz zakazu dokładnego odtworzenia 
danego godła zawiera również zakaz jego 
naśladownictwa. Zakaz naśladownictwa godła 
dotyczy jednak wyłącznie jego imitacji z punk-
tu widzenia heraldycznego, tj. takich, które 
zawierają konotacje heraldyczne pozwalające 
na odróżnienie tego godła od innych oznaczeń. 
Przedmiotem ochrony przed naśladownictwem 
z punktu widzenia heraldycznego nie jest 

zatem obraz jako taki, lecz jego heraldyczny 
wyraz. W rezultacie, aby ustalić, czy dany znak 
zawiera naśladownictwo z punktu widzenia 
heraldycznego, należy poddać analizie opis 
heraldyczny rozpatrywanego godła. Opis 
heraldyczny godła, który winien posłużyć jako 
podstawa ustalenia, czy mamy do czynienia 
z jego naśladownictwem z punktu widzenia 
heraldycznego w rozumieniu art. 6 ter ust. 1 
pkt a) konwencji paryskiej, zawiera zwykle 
jedynie elementy opisowe, niekoniecznie 
wchodząc w detale interpretacji artystycznej. 
Uznano, że na podstawie tego samego opisu 
heraldycznego można stworzyć kilka artystycz-
nych interpretacji danego godła”. W danej 
sprawie przedstawienie znaku z identycznym 
elementem, jednakże w kolorystyce czarno-
białej nie powoduje odmienności oznaczenia 
w porównaniu do godła państwowego Kanady. 
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Kolejny interesujący przykład orzecznictwa 
dotyczy sprawy T-41/10, w której znakowi 
zgłoszonemu 

 ,

 zarzucono użycie fl agi francuskiej

  . 

OHIM uznał, że oznaczenie nie zawiera istot-
nych elementów fl agi, a różni się formą oraz 
rozmiarem pasów.

Znaki trójwymiarowe

Kolejnym tematem seminarium była problema-
tyka związana ze znakami trójwymiarowymi. 
Wskazano, że tego typu oznaczenia OHIM 
rozpatruje przez pryzmat artykułów 7(1) (e), 
7(1) (b) oraz 7(3) rozporządzenia Rady (WE) 
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w spra-
wie wspólnotowego znaku towarowego. 

Zaprezentowano sprawę C-421/13 Apple Inc. 
vs Deutsches Patent – Und Markenamt, 

 

na podstawie której rozważano zagadnienie 
zdolności odróżniającej znaków trójwymiaro-
wych. W sprawie tej uznano, że „artykuły 2 i 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się 
do znaków towarowych należy interpretować 
w ten sposób, że przedstawienie w formie 
zwykłego rysunku bez wskazania rozmiaru 
ani proporcji zagospodarowania powierzchni 
sprzedażowej towarów może być zarejestrowa-
ne, jako znak towarowy w odniesieniu do usług 
polegających na świadczeniach związanych 
z owymi towarami, jednak niestanowiących 
integralnej części ich wprowadzenia do obrotu, 
pod warunkiem, że umożliwia ono odróżnienie 
usług zgłaszającego od usług innych przedsię-
biorstw i że żadna z podstaw odmowy rejestra-

cji wymienionych we wspomnianej dyrektywie 
nie stoi temu na przeszkodzie”. 

Innym zaprezentowanym przykładem była 
sprawa z dnia 18 września 2014 r. Hauck

, 

Hauck GmbH & Co. KG przeciwko Stokke A/S, 
C-205/13. Sąd odmówił wskazanego powyżej 
rejestracji oznaczenia ze względu na fakt, 
że stanowi on wyłącznie kształt wynikający 
z charakteru towaru. 

Ocena ryzyka wprowadzenia w błąd

Omówiono także wspólną praktykę w zakresie 
oceny ryzyka wprowadzenia w błąd. Ocena 
taka zakłada rozważenie m.in. całościowego 
charakteru odróżniającego i dystynktywności 
poszczególnych elementów. Ponadto wska-
zano, że przy ocenie ryzyka wprowadzenia 
w błąd stosuje się również te same kryteria, 
które są stosowane przy ocenie przesłanek 
bezwzględnych odmowy, a mianowicie: ocena 
minimalnego charakteru odróżniającego znaku 
oraz ocena stopnia odróżnialności poszczegól-
nych elementów. 

Podkreślono, że znaki o niskim charakterze 
odróżniającym nie będą same w sobie niosły 
ryzyka wprowadzenia w błąd, zaś w zależności 
od indywidualnego przypadku, takie ryzyko 
może być wyeliminowane, gdy w znakach 
będą występowały dodatkowe elementy nawet 
o niskim charakterze odróżniającym, bądź 
takie, które będą zauważalne przez odbiorców. 
Ponadto podkreślono, że ryzyko wprowadzenia 
w błąd może zostać wyeliminowane, gdy znaki 
zawierają również inne elementy, podobne 
elementy grafi czne i/lub słowne, jednakże 
całościowe wywierane wrażenie przez znaki 
jest odmienne.

Przesłanki względnej odmowy 
rejestracji znaków towarowych

Podczas seminarium przedstawiono także 
problematykę związaną z przesłankami 
względnymi odmowy rejestracji znaków to-

warowych: praktykę OHIM w tym zakresie, 
dowody na używanie na rynku znaku posiada-
jącego dystynktywny charakter, sposoby wy-
kazania renomy znaku – na przykładzie sprawy 
T-570/10 Environmental Manufacturing LLP vs. 
Société Elmar Wolf 

 

vs   

i    ,

 w której Sąd uznał, że wcześniejsze znaki 
towarowe cieszyły się dużą renomą w trzech 
państwach członkowskich, między rozpatry-
wanymi znakami istniał pewien stopień po-
dobieństwa oraz że zważywszy na charakter 
odróżniający i renomę wcześniejszych znaków 
towarowych, a także na podobieństwo towa-
rów oznaczonych rozpatrywanymi znakami, 
właściwy krąg odbiorców mógłby dostrzec 
między omawianymi oznaczeniami związek. 

Ponadto Sąd uznał, że zgłoszony znak towaro-
wy mógłby rozmyć niepowtarzalny wizerunek 
wcześniejszych znaków towarowych, a jego 
używanie powodowałoby czerpanie nienależ-
nych korzyści z charakteru odróżniającego 
lub renomy wspomnianych wcześniejszych 
znaków towarowych. 

Kolejnym omawianym przykładem była sprawa 
króliczka lindt, C-529/07, w której na podstawie 
zarejestrowanego oznaczenia

  

dla fi rmy Lindt & Sprüngli zgłoszono opozycję 
wobec znaku

  

używanego przez Franz Hauswirth. 
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W tej sprawie Sąd wskazał, jakimi czynnikami 
należy się kierować przy ocenie czy dany znak 
został zgłoszony w złej wierze, a mianowicie 
„w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego 
w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 
sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać 
wszelkie istotne czynniki właściwe w danym 
przypadku i istniejące w chwili dokonywania 
zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia, 
jako wspólnotowego znaku towarowego, 
a w szczególności: – okoliczność, że zgłasza-
jący wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba 
trzecia używa, w co najmniej jednym państwie 
członkowskim oznaczenia identycznego lub po-
dobnego dla towaru identycznego lub do złu-
dzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego 
do rejestracji, a także stopień ochrony prawnej, 
z której korzystają oznaczenie osoby trzeciej 
i oznaczenie zgłoszone do rejestracji”.

Oznaczanie produktów 
farmaceutycznych

Ponadto na seminarium zaprezentowano 
praktykę OHIM w zakresie rejestracji znaków 
przeznaczonych do oznaczania produktów 
farmaceutycznych, z omówieniem kwestii 
oceny podrabiania znaków umieszczanych 
na opakowaniach leków, importu równo-
ległego, przepakowania leków, systemu 
nazewnictwa farmaceutyków oraz badania 
takich oznaczeń. Aby oznaczenie mogło być 
zarejestrowane, winno spełniać między innymi 
następujące kryteria: 

1) nie mieć mylącego charakteru w odniesieniu 
do wskazania stosowania takich produktów, 
co do składu, itp. 

2) nie może nieść przekazu wyłącznie 
promocyjnego, 

3) nie może być obraźliwe, 

4) inne elementy, takie jak etykieta i projekt 
opakowania, powinny być oceniane przez 
pryzmat bezpiecznego używania produktu 
leczniczego. 

Wytyczne OHIM w kwestii tych oznaczeń 
zakładają, że właściwy krąg odbiorców obej-
muje: profesjonalistów, a mianowicie lekarzy, 
którzy wykazują wysoki poziom uwagi oraz 
nieprofesjonalistów, którzy również wykazują 

wyższy stopień uwagi, niezależnie od faktu 
czy farmaceutyki są wydawane na recep-
tę czy bez recepty, ponieważ wyroby te 
wpływają na ich stan zdrowia. Przy badaniu 
względnych przesłanek odmowy takich 
znaków, należy brać pod uwagę kwestie 
samej natury farmaceutyków/użytych spe-
cyfi cznych substancji chemicznych, grono 
odbiorców, czy są to specjaliści z dziedziny 
medycyny czy pacjenci, czy towary mają te 
same kanały dystrybucji, jak apteki oraz samo 
pochodzenie produktów, a mianowicie fi rmy 
farmaceutyczne.

Praktyki Izby Odwoławczej OHIM

Omawiane były też praktyki Izby Odwoław-
czej OHIM w zakresie względnych podstaw 
odmowy na podstawie art. 8 (5) rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 
1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego. 

W tej części posłużono się szeregiem przykła-
dów, jakie Izba rozpatrywała. I tak: 

sprawa z dnia 20.11.2014 r.  
C-581/13 – 582/13 Golden Balls, w której 
Sąd rozważył kwestię oceny podobieństwa 
między znakami, 

sprawa z dnia 30.09.2009 r. R  
1357/2008-1, Relais Spa (fi g.) / SPA, w któ-
rej Sąd rozważył kwestię użycia w znaku 
elementu znaku renomowanego wywołują-
cego pozytywne skojarzenia, 

sprawa z dnia 07.01.2014 R  1006/2012-G, 
PIONONO, gdzie w znaku użyto przedsta-
wienia znanego hiszpańskiego ciastka, 

ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd po- 
przez skojarzenie znaków zaprezentowano 
na przykładzie spraw z dnia 14.09.1999 r., 
sygnatura C-375/97 Chevy oraz sprawy 
z dnia 23.10.2003 r., sygnatura C-408/01, 
Adidas, 

w sprawie zaś z dnia 12.11.2009,  T-438/07, 
SPA-SpagO Sąd dokonując oceny 
charakteru towarów oznaczonych przez 
kolidujące ze sobą znaki towarowe w kon-
tekście użycia wcześniejszego znaku 
w znaku późniejszym uznał, że nie zacho-
dzi ryzyko wprowadzenia w błąd między 
znakami.

Kolizja prawa ochronnego na znak 
towarowy i prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego

Odniesiono się również do interesującej kwe-
stii kolizji dwóch praw: prawa ochronnego 
na znak towarowy i prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego. 

Niektóre z przykładów to: 

 

wzór o numerze RCD 2175414-0005 unieważ-
niony ze względu na wcześniejszy znak TOBI 
CTM5687603, 

 

wzór o numerze RCD 2082347-0001 wobec 
którego wniesiono opozycję na podstawie 
znaku CRUNCH zarejestrowanego pod nume-
rem IR 572691, 

 

wzór RCD 1786013-0002 unieważniony 
ze względu na istnienie wcześniejszego znaku 

IR 933358.

Reasumując, tematyka seminarium umożliwiła 
zaznajomienie się z praktyką OHIM w zakresie 
badania przesłanek bezwzględnych i względ-
nych rejestracji znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, co nie pozostaje bez znacze-
nia dla orzecznictwa krajowego. 
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Warto wiedzieć 

CZAS NA MEDIACJĘ! CZAS NA MEDIACJĘ! 

Magdalena Wróbel 

W siedzibie OHIM w czerwcu br. po raz pierwszy odbył się Otwarty dzień mediacji W siedzibie OHIM w czerwcu br. po raz pierwszy odbył się Otwarty dzień mediacji 
w sprawach własności intelektualnej (Intellectual Property Mediation Open Day). Na fali w sprawach własności intelektualnej (Intellectual Property Mediation Open Day). Na fali 
sukcesu zeszłorocznej konferencji dotyczącej mediacji, OHIM zorganizował jednodniową sukcesu zeszłorocznej konferencji dotyczącej mediacji, OHIM zorganizował jednodniową 

konferencję mającą na celu pokazanie, jak mediacja w sprawach własności konferencję mającą na celu pokazanie, jak mediacja w sprawach własności 
intelektualnej wygląda w praktyce. Spotkali się przedstawiciele zarówno środowiska intelektualnej wygląda w praktyce. Spotkali się przedstawiciele zarówno środowiska 

prywatnego, jak i publicznego (w tym mediatorzy pracujący w OHIM).prywatnego, jak i publicznego (w tym mediatorzy pracujący w OHIM).

Mediacja w OHIM trwa już cztery lata. Dzięki 
inicjatywie OHIM właściciele praw z rejestracji 
znaku towarowego lub wzoru przemysłowego 
mogą rozwiązać spór w ramach mediacji na eta-
pie wniesienia odwołania do Izby Odwoławczej. 

Dlaczego warto skorzystać z mediacji 
i jakie są jej podstawowe zalety?

Po pierwsze, mediacja oparta jest bardziej  
na interesach stron niż na przepisach 
prawa. Elastyczność mediacji przejawia się 
w braku sformalizowanych zasad postę-
powania. Celem mediacji jest rozwiązanie, 
a nie rozstrzygnięcie sporu. W przeciwień-
stwo do rozstrzygnięcia w ramach tradycyj-
nego procesu sądowego, w którym jedna 
ze stron „wygrywa” – rozwiązanie w ramach 
mediacji zadowala obie strony. Ponadto, 
to zaangażowane strony z pomocą bezstron-
nego mediatora kreują treść porozumienia, 
w przeciwieństwie do procesu, w którym 
bezstronny sędzia wydaje wyrok.

Po drugie,  czas. Na skutek coraz większej 
liczby decyzji wydawanych przez Izby Odwo-
ławcze (ok. 2 700 spraw rocznie) wydłużył 
się czas rozpatrywania spraw (około półtora 
roku). Z uwagi na możliwość odwołania 
do Sądu Unii Europejskiej sprawy mogą 
trwać o wiele dłużej. Tytułem przykładu, 
od wniesionego sprzeciwu wobec rejestracji 
znaku towarowego „Acrol” do wydania po-
stanowienia przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej upłynęło 14 lat (sprawa 
C-193/09). W przeciwieństwie do postępo-

wań sądowych, próba rozstrzygnięcia sporu 
pomiędzy stronami w ramach mediacji trwa, 
co do zasady, o wiele krócej. I co ważne, 
uczestnicy mediacji sami ustalają ramy czaso-
we postępowania mediacyjnego. 

Po trzecie,  koszty. Postępowanie mediacyjne 
jest wolne od jakichkolwiek opłat, o ile odby-
wa się w siedzibie OHIM w Alicante. Strony 
mogą zdecydować się na przeprowadzenie 
postępowania w siedzibie OHIM w Brukseli, 
jednakże wtedy opłata wynosi 750 euro 
(kwota potrzebna na pokrycie kosztów po-
dróży mediatora). Tradycyjne postępowanie 
przed sądem jest o wiele bardziej kosztowne. 
Przykładowo, opłata za wniesienie odwołania 
to 800 euro. 

Po czwarte,  poufność. Jedną z kluczowych 
zasad mediacji jest zasada poufności. Pouf-
ność w mediacji pełni bardzo ważną funkcję. 
Strony, otrzymując zapewnienie poufności 
od mediatora, uzyskują przekonanie i pew-
ność, że nic, co zostało i zostanie ujawnione 
podczas mediacji, żadne szczegóły, dotyczą-
ce czy to sfery prywatnej, czy zawodowej, 
nie zostaną przekazane osobom trzecim. 
Wszczęcie mediacji pozwoli uniknąć utraty 
wiarygodności w oczach obecnych i poten-
cjalnych partnerów biznesowych, a zakoń-
czenie jej ugodą może wpłynąć na poprawę 
wizerunku i sytuacji fi nansowej zainteresowa-
nych stron. 

Po piąte,  osoba mediatora. Bezstronny 
mediator stwarza bezpieczne środowisko 

dla stron na sesjach indywidualnych. Osoba 
mediatora, dobrowolnie wybrana przez strony 
nie może popierać interesów żadnej ze stron. 
Mediator jest obowiązany do przestrzegania 
poufnego charakteru postępowania mediacyj-
nego, i nie może narzucać stronom sposobu 
rozwiązania sporu. Jego obecność bardzo 
często pozwala rozładować emocje i ułatwia 
spojrzenie na spór z innej, obiektywnej strony. 
Na stronie internetowej (www.oami.europa.pl) 
istnieje pełna lista mediatorów wraz z ich ży-
ciorysami. Strony mogą wyznaczyć konkretną 
osobę, jeżeli mają takie życzenie. Strony 
mogą preferować kogoś posiadającego okre-
śloną wiedzę i doświadczenie lub umiejętność 
prowadzenia mediacji w określonym języku. 
W wyjątkowych okolicznościach, można 
powołać współmediatorów. Na przykład, 
może być dodatkowy mediator znający język 
chiński, jeżeli jest on językiem ojczystym 
jednej ze stron. 

Podczas konferencji Intellectual Property Me-
diation Open Day uczestnicy mieli możliwość 
zobaczenia, jak mediacja wygląda w praktyce. 
Pracownicy OHIM’u wcielili się w strony sporu 
i pokazali krok po kroku, jak przebiega proce-
dura mediacji – począwszy od rozmowy telefo-
nicznej mediatora ze stronami i ich prawnikami, 
przez pełne emocji rozmowy przy jednym stole, 
a także prywatne sesje z mediatorem, kończąc 
na podpisaniu porozumienia mediacyjnego. 
Ta interaktywna forma „opowiadania o mediacji” 
uświadomiła mi, że mediacja to nie tylko praw-
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na forma rozwiązania sporu, 
ale także sztuką dialogu, bę-
dącego kluczowym elementem 
postępowania mediacyjnego. 
To w głównej mierze doświad-
czenia mediatora w zakresie 
umiejętności rozumienia opinii 
drugiej osoby, z zachowaniem 
szacunku i wykazanie się 
dobrą wolą decydują o po-
wodzeniu mediacji. W tym 
aspekcie bezcennych uwag 
udzielał James South (dyrektor 
Centrum Efektywnego Roz-
wiązywania Sporów), od 17 lat 
zajmujący się mediacją za-
równo w sporach z sektora 
prywatnego i publicznego.

Mediacja w sprawach własności 
intelektualnej, to w konkretnych 
okolicznościach idealny sposób 
rozwiązywania spraw spornych, 
szczególnie w sytuacjach, gdy 
skonfl iktowane strony są zmu-
szone nadal zachować trwałą 
relację pomiędzy sobą. 

W Polsce wiedza o tym spo-
sobie rozwiązywania sporów 
nie jest powszechna, a droga 
mediacji jest znacznie rzadziej 
wykorzystywana niż w krajach 
Europy Zachodniej. W spra-
wach z zakresu własności 
intelektualnej, podlegających 
kognicji sądów administra-
cyjnych, istnieje prawna 
możliwość wykorzystania trybu 
postępowania mediacyjnego, 
lecz jest ona praktycznie nie-
wykorzystywana, ponieważ 
strony wolą uzyskać autory-
tatywne rozstrzygnięcie sądu 
administracyjnego. 

Dlatego tak istotna jest działal-
ność informacyjna i popularyza-
torska dotycząca znaczenia roli 
i zasad postępowania mediacyj-
nego. Organizowanie wydarzeń 
promujących mediację, takich 
jak wydarzenie Intellectual 
Property Mediation Open Day 
w OHIM’ie, jest inicjatywą 
szczególnie wartą pochwały 
i naśladowania. 

Kapituła Rankingu 2015. Siedzą (od lewej) prof. M. Kleiber, 
M. Safj an. Stoją (od lewej) W. Kiciński, W. Siwiński, B. Smólski, 
P. Zakrzewski (reprezentujący UPRP) fot. Krzysztof Wojciewski

Ranking „Perspektyw” 2015 Ranking „Perspektyw” 2015 

Miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” już po raz szesnasty ogłosił 
wyniki Rankingu Szkół Wyższych. Uroczystość odbyła się 9 czerwca br. 

w Centralnej Bibliotece Rolniczej z udziałem rektorów i prorektorów 
najlepszych polskich uczelni. 

Pozycja Nazwa uczelni 

1. Politechnika Warszawska 

1.1 Politechnika Wrocławska 

3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

4. Politechnika Łódzka 

5. Politechnika Poznańska 

6. Politechnika Gdańska 

7. Politechnika Śląska w Gliwicach 

8. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie 

9. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 

10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
1 Ze względu na zajęcia 1 miejsca przez dwie uczelnie 

techniczne, 2 miejsca nie przyznano. 

Pewnym zaskoczeniem było zajęcie pierwszego 
miejsca ex quo przez Uniwersytet Jagielloński 
oraz Uniwersytet Warszawski. Na trzeciej pozycji 
uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Wśród uczelni niepublicznych pierwszą 
lokatę – i tu bez niespodzianek – już po raz 16. zajęła 
Akademia Leona Koźmińskiego. 

Jeśli chodzi o pozycję w rankingu ogólnym uczelni 
technicznych, najlepiej wypadły Politechnika War-
szawska oraz Politechnika Wrocławska, które 
zajęły ex quo czwarte miejsce. Poniżej w tabeli za-
prezentowano na podstawie danych opublikowanych 
przez „Perspektywy” dziesięć najlepszych uczelni 
technicznych i uczelni niepublicznych o charakterze 
technicznym. 

Warto podkreślić, że od 2009 roku w Kapitule Ran-
kingu zasiada Prezes Urzędu Patentowego – dr Alicja 
Adamczak, z której inicjatywy wśród kryteriów oceny 
badania rankingowego – znalazła się innowacyjność. 
W tegorocznej edycji Rankingu wartość tego wskaź-
nika wyniosła 9% i objęła liczbę udzielonych na rzecz 
uczelni patentów i praw ochronnych (4%), sumę pozy-
skanych środków z Unii Europejskiej (2%), 
udzielone licencje w zakresie praw wyłącz-
nych (2%), jak również liczbę utworzonych 
fi rm typu spin-off  i spin-out (1%). 

Ważną zmianą w stosunku do lat ubie-
głych była rezygnacja w ramach wskaźnika 
innowacyjności z kryterium „zaplecza 
innowacyjnego uczelni”, które sprawdzało 
wdrożenie przez szkołę wyższą regulaminu 
zarządzania własnością intelektualną. 
Decyzja ta została podyktowana faktem, 
iż większość uczelni posiada już stosow-
ne regulacje w tym zakresie, co więcej 
– ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym 
nakłada na uczelnie obowiązek uchwalenia 
regulaminów IP. 

Publikowany rokrocznie Ranking „Perspek-
tyw” stanowi nie tylko efekt rywalizacji 

poszczególnych szkół wyższych – jest przede wszyst-
kim cenną informacją dla absolwentów szkół średnich, 
którzy decydują o wyborze wymarzonej uczelni, a na-
stępnie właściwego kierunku studiów. 

Piotr Zakrzewski, DPI



98    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 2/2015

Z wokandy UPRP

Kawiarniany spórKawiarniany spór

W dniu 27 sierpnia 2012 r. do Urzędu 
Patentowego RP wpłynął sprze-

ciw wniesiony przez P. O. Spółka Akcyjna 
z siedzibą w P. wobec decyzji o udzieleniu 
prawa ochronnego na znak towarowy słow-
no-grafi czny „caff e moya” o numerze R.[…] 
na rzecz A. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. 

Wnoszący sprzeciw wskazał, że zostało na-
ruszone jego prawo do znaków towarowych 
polskich i wspólnotowych z serii „stop cafe” 
w tym znaku R.[…]. Podniósł, że sporny znak 
towarowy podobny jest w sposób łudzący 
do znaków przeciwstawionych w „pisowni, 
fonetycznie i przy tym znaczeniowo” oraz, 
że znak sporny oraz znaki przeciwstawione 
przeznaczone są do oznaczania podobnego 
rodzaju towarów i usług. Zarzucił, że udzie-
lenie spornego prawa ochronnego pozbawia 
wnoszącego sprzeciw słusznych korzyści 
z nabytego prawa wyłącznego, przynosi 
uprawnionemu nienależną korzyść oraz 
stwarza duże podobieństwo wprowadzenia 
odbiorców w błąd, co do pochodzenia towa-
rów i usług.

W odpowiedzi na sprzeciw uprawniony 
wniósł o oddalenie przedmiotowego sprze-
ciwu jako bezzasadnego. Wskazał, że słowo 
„caff e” nie posiada zdolności odróżniającej 
oraz zwrócił uwagę na element odróżniający 
w znaku spornym, jakim jest motyw fi liżanki 
oraz słowo „moya”, które, jego zdaniem, jest 
także elementem dominującym. Podkreślił 
oryginalność znaku spornego oraz brak podo-
bieństwa pomiędzy tym znakiem a znakami 
przeciwstawionymi, a także brak możliwości 
konfuzji.

N a rozprawie przeprowadzonej w dniu 
4 kwietnia 2014 r. strony podtrzyma-

ły swoje stanowiska. Wnoszący sprzeciw 
podniósł, że sprzeciw dotyczy klas 35 i 43 
i stwierdził, że klasa 43 jest identyczna, 
a klasa 35 bardzo podobna do towarów 
z wykazu znaku przeciwstawionego. Ponadto 
oświadczył, że znakami przeciwstawionymi 

są następujące znaki towarowe: R.[…], R.[…], 
CTM.[…] i CTM.[…], które stanowią rodzinę 
znaków „STOP CAFE”. Wnoszący sprzeciw 
podkreślił, że najbardziej wyeksponowanym 
elementem znaku spornego jest słowo „CAF-
FE” zaś zamysł koncepcyjny obu znaków 
jest podobny, podobna także jest czcionka 
i kolorystyka znaków, więc wizualnie znaki od-
bierane są podobnie. W jego ocenie odbiorcy 
zapamiętają brązowo-bordowy czworokąt 
i wyeksponowane słowo „CAFFE”. Stwierdził 
także, że znaki sporny i przeciwstawione 
używane są w podobny sposób. Podkreślił, 
że w przedmiotowej sprawie istotny jest wła-
śnie odbiór znaków przez konsumentów. Znak 
sporny, w jego ocenie, będzie mylony ze zna-
kami przeciwstawionymi również ze względu 
na to, że są one dłużej obecne na rynku. 
Uprawniony wskazał, że wizerunek fi liżanki 
i słowo „Caff e” to popularne oznaczenie 
w zakresie usług z klas 35 i 43 oraz, że znaki 
należy oceniać w takiej formie w jakiej zostały 
zarejestrowane, a nie używane.

N a kolejnej rozprawie wnoszący sprze-
ciw przedłożył materiał dowodowy 

na okoliczność wykazania rodziny znaków 
„STOP CAFE”. Ponadto podniósł, że sporne 
prawo ochronne zostało udzielone również 
z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. 
Wskazał, że porównywane oznaczenia 
nie są identyczne lecz podobne oraz, że wy-
wołują zbieżne skojarzenia. W jego ocenie 
percepcja odbiorców jest taka, że zapamię-
tują oni główne oznaczenie. W przypadku 
znaku spornego zapamiętają zatem, zdaniem 
wnoszącego sprzeciw, brązowy prostokąt 
i słowo „caff e” w nim umieszczone. Forma, 
w jakiej znak sporny został przedstawiony jest 
w jego ocenie zbyt blisko znaków przeciw-
stawionych. Wnoszący sprzeciw oświadczył 
ponadto, że podstawami prawnymi sprzeciwu 
są: art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w zakresie 
klas 35 i 43 oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. 
w odniesieniu do pozostałych klas. Upraw-

niony wskazał na inne znaki towarowe, które 
podobnie jak znak sporny i przeciwstawione 
zostały sporządzone pochyłymi literami, 
zawierają kolor brązowy oraz wyraz „cafe” 
bądź jemu podobny. Podniósł, że z przedsta-
wionych przez wnoszącego sprzeciw dowo-
dów nie wynika jasno, którego ze znaków 
przeciwstawionych dotyczą oraz, że materiały 
czarno-białe nie oddają kolorystyki. Nie zgo-
dził się z zarzutem naruszenia art. 131 ust. 1 
pkt 3 p.w.p., bowiem oznaczenie „caff e moya” 
nadaje się do oznaczania usług z klasy 37 
i w odniesieniu do tych usług może być po-
strzegane jako fantazyjne.

Kolegium Orzekające, po szczegółowym 
rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowo-
dowych zgromadzonych w przedmiotowej 
sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, 
wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle art. 7 
k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktycznego, zwa-
żyło co następuje:

P ostępowanie o unieważnienie prawa 
ochronnego na znak towarowy słowno-

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

W rozpatrywanej sprawie wnoszący sprzeciw 
podniósł zarzut udzielenia prawa ochronnego 
na sporny znak towarowy z naruszeniem 
art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 131 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo własności przemysłowej. 
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W myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Prawo własności przemysłowej 

nie udziela się prawa ochronnego na znak to-
warowy, jeżeli jest on identyczny lub podobny 
do znaku towarowego, na który udzielone zo-
stało prawo ochronne z wcześniejszym pierw-
szeństwem na rzecz innej osoby dla towarów 
identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi 
ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, 
które obejmuje w szczególności ryzyko skoja-
rzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

J ak wynika z treści tego przepisu, dla wy-
pełnienia jego dyspozycji, konieczne jest 

spełnienie łącznie następujących przesłanek:
identyczności lub podobieństwa towa- 
rów, do oznaczania których znaki te 
są przeznaczone;
identyczności lub podobieństwa znaków  
towarowych;
ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd,  
co do pochodzenia towarów lub usług 
oznaczonych tymi znakami. 

Dokonując oceny podobieństwa na podstawie 
art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w pierwszej kolej-
ności poddawane jest ocenie podobieństwo 
samych towarów (np.: wyrok WSA z 25 paź-
dziernika 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 533/06). 

W przedmiotowej sprawie wnoszący 
sprzeciw przeciwstawił spornemu 

znakowi towarowemu należące do niego 
następujące znaki towarowe: 
1. słowno-grafi czny znak towarowy 
„stop cafe” o numerze R.[…], 
2. słowno-grafi czny znak towarowy „stop 
cafe smacznie i do pełna” o numerze R.[…], 
3. wspólnotowy słowno-grafi czny znak towa-
rowy „stop cafe” o numerze CTM.[…], 
4. wspólnotowy słowno-grafi czny znak towa-
rowy „stop cafe BISTRO” o numerze CTM.[…].

K olegium Orzekające po szczegółowej 
analizie materiałów dowodowych, 

przedłożonych do akt przedmiotowej spra-
wy, nie podzieliło stanowiska wnoszącego 
sprzeciw o takim podobieństwie spornego 
znaku towarowego do przeciwstawionych mu 
znaków towarowych „stop cafe” o numerze 
R.[…], „stop cafe smacznie i do pełna” o nu-
merze R.[…], „stop cafe” o numerze CTM.[…] 
i „stop cafe BISTRO” o numerze CTM.[…], 
które prowadziłoby do następstw określonych 
w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własno-
ści przemysłowej, tj. ryzyka wprowadzenia 
odbiorców w błąd, a tym samym skutkowało 

unieważnieniem prawa ochronnego na sporny 
znak towarowy.

P rzeciwstawiony znak towarowy o nu-
merze R.[…] został przeznaczony m.in. 

do oznaczania następujących towarów z kla-
sy 4 i usług z klas 35 i 43:

– paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, 
oleje napędowe, oleje opałowe, oleje prze-
mysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, 
węgiel drzewny z klasy 4,

– usługi reklamowe w zakresie reklamy pra-
sowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, prowadzenie komplek-
sowych kampanii reklamowych, tworzenie, 
wydawanie i dystrybucja materiałów promo-
cyjno-reklamowych także katalogów, usługi 
w zakresie badania rynku oraz badania 
opinii publicznej, organizowanie i obsługa 
handlowych lub reklamowych wystaw, giełd 
i targów, konkursów i loterii oraz imprez roz-
rywkowych o podłożu reklamowym z zasto-
sowaniem reklamy prasowej, radiowej, tele-
wizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich w sklepach stacji paliw ar-
tykułów spożywczych, przemysłowych, 
motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw 
pozwalających nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować, sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich pro-
duktów pochodnych, wyrobów chemicznych 
i ich półproduktów, prowadzenie na terenie 
stacji paliwowych sklepów z artykułami 
pierwszej potrzeby, w zakresie towarów: 
artykułów spożywczych, przemysłowych, 
motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw 
oraz innych materiałów powszechnego 
użytkowania, usługi w zakresie organizacji 
zarządzania programami lojalnościowymi dla 
klientów, usługi w zakresie zarządzania zaku-
pami i transakcjami, usługi w zakresie prowa-
dzenia i wyceny działalności gospodarczej, 
usługi dotyczące prowadzenia ksiąg rachun-
kowych i wyciągów z kont, usługi dotyczące 
kupowania i zapłaty za paliwa do pojazdów 
mechanicznych i usług świadczonych przez 
stacje benzynowe z klasy 35;

– usługi gastronomiczne na stacjach paliw, 
bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, 
usługi hotelarskie z klasy 43.

P rzeciwstawiony znak towarowy o nu-
merze R.[…] został przeznaczony m.in. 

do oznaczania następujących towarów z kla-
sy 4 i usług z klas 35 i 43:
– paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, 
oleje napędowe, oleje opałowe, oleje prze-
mysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, 
węgiel drzewny z klasy 4,
– usługi reklamowe w zakresie reklamy pra-
sowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, prowadzenie komplek-
sowych kampanii reklamowych, tworzenie, 
wydawanie i dystrybucja materiałów promo-
cyjno-reklamowych także katalogów, usługi 
w zakresie badania rynku oraz badania opinii 
publicznej, organizowanie i obsługa handlo-
wych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych 
o podłożu reklamowym z zastosowaniem 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośni-
ków informacji, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich w sklepach stacji paliw artykułów 
spożywczych, przemysłowych, motoryzacyj-
nych, papierniczych, wydawnictw pozwalają-
ce nabywcy wygodnie je oglądać i kupować, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, 
ciekłych, gazowych i ich produktów pochod-
nych, wyrobów chemicznych i ich półproduk-
tów, prowadzenie na terenie stacji paliwowych 
sklepów z artykułami pierwszej potrzeby, 
w zakresie towarów: artykułów spożywczych, 
przemysłowych, motoryzacyjnych, papierni-
czych, wydawnictw oraz innych materiałów 
powszechnego użytkowania, usługi w zakre-
sie organizacji zarządzania programami lo-
jalnościowymi dla klientów, usługi w zakresie 
zarządzania zakupami i transakcjami, usługi 
w zakresie prowadzenia i wyceny działalności 
gospodarczej, usługi dotyczące prowadzenia 
ksiąg rachunkowych i wyciągów z kont, usługi 
dotyczące kupowania i zapłaty za paliwa 
do pojazdów mechanicznych i usług świad-
czonych przez stacje benzynowe z klasy 35;
– usługi gastronomiczne na stacjach paliw, 
bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, 
usługi hotelarskie z klasy 43.

P rzeciwstawiony znak towarowy o nu-
merze CTM.[…] został przeznaczony 

m.in. do oznaczania następujących towarów 
z klasy 4 i usług z klas 35 i 43:



100    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 2/2015

– paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, 
oleje napędowe, oleje opałowe, oleje prze-
mysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, 
węgiel drzewny z klasy 4,
– usługi reklamowe w zakresie reklamy pra-
sowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz 
elektronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji, prowadzenie komplek-
sowych kampanii reklamowych, dystrybucja 
materiałów promocyjno-reklamowych także 
katalogów, usługi w zakresie badania rynku 
oraz badania opinii publicznej, organizowanie 
i obsługa handlowych lub reklamowych wy-
staw, giełd i targów, konkursów i loterii oraz 
imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym 
z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzy-
staniem elektronicznych, magnetycznych 
i optycznych nośników informacji; usługi ad-
ministracyjne w zakresie wydawania i obsługi 
kart upoważniających do zakupów; usługi 
w zakresie wydawania i obsługi kart stałego 
klienta z – klasy 35,
– usługi gastronomiczne na stacjach paliw, 
bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, 
usługi hotelarskie z klasy 43.
Przeciwstawiony znak towarowy o numerze 
CTM.[…] został przeznaczony m.in. do ozna-
czania następujących towarów z klasy 4 
i usług z klas 35 i 43:
– paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, 
oleje napędowe, oleje opałowe, oleje prze-
mysłowe, oleje silnikowe, podpałka do grilla, 
węgiel drzewny z klasy 4,
– usługi reklamowe w zakresie reklamy 
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z zastosowaniem plakatów i ulotek oraz 
elektronicznych, magnetycznych i optycz-
nych nośników informacji, prowadzenie 
kompleksowych kampanii reklamowych, 
dystrybucja materiałów promocyjno-rekla-
mowych także katalogów, usługi w zakresie 
badania rynku oraz badania opinii publicznej, 
organizowanie i obsługa handlowych lub 
reklamowych wystaw, giełd i targów, kon-
kursów i loterii oraz imprez rozrywkowych 
o podłożu reklamowym z zastosowaniem 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej 
i internetowej oraz z wykorzystaniem elek-
tronicznych, magnetycznych i optycznych 
nośników informacji; usługi administracyjne 
w zakresie wydawania i obsługi kart upo-
ważniających do zakupów; usługi w zakresie 

wydawania i obsługi kart stałego klienta 
z klasy 35,
– usługi gastronomiczne na stacjach paliw, 
bary szybkiej obsługi, restauracje, kawiarnie, 
usługi hotelarskie z klasy 43. 
Natomiast sporny znak towarowy „caff e 
moya” o numerze R.[…] przeznaczony zo-
stał do oznaczania następujących usług 
z klas 35 i 43:
– usługi agencji importowo-eksportowej; 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w hurtowniach, stacjach 
paliw, poprzez agentów i na stronie interne-
towej wyspecjalizowanej w sprzedaży ropy 
naftowej, paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, olejów, pły-
nów hamulcowych i hydraulicznych, płynów 
do chłodnic samochodowych, środków 
konserwujących, antykorozyjnych i prepa-
ratów pielęgnacyjnych do samochodów, 
części i akcesoriów samochodowych; usługi 
działalności handlowej na terenie stacji pali-
wowych artykułami spożywczymi, napojami 
alkoholowymi, bezalkoholowymi, wyrobami 
tytoniowymi, papierniczymi i przemysłowymi; 
usługi konsultingowe w zakresie obrotu ropą 
naftową i paliwami ropopochodnymi; usługi 
reklamowe, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, próbek i wzorów wyrobów; badanie 
rynku z klasy 35,
– usługi hotelarskie związane z rezerwacją, 
czasowym zakwaterowaniem oraz wyżywie-
niem w hotelach i motelach, usługi gastro-
nomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w barach, kafeteriach, karczmach, 
kawiarniach, restauracjach; przygotowywanie 
dań na zamówienie oraz ich dostawa – kate-
ring; obsługa imprez promocyjnych, przyjęć, 
bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób 
trzecich polegające na zaopatrzeniu w żyw-
ność i napoje z klasy 43.

Z analizy zestawienia powyższych wy-
kazów towarów wynika jednoznacznie, 

że usługi takie jak: zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich różnych towarów, pozwalające 
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowniach, stacjach paliw, poprzez 
agentów i na stronie internetowej wyspecjali-
zowanej w sprzedaży olejów, płynów hamul-
cowych i hydraulicznych, płynów do chłodnic 
samochodowych, środków konserwujących, 
antykorozyjnych i preparatów pielęgnacyj-
nych do samochodów, części i akcesoriów 

samochodowych do oznaczania których 
przeznaczony jest znak sporny, są tożsa-
me z następującymi usługami z klasy 35 
do oznaczania których przeznaczone są znaki 
przeciwstawione R.[…] i R.[…]: zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich w sklepach stacji paliw 
artykułów przemysłowych, motoryzacyjnych 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować oraz usługi działalności handlowej 
na terenie stacji paliwowych. Usługi takie jak: 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w hurtowniach, stacjach 
paliw, poprzez agentów i na stronie interne-
towej wyspecjalizowanej w sprzedaży ropy 
naftowej, paliw stałych, ciekłych, gazowych 
oraz produktów pochodnych, do oznacza-
nia których przeznaczony jest znak sporny 
są komplementarne do towarów takich jak 
paliwa, gazy płynne, benzyny silnikowe, 
oleje napędowe do oznaczania których 
przeznaczone zostały znaki przeciwstawione. 
Ponadto usługi takie jak: usługi działalności 
handlowej na terenie stacji paliwowych arty-
kułami spożywczymi, napojami alkoholowymi, 
bezalkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, 
papierniczymi i przemysłowymi do oznacza-
nia których przeznaczony jest znak sporny 
są identyczne z usługami zgrupowania 
na rzecz osób trzecich w sklepach stacji paliw 
artykułów spożywczych, przemysłowych, 
motoryzacyjnych, papierniczych, wydawnictw 
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować do oznaczania których przeznaczo-
ne są znaki R.[…] i R.[…]. 

N atomiast usługi reklamowe, dys-
trybucja materiałów reklamowych, 

próbek i wzorów wyrobów oraz badanie 
rynku, do oznaczania których przeznaczony 
został znak sporny są identyczne z usługami 
reklamowymi w zakresie reklamy prasowej, 
radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z za-
stosowaniem plakatów i ulotek oraz elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośni-
ków informacji, prowadzenia kompleksowych 
kampanii reklamowych, tworzenia, wydawania 
i dystrybucji materiałów promocyjno-rekla-
mowych także katalogów oraz usług w za-
kresie badania rynku do oznaczania których 
przeznaczone są znaki R.[…] i R.[…]. Ponadto 
usługi z klasy 43 do oznaczania których 
przeznaczony jest znak sporny są identyczne 
z usługami do oznaczania których przezna-
czone są w klasie 43 znaki przeciwstawione. 



Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    101

Wszystkie one dotyczą usług hotelarskich 
i gastronomicznych oraz restauracyjnych. 
Jednocześnie Kolegium Orzekające uznało, 
że pozostałe usługi z klasy 35 do oznaczania 
których przeznaczony jest znak sporny tj.: 
usługi agencji importowo-eksportowej; usługi 
konsultingowe w zakresie obrotu ropą nafto-
wą i paliwami ropopochodnymi nie są podob-
ne, identyczne ani komplementarne do usług 
i towarów do oznaczania których przezna-
czone są znaki przeciwstawione, stanowią 
one bowiem inny segment rynku niż towary 
i usługi przeznaczone do sygnowania znaków 
towarowych należących do wnoszącego 
sprzeciw.

Z godnie z ustaloną praktyką oraz 
orzecznictwem oznaczenia powinny 

być oceniane jako całość, gdyż sama po-
wtarzalność wyodrębnionych elementów 
lub zbieżność członów oznaczeń nie musi 
determinować stworzenia ryzyka wprowa-
dzenia odbiorców w błąd (patrz wyrok SN 
z 11.03.1999 r. III RN 136/98, wyrok NSA 
z 12 maja 2003 r. sygn. akt. II SA 1486/02). 
Dlatego też mając na uwadze całościową 
ocenę znaku towarowego należy zwrócić 
uwagę na proporcje w sile odróżniającej po-
szczególnych elementów, a także ich oryginal-
ność i sposób postrzegania, miejsce w znaku 
i kontekst w jakim poszczególne elementy 
zostały użyte. Dokonanie oceny porównaw-
czej powinno się odbywać na różnych płasz-
czyznach postrzegania biorąc pod uwagę 
jednocześnie ogólne wrażenie jakie znaki 
wywierają na odbiorcy. Należy podkreślić, 
że ocena podobieństwa oznaczeń dokony-
wana jest w trzech płaszczyznach: wizualnej, 
fonetycznej i znaczeniowej, z uwzględnieniem 
ich dystynktywnych i dominujących elemen-
tów, pomijając drobne lub nieistotne różnice 
między nimi (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z dnia 4 lutego 2008 r., 
sygn. akt VI SA/Wa 1791/07). Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 
października 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 
1313/08) wskazał, iż „w toku takiej oceny 
oznaczeń bierze się pod uwagę m.in. liczbę 
sylab i liter oraz ich rozłożenie w sylabach, 
a także następstwo samogłosek”. 

W edług doktryny „pominięcie kom-
pleksowego badania podobieństwa 

znaków choćby na jednej z płaszczyzn, pro-
wadzi do niepełnej oceny podobieństwa zna-

ków. Jest to istotna kwestia, gdyż takie znaki 
towarowe należy porównywać na trzech ww. 
płaszczyznach, a ponadto należy wskazać, 
iż nie ma tutaj żadnego wyłączenia się tych 
sfer oddziaływania, przeciwnie każda z nich 
łączy się z drugą. Do przyjęcia podobieństwa 
dwóch oznaczeń wystarcza w zasadzie 
ich zbieżność na jednej z powyższych płasz-
czyzn. Jednakże zbieżność taka może być 
na innych płaszczyznach utwierdzona albo 
przeciwnie neutralizowana” (zob. R. Skubisz, 
Prawo znaków towarowych. Komentarz, War-
szawa 1997, str. 91). 

W ojewódzki Sąd Administracyjny 
z Warszawy w wyroku z dnia 26 lu-

tego 2004 r. (sygn. akt II SA/Wa 1615/02), 
stwierdził, iż „ocena podobieństwa znaków 
towarowych nie może ograniczać się do jed-
nego tylko z elementów znaków, choćby 
najbardziej charakterystycznego”. W toku 
takiej oceny oznaczeń bierze się pod uwagę 
liczbę sylab i liter oraz ich rozłożenie w sy-
labach, a także następstwo samogłosek, 
pierwsze litery i sylaby (R. Skubisz, Prawo 
znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 
1997, str. 92).

Przeciwstawiony znak towarowy R.[…] jest 
znakiem słowno-grafi cznym składającym się 
z napisów „stop cafe smacznie i do pełna” 
sporządzonych w kolorach białym i beżowym 
oraz białego podkreślenia pod słowem „cafe” 
przedstawionych na bordowym prostokącie. 
Jest on chroniony w następującej postaci:

Przeciwstawione znaki towarowe R.[…] 
i CTM.[…] są znakami słowno-grafi cznymi 
składającymi się z napisów „stop cafe” spo-
rządzonych w kolorach białym i beżowym 
oraz białego podkreślenia pod słowem „cafe” 
przedstawionych na bordowym prostokącie. 
Są one chronione w następującej postaci:

Przeciwstawiony znak towarowy CTM.[…] jest 
znakiem słowno-grafi cznym składającym się 
z napisów „stop cafe BISTRO” sporządzonych 
w kolorach białym i beżowym oraz białego 
podkreślenia pod słowem „cafe” przedstawio-
nych na bordowym prostokącie. Jest on chro-
niony w następującej postaci:

Sporny znak towarowy R.[…] jest znakiem 
słowno-grafi cznym składającym się z napisów 
„Caff e moya” sporządzonych w kolorze żółtym 
i żółtego motywu parującej fi liżanki przed-
stawionych na brązowym prostokącie. Jest 
on chroniony w następującej postaci:

Z powyższego porównania wynika, 
że zarówno znak sporny, jak i znaki 

przeciwstawione zawierają podobny ele-
ment w postaci napisu „caff e” (znak sporny) 
i „cafe” (w znakach przeciwstawionych) 
sporządzonych pochyloną w prawo czcionką 
w jasnym kolorze na ciemnym tle. Jednakże 
znaki te jako całość różnią się istotnie w war-
stwach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej 
tak, że wywierają całkowicie odmienne ogól-
ne wrażenie na odbiorcach. W tym miejscu 
należy również wskazać, że element słowny 
odczytywany jako „kafe” (co zostanie szcze-
gółowo wykazane poniżej przy porównywa-
niu znaków pod względem fonetycznym) jest 
elementem słabym w odniesieniu do usług 
i towarów związanych w jakikolwiek sposób 
z miejscem gdzie można napić się kawy. 
Stanowi on więc element opisowy wskazują-
cy na miejsce sprzedaży niektórych towarów 
i świadczenia pewnych usług wskazanych 
w wykazach towarów i usług obu znaków. 
Zaś na zdolność odróżniającą znaków z ww. 
elementem słownym wpływają pozostałe 
elementy znaków tj. sposób kompozycji 
warstwy grafi cznej oraz pozostałe elementy 
słowne.

Porównując ww. znaki towarowe 
na płaszczyźnie fonetycznej należy 

wskazać, że znaki te składają się z podob-
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nego elementu słownego „Caff e” (w znaku 
spornym) i „cafe” (w znakach przeciwstawio-
nych). Elementy te będą przez większość 
polskich odbiorców wymawiane identycznie 
„kafe” bądź podobnie „kaff e”. Przez zni-
komą ilość odbiorców mogą one być też 
wymawiane zgodnie z pisownią tj. „cafe” 
lub „caff e”. Wszystkie porównywane znaki 
towarowe składają się co najmniej z dwóch 
słów, więc ww. słowa nie są jedynymi sta-
nowiącymi warstwę słowną tych oznaczeń. 
Znak sporny bowiem zawiera dodatkowo 
słowo „moya”, które będzie wymawiane jako 
„moja”, natomiast wszystkie znaki przeciw-
stawione zawierają dodatkowo słowo „stop”. 
Zaś znak R.[…] zawiera słowa „smacznie 
i do pełna” natomiast CTM.[…] „bistro”. Słowa 
te będą również wymawiane zgodnie z pi-
sownią. Taka konstrukcja porównywanych 
oznaczeń sprawia, że porównywane znaki 
nie są podobne do siebie w warstwie fone-
tycznej. Nie można bowiem przyjąć podo-
bieństwa znaków towarowych wymawianych 
w następujący sposób: „kafe moja”, „stop 
kafe”, „stop kafe bistro” i „stop kafe smacznie 
i do pełna”. Należy także zwrócić uwagę 
na różną ilość słów w znaku spornym (2 sło-
wa) i w dwóch z przeciwstawionych znaków 
towarowych tj.: CTM.[…] (3 słowa) i R.[…] 
(6 słów). Co prawda pozostałe dwa prze-
ciwstawione znaki towarowe tj.: R.[…] i CTM.
[…] składają się podobnie, jak znak sporny 
z dwóch słów, jednakże, jak wskazano po-
wyżej, nie ma to wpływu na podobieństwo 
tych oznaczeń. Zróżnicowany dobór słów 
w porównywanych znakach towarowych 
wpływa na ich odmienność fonetyczną. 

W ocenie Kolegium Orzekającego 
znaki te nie są do siebie podobne 

także pod względem wizualnym. Co prawda 
wszystkie znaki towarowe zostały przed-
stawione na ciemnym tle oraz wszystkie 
posiadają napisy sporządzone jasnymi kolo-
rami a także zawierają podobne dominujące 
słowo „caff e” (znak sporny) i „cafe” (znaki 
przeciwstawione), jednakże jest to niewystar-
czające, aby uznać je za podobne w stopniu 
wywołującym ryzyko wprowadzenia od-
biorców w błąd. Znaki te bowiem zostały 
przedstawione na odmiennych kolorach tła, 
tj. znak sporny na tle koloru brązowego, 
zaś znaki przeciwstawione na tle koloru 
bordowego. Ponadto w znaku spornym 
słowo „caff e” zostało sporządzone czcionką 

żółtą, pochyloną w prawo, lecz pisane w linii 
poziomej, podczas gdy w znakach przeciw-
stawionych wyraz „cafe” został sporządzony 
w kolorze beżowym i jest pisany ukośnie, 
skierowany ku górze. Analiza tych wyrazów 
prowadzi do wniosku, że różnią się one 
ilością liter: w znaku spornym występują 
bowiem dwie litery „f”, zaś przeciwstawio-
ne zawierają w tym słowie jedną literą „f”. 
Jednocześnie należy podkreślić, że słowa 
te nie stanowią jedynych elementów porów-
nywanych znaków towarowych. Znak sporny 
bowiem poniżej napisu „caff e” zawiera 
również sporządzony żółtym kolorem napis 
„moya”, a z prawej strony tego znaku widnie-
je przedstawienie grafi czne parującej fi liżan-
ki. Natomiast w znakach przeciwstawionych 
wyraz „cafe” został podkreślony białą linią 
oraz znaki te zawierają dodatkowo słowa 
„stop”. A znak R.[…] zawiera słowa „smacz-
nie i do pełna” natomiast CTM.[…] „bistro”. 
Jednocześnie należy stwierdzić, że podobne 
słowo dominujące w tych znakach tj. „caff e” 
(w znaku spornym) i „cafe” (w znakach prze-
ciwstawionych) stanowią element kojarzący 
się polskim odbiorcom z piciem kawy, ozna-
czający w innych językach „kawiarnię” i jako 
taki, sam w sobie, jest pozbawiony orygi-
nalności. Jednakże oceniając kompozycję 
znaków towarowych jako całości w ocenie 
Kolegium Orzekającego, wszystkie te znaki 
są oryginalne i sporządzone w pomysłowy 
sposób. Wszystkie te znaki bowiem posiada-
ją oryginalny układ grafi czny i kolorystyczny, 
co sprawia, że nie są do siebie podobne 
także w warstwie wizualnej. 

Ko legium Orzekające nie dopatrzyło 
się również podobieństwa porówny-

wanych znaków w warstwie znaczeniowej. 
Znak sporny składa się z dwóch słów „caff e 
moya” nienależących do języka polskiego 
ani żadnego innego. Jednakże słowo „caff e” 
może budzić skojarzenia ze słowem „cafe” 
oznaczającym w językach angielskim i nie-
mieckim kawiarnię. Słowo to również w Pol-
sce jest często używane dla oznaczania 
kawiarń np.: C. P., C. K. czy H. R. C. Ozna-
cza to, iż słowo to jako używane powszech-
nie mogło już utrwalić się w świadomości 
większości odbiorców. Natomiast słowo 
„moya” jest słowem nieistniejącym w języku 
polskim ani też w innych językach i dla 
części polskich odbiorców słowo to może 
kojarzyć się z polskim określeniem „moja” 

i wówczas warstwa słowna spornego znaku 
może być przez nich rozumiana jako „moja 
kawiarnia”. Jednakże dla większości polskich 
odbiorców całość oznaczenia „caff e moya” 
będzie oznaczeniem fantazyjnym. Wszystkie 
znaki przeciwstawione składają się ze słów 
„stop cafe”. Słowo „cafe” jest słowem niena-
leżącym do języka polskiego oznaczającym 
w językach angielskim i niemieckim kawiar-
nię i jest ono często używane w Polsce dla 
oznaczania kawiarń i jako takie mogło się 
utrwalić w świadomości większości polskich 
odbiorców i budzić skojarzenia z kawiarnia-
mi. Pozostałe słowa nienależące do znaków 
przeciwstawionych tj. „bistro” oraz „smacznie 
i do pełna” są słowami pochodzącymi z ję-
zyka polskiego i będą właściwie rozumiane 
semantycznie przez polskich odbiorców. 
W ocenie Kolegium Orzekającego warstwa 
znaczeniowa znaków przeciwstawionych 
będzie budziła skojarzenia z kawiarniami, 
miejscem, gdzie można się zatrzymać i na-
pić kawy. Porównywane znaki będą więc 
budziły skojarzenia odbiorców z kawiarniami. 
Jednakże ze względu na to, że elementy 
„caff e” i „cafe” nie są jedynymi elementami 
słownymi tych oznaczeń oraz, że słowa te 
jednoznacznie wskazują na rodzaj usług, 
więc oznaczenia te należy uznać za słabe 
i nie można ocenić, że znaki te są podobne 
do siebie w warstwie znaczeniowej. Ponadto 
znaki te tworzą wyrażenia, które jako całość 
będą inaczej rozumiane przez polskich 
odbiorców. Znaki te nie są więc podobne 
również w warstwie znaczeniowej. W ocenie 
Kolegium Orzekającego znak sporny oraz 
znaki przeciwstawione oceniane jako całość 
wywołują całkowicie odmienne wrażenie.

Należy podkreślić, że Kolegium Orzekają-
ce porównywało znaki towarowe w takiej 
formie, na jaką udzielone zostało prawo 
ochronne, a nie w takiej, w jakiej, zdaniem 
wnoszącego sprzeciw, znaki te są używane. 
Takie stanowisko Kolegium Orzekającego 
jest zgodne z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 13 marca 2007 r., 
sygn. akt II GSK 296/06, niepubl.), który 
stwierdził: „w toku postępowania w przed-
miocie unieważnienia prawa ochronnego 
na znak towarowy, prawo to podlega ocenie 
w takim zakresie, w jakim zostało udzielone 
przez Urząd Patentowy, nie zaś w takim, 
w jakim w sposób faktyczny uprawniony 
z niego korzysta”. 
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W związku z faktem, że porównywane 
znaki towarowe nie są do siebie 

podobne, gdyż wywierają jako całość 
odmienne ogólne wrażenie w warstwie 
fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, Kole-
gium Orzekające stwierdziło, że nie istnieje 
ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, 
które obejmuje ryzyko skojarzenia sporne-
go znaku towarowego ze znakiem przeciw-
stawionym, tym bardziej, że za odbiorców 
towarów oznaczanych ocenianymi znakami 
uznać należy dobrze poinformowanych 
i uważnych odbiorców. Co prawda usługi 
wskazane przez Kolegium Orzekające 
powyżej jako usługi identyczne i komple-
mentarne można nabyć w tych samych 
miejscach, a mianowicie kawiarniach, 
restauracjach, punktach gastronomicznych, 
stacjach paliw jednakże, zdaniem Kolegium 
Orzekającego, nie zachodzi ryzyko wpro-
wadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd 
co do pochodzenia tych towarów. Nie ulega 
wątpliwości, że odbiorcami towarów ozna-
czanych porównywanymi znakami są prze-
ciętni polscy konsumenci oraz kierowcy. 
Kolegium uwzględniło model przeciętnego 
odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
dla celów całościowej oceny niebezpie-
czeństwa konfuzji, który stanowi osoba 
należycie dobrze poinformowana, należycie 
uważna i ostrożna (zob. wyrok ETS z dnia 
22 czerwca 1999 r. o sygn. akt C-342/97, 
wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. o sygn. 
akt C-210/96 oraz wyrok ETS z dnia 12 lu-
tego 2004 r. o sygn. akt C-218/01). Prze-
ciętny konsument nie pomyli towarów ozna-
czanych porównywanymi oznaczeniami. 

Wnoszący sprzeciw wskazał, że znak spor-
ny jest podobny do rodziny znaków z serii 
„stop cafe”. Należy jednak zauważyć, że, 
jak wskazano powyżej, znak sporny i znaki 
przeciwstawione nie są do siebie podobne 
w stopniu powodującym istnienie ryzyka 
wprowadzenia odbiorców w błąd. Ponadto 
z materiału dowodowego przedłożonego 
do akt przedmiotowej sprawy w postaci 
zdjęć nie wynika, aby ww. rodzina znaków 
była używana. Materiał ten bowiem stanowią 
zdjęcia (niektóre czarno-białe) sklepu oraz 
reklamy wielkopowierzchniowej nieopatrzone 
żadną datą. Ponadto nie dotyczą one zna-
ku R.[…].

W noszący sprzeciw załączył dowody 
w postaci zdjęć różnych kawiarni 

umieszczonych przy stacjach benzynowych. 
Materiał ten pozostaje bez znaczenia dla 
niniejszej sprawy, bowiem znaki towarowe 
na nim przedstawione również są w znacz-
nym stopniu różne zarówno od znaku 
spornego, jak i przeciwstawionych. Poza 
tym w tym postępowaniu postawiony zo-
stał zarzut podobieństwa spornego znaku 
do znaków przeciwstawionych w rozumieniu 
art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., a nie naruszeń 
znaków towarowych, które są prowadzone 
przez sądy w postępowaniu cywilnym.

Wnoszący sprzeciw podniósł również na roz-
prawie w dniu 4 kwietnia 2014 r., że znak 
sporny będzie mylony ze znakami przeciw-
stawionymi ze względu na to, że są one 
dłużej obecne na rynku. Należy jednak 
zauważyć, że nie przedłożył żadnych mate-
riałów dowodowych na potwierdzenie ww. 
tezy, więc Kolegium Orzekające nie mogło 
się do niej odnieść.

Wnoszący sprzeciw podniósł również na roz-
prawie przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 
2014 r., że prawo ochronne na znak towa-
rowy R.[…] zostało udzielone z naruszeniem 
art. 131 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności 
przemysłowej. Kolegium Orzekające nie ba-
dało ww. zarzutu pod względem meryto-
rycznym, dlatego że nowe podstawy prawne 
sprzeciwu zostały podniesione po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Wiado-
mościach Urzędu Patentowego informacji 
o udzieleniu prawa ochronnego na sporny 
znak towarowy, stanowią więc one niedo-
puszczalne rozszerzenie sprzeciwu.

Takie stanowisko Kolegium Orzekają-
cego jest zgodne z utrwaloną w tym 

względzie linią orzeczniczą sądów admini-
stracyjnych, np. z wyrokiem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
15 stycznia 2010 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 
1970/09), który stwierdził, że „termin 6 mie-
sięcy podany w art. 246 ust. 1 p.w.p. zakre-
śla ramy czasowe do złożenia sprzeciwu, 
przekroczenie których powoduje nieskutecz-
ność złożenia sprzeciwu. W terminie tym 
składający sprzeciw powinien złożyć sprze-
ciw z właściwą jego motywacją, lub może 
ewentualnie sprzeciw uzupełnić o tę mo-
tywację na skutek wezwania przez Urząd 
Patentowy do jego uzupełnienia. Jest to uza-

sadnione faktem, iż w trybie art. 246 p.w.p. 
sprzeciw, zmierzający do unieważnienia 
prawa z rejestracji znaku towarowego, może 
wnieść każdy w przeciwieństwie do złożenia 
wniosku na podstawie art. 164 p.w.p., gdyż 
osoba składająca sprzeciw nie musi wyka-
zywać interesu prawnego w unieważnieniu 
prawa z rejestracji znaku towarowego upraw-
nionego, natomiast składająca wniosek 
w tym samym celu ten interes prawny wy-
kazać musi. Zatem prawodawca w art. 246 
ust. 1 p.w.p. rygorystycznie zakreślił ramy 
czasowe do złożenia sprzeciwu ustanawiając 
jednocześnie dodatkowe wymaganie dla 
składającego sprzeciw sprowadzające się 
do tego, że wniesiony sprzeciw musi być 
umotywowany”. Ponadto Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie w wyroku 
z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt VI SA/
Wa 138/10) stwierdził, że „wszystkie pod-
stawy unieważnienia powinny być podane 
w sprzeciwie i należycie uzasadnione. Zgła-
szanie nowych podstaw i motywacji po upły-
wie wskazanego terminu 6 miesięcy nie jest 
możliwe”. W związku z powyższym Kolegium 
Orzekające nie miało obowiązku badania 
ww. zarzutów, które zostały wskazane 
przez wnoszącego sprzeciw dopiero w dniu 
11 czerwca 2014 r., a więc po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia o udzieleniu 
spornego prawa w WUP-ie, które nastąpiło 
w dniu 29 lutego 2012 r. 

M ając na uwadze powyższe, Kole-
gium Orzekające uznało, że sprze-

ciw jest bezzasadny i nie zasługuje 
na uwzględnienie.

Decyzję wydało 
Kolegium Orzekające 

ds. Spornych w składzie:
Sylwia Wit vel Wilk 

– Przewodnicząca Kolegium 
Orzekającego ds. Spornych

Renata Mordas 
– ekspert-orzecznik

Ewa Klimek 
– ekspert

Redakcja decyzji: 
Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek 

we współpracy z ekspertem 
Renatą Mordas 
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Zdolność patentowa roślin

Interpretacje zakazu patentowania Interpretacje zakazu patentowania 
odmian roślin i biologicznych odmian roślin i biologicznych 

sposobów hodowli roślinsposobów hodowli roślin

dr Żaneta Pacud 
Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ 

Uzasadnienie zakazu udzielania patentów na rozwiązania z tej dziedziny powinno Uzasadnienie zakazu udzielania patentów na rozwiązania z tej dziedziny powinno 
uwzględniać uwarunkowania ekonomiczno-społeczne patentowania roślin uwzględniać uwarunkowania ekonomiczno-społeczne patentowania roślin 

i prowadzić do racjonalnego określenia zakresu omawianego zakazu.i prowadzić do racjonalnego określenia zakresu omawianego zakazu.

Wyłączenie spod patentowania odmian 
roślin i biologicznych sposobów hodowli 
roślin po raz kolejny stało się przedmio-
tem rozstrzygnięcia Rozszerzonej Komi-
sji Odwoławczej Europejskiego Urzędu 
Patentowego. Decyzja w połączonych 
sprawach G 2/12 i G 2/13 wydana 
25 marca 2015 r. wywołała na całym 
świecie dyskusje dotyczącą pytania, 
czy rośliny i sposoby ich hodowli powin-
ny mieć zdolność patentową, a jeśli tak, 
to w jakim zakresie.

Zakazy patentowe

Zgodnie z art. 53 (b) Konwencji o udzie-
laniu patentów europejskich, nie udziela 
się ich na odmiany roślin albo rasy 
zwierząt lub czysto biologiczne sposoby 
hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten 
nie ma jednak zastosowania do sposo-
bów mikrobiologicznych ani produktów 
otrzymywanych tymi sposobami. Dyrek-
tywa 98/44/WE, zwana dyrektywą bio-
technologiczną, również wyłącza w art. 4 
ust. 1 lit. a i b możliwość udzielenia 
patentu na odmiany roślin i rasy zwierząt 
oraz czysto biologiczne sposoby wy-
twarzania roślin i zwierząt, zastrzegając 

jednocześnie w ust. 2, iż wynalazki, 
które dotyczą roślin lub zwierząt mają 
zdolność patentową, jeśli możliwość 
technicznego wykonania wynalazku 
nie ogranicza się do szczególnej odmia-
ny roślin lub rasy zwierząt.

Przepisy krajowe z art. 29 ust. 1 pkt 2 
ustawy – Prawo własności przemysło-
wej1 zharmonizowane są zarówno z po-
stanowieniami Konwencji jak i dyrektywy 
biotechnologicznej.

Ograniczenia w zakazie

Z jednej strony zatem przepisy prawa 
na szczeblu krajowym, unijnym i mię-
dzynarodowym zakazują patentowania 
odmian roślin oraz klasycznych, bio-
logicznych sposobów hodowli roślin, 
a z drugiej, ze względu na postęp 
dokonujący się w biotechnologii oraz 
wynikające z niego możliwości stoso-
wania inżynierii genetycznej, omawiany 
zakaz został w znaczącym stopniu ogra-
niczony; głównie na podstawie decyzji 
technicznych i rozszerzonych komisji 
odwoławczych Europejskiego Urzędu 
Patentowego.

Biorąc pod uwagę decyzje w sprawach 
G 1/98 Transgenic Plants/Novartis II2, 
T 1854/07 Sunfl ower3, decyzje w po-
łączonych sprawach G 2/07 Broccoli/
Plant bioscience i G 1/08 Tomato4, 
a także w połączonych sprawach G 2/13 
Broccoli II i G 2/12 Tomato5 II, można 
sformułować następujące zasady inter-
pretacji zakazu z art. 53 (b):

1. Wyłączenie zdolności patentowej 
w art. 53 (b) KPE odnosi się do odmian 
roślin niezależnie od sposobu, jakim zo-
stały wytworzone. Stąd, odmiany roślin 
zawierające geny wprowadzone do rośli-
ny macierzystej za pomocą technologii 
rekombinacji genetycznej również są wy-
łączone spod patentowania. Jednakże:

2. Dopuszczalne jest patentowanie roz-
wiązań, które nie dotyczą poszczególnej 
odmiany lub poszczególnych odmian 
roślin, ale roślin określonych za pomo-
cą wyższej jednostki taksonomicznej, 
np. gatunku lub podgatunku. W takim 
przypadku Europejski Urząd Patentowy 
świadomie udziela patentów, nawet jeżeli 
ich zakres obejmuje odmiany roślin.6

3. Nie ma przeszkód, aby roślina bądź 
odmiana rośliny wytwarzana bezpo-
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średnio opatentowanym sposobem7 
była chroniona w sposób pośredni 
na podstawie art. 64 ust. 2 KPE. Arty-
kuł ten nie musi być zatem brany pod 
uwagę przy ocenie zdolności patentowej 
zgłaszanego sposobu wytwarzania.8 
Odmiana roślin wytwarzana za pomocą 
inżynierii genetycznej może być zatem 
przedmiotem pośredniej ochrony 
patentowej.9

4. Konwencjonalne sposoby hodowli 
roślin, a zatem inne niż mikrobiolo-
giczne, które zawierają lub składają się 
z etapów krzyżowania całych genomów 
roślin, a następnie selekcji roślin, są za-
sadniczo wyłączone spod patentowania 
jako „czysto biologiczne”.
Takie sposoby nie wymykają się wy-
łączeniu spod patentowania jedynie 
dlatego, że zawierają etap o charakterze 
technicznym, który umożliwia bądź 
wspomaga przeprowadzenie etapów 
krzyżowania i selekcji całych genomów 
roślin.

5. Jeżeli jednak sposób opisany powy-
żej zawiera wśród etapów krzyżowania 
i selekcji dodatkowy etap o charakterze 
technicznym – który to etap sam przez 
się wprowadza daną cechę do genomu 
lub modyfi kuje tę cechę w genomie wy-
tworzonej rośliny, tak, że wprowadzenie 
albo modyfi kacja cechy nie jest rezulta-
tem połączenia genów roślin wybranych 
do krzyżowania – to proces taki nie jest 
wyłączony spod patentowania w świetle 
art. 53 (b) KPE. W kontekście badania 
czy taki sposób jest wyłączony spod pa-
tentowania jako czysto biologiczny w ro-
zumieniu art. 53 (b), nie ma znaczenia, 
czy etap o technicznym charakterze jest 
nowym czy znanym środkiem, czy jest 
trywialną czy fundamentalną zmianą 
znanego procesu, czy występuje bądź 
mógłby występować w naturze oraz 
czy stanowi istotę wynalazku10.

6. Dopuszczalne jest zastrzeganie 
roślin w formie product-by-process, 
nawet, jeżeli sposób wymieniony jako 
jedyna cecha określająca daną roślinę 
jest sposobem czysto biologicznym. 
Również fakt, że jedyną metodą dostęp-
ną w dacie zgłoszenia dla wytworzenia 
zastrzeganej rośliny jest ów czysto biolo-

giczny sposób ujawniony w zgłoszeniu, 
nie czyni niedopuszczalnym zastrzeżenia 
rośliny lub materiału roślinnego, innego 
niż odmiana. Nie ma przy tym znacze-
nia, że ochrona wynikająca z takiego 
zastrzeżenia obejmuje automatycznie 
konwencjonalną metodę hodowli danej 
rośliny, czyli jej wytwarzanie za pomocą 
biologicznego sposobu, literalnie wyłą-
czonego spod patentowania.

Iluzoryczność zakazu 
patentowania

 Przyjęcie powyższych zasad przez 
EUP oznacza, że istnienie zakazu pa-
tentowania odmian roślin jest obecnie 
iluzoryczne; pomimo literalnego zapisu 
w art. 53(b) KPE można opatentować 
rośliny wyższych grup taksonomicznych, 
czego praktyczną konsekwencją jest 
obejmowanie poszczególnych odmian ro-
ślin ochroną z patentu na rośliny będące 
przedmiotem wynalazku. Nie da się bo-
wiem wprowadzić do obrotu określonych 
roślin inaczej jak tylko poprzez sprzedaż 
materiału siewnego, bądź materiału 
ze zbioru określonej odmiany. De facto 
zatem hodowla, sprzedaż i inne czyn-
ności dotyczące danej odmiany mogą 
być objęte wyłącznością patentową, po-
mimo odmiennego literalnego brzmienia 
art. 53 (b). I tak, zastrzega się grupy roślin, 
linie hodowlane, gatunki i podgatunki, 
przy czym dotyczy to zarówno roślin 
uzyskanych sposobami mikrobiologicz-
nymi, jak i konwencjonalnymi. Ponadto, 
odmiany wytworzone metodami inżynierii 
genetycznej mogą być również przed-
miotem pośredniej ochrony patentowej. 
Biorąc pod uwagę zakaz patentowania 
czysto biologicznych sposobów hodowli 
roślin, trzeba skonstatować, że i on doznał 
zasadniczego ograniczenia, co wynika 
głównie z możliwości opatentowania roślin 
w kategorii product-by-process.

Wydaje się, że rozdźwięk, jaki obecnie 
występuje pomiędzy brzmieniem prze-
pisów KPE a praktyką EUP, wymaga 
ponownej analizy założeń systemu 
patentowego w odniesieniu do roślin 
i sposobów ich hodowli. Aksjologiczne 
uzasadnienie zakazu udzielania pa-

tentów na rozwiązania z tej dziedziny 
powinno uwzględniać uwarunkowania 
ekonomiczno-społeczne patentowania 
roślin i prowadzić do racjonalnego okre-
ślenia zakresu omawianego zakazu. 
Kwestią decyzji politycznej pozostawa-
łaby oczywiście zmiana: albo praktyki 
decyzyjnej Urzędu, albo brzmienia 
Konwencji bądź Regulaminu Wykonaw-
czego, albo wreszcie jednego i drugiego 
jednocześnie.

1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej, tekst jedn. Dz. U. 
z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., cytowana 
dalej jako pwp.

2 Dec. 1/98 Transgenic plants/Novartis Dz. Urz. 
EUP 2000, 111.

3 Dec. 1854/07 Sunfl ower, niepubl.
4 Dec. w połączonych sprawach G 2/07 

i G 1/08, Dz. Urz. EUP, odpowiednio: 2012, 130 
oraz 2012, 206.

5 Dec. w połączonych sprawach G 2/13 Broc-
coli II i G 2/12 Tomato II, Dz. Urz. EUP, nipubl., 
dostępne na stronie EUP: http://www.epo.org/
law-practice/case-law-appeals/eba/number.
html.

6 Tak też: Wytyczne Europejskiego Urzędu 
Patentowego, wersja z listopada 2014, 
Część G, 5.2. Zauważyć należy, że takie 
brzmienie Wytycznych jest zgodne również 
z Zasadą 26 (5) Regulaminu Wykonawczego 
do Konwencji oraz punktem 31 preambuły 
dyrektywy 98/44, a zatem omawiany kierunek 
interpretacji wyłączenia z art. 53 (b) został – jak 
się wydaje – ugruntowany w systemie prawa 
opartym na KPE, jak i w prawie unijnym.

7 Dla jasności wywodu dodajmy, że chodzi 
tu o sposób niebiologiczny, a zatem nie podpa-
dający pod wyłączenie z art. 53 (b) in fi ne.

8 Zob. też Wytyczne EUP, Część G-II, 5.4.1.
9 W tym miejscu należy wskazać błąd w re-

cypowaniu Wytycznych EUP do Metodyki 
Urzędu Patentowego RP, wedle której „z uwagi 
na wyłączenia spod patentowania odmian 
roślin, do sposobu wytwarzania roślin przepis 
z art. 64 ust. 1 nie ma zastosowania. Tak więc 
patent na sposób wytwarzania nowych od-
mian roślin nie obejmuje ochroną (pośrednią) 
odmian roślin wytworzonych według wyna-
lazku”. W Wytycznych EUP i decyzji G 1/98 
odniesiono się do kwestii stosowania art. 64 
ust. 2 KPE, i odpowiadającego mu art. 64 
ust. 1 pwp, zupełnie inaczej.

10 O szczegółach uzasadnienia dec. G 2/07 
i G 1/08 zob. K. Felchner, Ż. Pacud, Ochrona 
roślin w prawie własności przemysłowej – po-
równanie modelu ochrony patentowej i ochrony 
wyłącznym prawem hodowcy, Europejski 
Przegląd Sądowy, 1/2015, s. 29–30.
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Dwadzieścia lat Ogólnopolskiej Konferencji 
„Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”

Ogólnopolska Konferencja Ogólnopolska Konferencja Informacja patentowa dla nauki i przemysłuInformacja patentowa dla nauki i przemysłu 
była w tym roku wyjątkowa, ponieważ doczekała się swojej dwudziestej odsłony. była w tym roku wyjątkowa, ponieważ doczekała się swojej dwudziestej odsłony. 

Odbyła się w dniach 23–24 czerwca w ramach Warszawskich Dni Innowacji. Odbyła się w dniach 23–24 czerwca w ramach Warszawskich Dni Innowacji. 
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało 
Narzędzia i strategie zarządzania innowacją. Narzędzia i strategie zarządzania innowacją. 

J uż po raz trzeci uczestnicy zgromadzili się w Cen-
trum Nauki Kopernik, by na zaproszenie Urzę-

du Patentowego RP i Centrum Przedsiębiorczości 
Smolna, działającego w strukturach Miasta Stołecznego 
Warszawy, wziąć udział w Konferencji, która na przestrzeni 
lat zmieniała swoją formułę, by sprostać oczekiwaniom 
uczestników.

Pierwsze konferencje były adresowane tylko do Ośrodków 
Informacji Patentowej sieci PATLIB i brało w nich udział 
30–40 osób, powiedział Zastępca Prezesa UPRP Sławomir 
Wachowicz podczas przemówienia otwierającego. Ich pro-
gram obejmował głównie prezentacje przygotowywane 
przez Urząd Patentowy, ale również i przez ośrodki. W kolej-
nych latach programy były uzupełniane o sesje szkoleniowe 

Rejestracja uczestników

Zastępca Prezesa UPRP Sławomir Wachowicz otwiera konferencję

w zakresie korzystania z baz danych przy użyciu narzędzi 
informatycznych.

O becnie Konferencja, która w tym roku przyciągnę-
ła aż 170 uczestników, kierowana jest nie tylko 

do pracowników sieci Ośrodków Informacji Patentowej, 
ale i przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, cen-
trów transferu technologii, instytutów naukowo-badawczych 
oraz kancelarii patentowych. Jest platformą wymiany do-
świadczeń i wiedzy różnych środowisk, łączy ze sobą sferę 
nauki i biznesu. 

W jubileuszowej edycji udział wzięły osoby reprezentujące 
ośrodki PATLIB, polskie uczelnie, a także m.in. Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Instytut 
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Chemii Fizycznej PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN, Główny Instytut Górnictwa, Instytut 
Farmaceutyczny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz 
kancelarie rzeczników patentowych z różnych stron Polski, 
jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Widoczne zmiany w programie konferencji miały miejsce 
od roku 2004, kiedy po przystąpieniu Polski do Konwencji 
monachijskiej o patencie europejskim Urząd Patentowy za-
czął aktywnie uczestniczyć w programach współpracy z Eu-
ropejskim Urzędem Patentowym. W roku 2009 zmieniono 
formułę konferencji na otwartą i wprowadzono do programu 

Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michał 
Olszewski wita uczestników konferencji

Witold Załęski – przedstawiciel funduszu prowadzonego przez 
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa

dr Agnieszka Podrazik – Akademia Górniczo-Hutnicza

warsztaty umożliwiające uczestnikom aktywny udział w pro-
ponowanych szkoleniach, dodał Prezes Wachowicz. 

P ierwszy dzień wydarzenia rozpoczął się od sesji 
plenarnej. Zgromadzonych gości przywitał Zastęp-

ca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michał 
Olszewski. Myśląc o innowacyjnej Warszawie, powiedział, 
kilka lat temu postanowiliśmy podjąć współpracę z Urzę-
dem Patentowym i współpracować przy organizacji tej 
konferencji, dlatego że temat jest ważny nie tylko dla nas 
jako Warszawy, ale de facto dla każdego polskiego miasta. 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wychodzi naprzeciw 
potrzebom polskiego przedsiębiorcy, m.in. poprzez działal-
ność Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Jego przedsta-
wiciel, Jan Krzyżanowski zachęcał uczestników konferencji 
do korzystania z jego oferty. Centrum stanowi bowiem 
uzupełnienie inicjatyw w zakresie przestrzeni badawczo-
rozwojowych, biurowych i inkubacyjnych, jest platformą 
wymiany idei i konkretnych rozwiązań między sferą pu-
bliczną i prywatną. Organizujemy warsztaty, szkolenia, spo-
tkania z różnymi mentorami biznesowymi, powiedział Jan 

Krzyżanowski. Chcemy pomóc przedsiębiorcy na każdym 
kroku, a w szczególności w tych podstawowych krokach 
zakładania działalności gospodarczej, bo tam jest zazwyczaj 
najwięcej znaków zapytania.

M aciej Sadowski, prezes Fundacji StartUp Hub 
Poland, która zajmuje się wspieraniem polskich 

i zagranicznych wynalazców w komercjalizacji wyników 
ich badań naukowych w Polsce, podzielił się ze słucha-
czami opinią na temat możliwości związanych z taką ko-
mercjalizacją. Powiedział: Dzisiaj w Polsce możliwości dla 
naukowców, którzy chcieliby komercjalizować wyniki swoich 
badań, są ogromne. Natomiast wielkie cywilizacyjne wyzwa-



X X  KO N FER E N C JA  U PR PX X  KO N FER E N C JA  U PR P

Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    109

nie dla Polski to tak zachęcić kolegów, 
koleżanki zza granicy, żeby również 
myśleli o Polsce jako o jednym z trójki 
najlepszych miejsc do przeniesienia 
swoich badań i komercjalizacji. Fun-
dacja wspiera ich wysiłki, począwszy 
od analityki biznesowej, przez ochronę 
patentową, po inwestowanie.

W itold Załęski, przedstawiciel 
funduszu prowadzonego 

P o części ogólnej uczestnicy 
wzięli udział w praktycznych 

warsztatach, które odbywały się 
równocześnie w czterech salach. Ka-
tarzyna Bartos, przedstawicielka fi rmy 
Minesoft zaprezentowała zaintereso-
wanym profesjonalne narzędzie do po-
szukiwań i badań patentowych – bazę 
PatBase. PatBase oferuje przystępne 
i wygodne narzędzia, które ułatwiają 
wyszukiwanie i przetwarzanie danych. 

O zarządzaniu własnością intelektu-
alną jako źródle sukcesu i innowa-
cyjności przedsiębiorstwa mówili Olli 
Ilmarinen z Fińskiego Urzędu Paten-
tów i Rejestracji oraz Agnieszka Pod-
razik z Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Warsztaty przeznaczone są dla kadry 
zarządzającej przedsiębiorstwem 
oraz dla instytucji otoczenia biznesu, 
powiedziała Agnieszka Podrazik. Mają 
one przede wszystkim uświadomić 
kadrze zarządzającej istotę problemów 
związanych z własnością intelektualną, 
a także wskazać, że system ochrony 
własności intelektualnej służy nie tylko 
ochronie naszych rozwiązań, nie tylko 
ochronie kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstw, ale przede wszystkim 
stanowi źródło cennych informacji 
na temat rynku, konkurencji. Tak 
pozyskane informacje mogą służyć 
opracowaniu nowych produktów, wy-
korzystaniu nisz na rynku, jak również 
(…) niepopełnianiu błędów prowa-
dzenia badań nad już istniejącymi 
rozwiązaniami.

Z e studiami przypadków doty-
czących wykorzystania praw 

wyłącznych w walce z nieuczciwą 
konkurencją zapoznała uczestników 
Aleksandra Maciejewicz z fi rmy Law-
more. Jej gośćmi byli Krystyna Odoliń-
ska, projektantka biżuterii marki KOD, 
Anna Migacz-Lesińska, właścicielka 
grupy Owee oraz Marta Jurek z fi rmy 
izzybike.eu. Rozmawialiśmy zarówno 
o przypadkach międzynarodowych, 
jak i naszych, krajowych, powiedziała 
Aleksandra Maciejewicz. Z tego tytułu 

Jan Krzyżanowski – Centrum 
Przedsiębiorczości Smolna

Maciej Sadowski – prezes Fundacji StartUp 
Hub Poland

Marina Vostrukhina – fi rma GEN3 Partners

przez Bielski Park Technologiczny Lot-
nictwa, który inwestuje w innowacyjne 
przedsięwzięcia, zapoznał słuchaczy 
ze sposobami skutecznej komercjali-
zacji. Żeby była komercjalizacja, musi 
być sukces, musi być wdrożenie ryn-
kowe, powiedział. Jego zdaniem, jeśli 
chcemy skomercjalizować rzecz inno-
wacyjną, musimy przestrzegać kilku 
podstawowych zasad, m.in.: znać się 
na tym, co robimy; sprawdzać, badać, 
analizować; jako MŚP musimy szukać 
nisz rynkowych albo wsparcia wielkich 
graczy; musimy działać rozważnie, 
ale i szybko, ponieważ czas na wdro-
żenie innowacji jest z każdym rokiem 
coraz krótszy; na koniec musimy się 
nastawić na proces innowacji ciągłej.

zaprosiłam osoby, którym udało się, 
czy to w naszym Urzędzie Patento-
wym, czy też w OHIM, czy międzyna-
rodowych instytucjach uzyskać prawa 
wyłączne. Uczestnicy mogli dowie-
dzieć się, jak goście zaproszeni przez 
Aleksandrę Maciejewicz radzą sobie 
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na rynku oraz jak uzyskanie praw wy-
łącznych buduje wartość ich fi rmy.

D użym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty Marka 

Truszczyńskiego, Zastępcy Dyrektora 
w Departamencie Badań Patentowych 
Urzędu Patentowego RP, który uświa-
domił słuchaczom znaczenie badania 
czystości patentowej. Przed wprowa-
dzeniem produktu na danym teryto-
rium musimy sprawdzić, czy nie na-
ruszamy czyichś praw wyłącznych, 
zauważył. Musimy to sprawdzić, żeby 
nie narazić się na duże koszty związa-

Katarzyna Bartos – fi rma Minesoft

Marek Truszczyński – Zastępca Dyrektora 
w Departamencie Badań Patentowych 
Urzędu Patentowego RP

Olli Ilmarinen z Fińskiego Urzędu Patentów

ne z procesem sądowym o naruszenie 
czyichś praw. 

Pozostałe warsztaty dotyczyły m.in. 
zarządzania innowacyjnym przed-
sięwzięciem, monitoringu rozwoju 
technologii z krajów azjatyckich dzięki 
informacji patentowej oraz wyceny 
wartości niematerialnych i prawnych 
z zastosowaniem wybranych modeli 
i metod analitycznych. Liczni uczestni-
cy wzięli udział w warsztatach poświę-
conych wykorzystaniu narzędzi TRIZ 

(Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych 
Zadań) w tworzeniu innowacyjnych 
rozwiązań, prowadzonych przez Mari-
nę Vostrukhinę z fi rmy GEN3 Partners. 
W oparciu o liczne studia przypadków 
prowadząca zapoznała słuchaczy 
z działaniem narzędzi TRIZ, wykorzy-
stywanych w prawidłowym formuło-
waniu problemów.

O gromny entuzjazm słuchaczy 
wywołały warsztaty Wojciecha 

Karcza z Design Thinking Warsaw, 
który poprzez interaktywne, manualne 
ćwiczenia, pracę w parach i grupach, 
defi niowanie problemów oraz szukanie 
rozwiązań, które pozwalają na zaspo-
kojenie potrzeb użytkownika, pokazał 
słuchaczom, jak stworzyć innowacyjne 
rozwiązanie. Zdaniem Wojciecha 
Karcza najważniejszym etapem pro-
cesu design thinking jest empatia, 
która pozwala na wczucie się w rolę 
użytkownika.

O rganizatorzy Konferencji 
starają się uwzględniać su-

gestie i opinie uczestników, które 
wykorzystywane są przy tworzeniu 
programów kolejnych edycji wyda-
rzenia. Wysoko oceniane są m.in. 
interaktywne, kreatywne warsztaty, 
a zwłaszcza takie, którym towarzyszą 
ciekawe przykłady i ćwiczenia, szcze-
gólnie pochodzące z realnego świata. 
Uczestnicy Konferencji Informacja 
patentowa dla nauki i przemysłu 
cenią sobie możliwość wykonywania 
zadań pod okiem wykwalifi kowa-
nych prowadzących, co pozwala im 
na ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz 
konfrontację z narzędziem, którym 
są zainteresowani. Szczególne zna-
czenie przykładają do zróżnicowanego 
poziomu warsztatów.

T egoroczna Konferencja spo-
tkała się z bardzo pozytywnym 

odbiorem. Uczestnicy wysoko ocenili 
wiedzę i umiejętności prelegentów 
oraz jakość programu warsztatów, 
zarówno pod względem zawartości 
merytorycznej, jak i formuły. Okazuje 

się, że pomimo tego, iż Konferencja 
organizowana jest od dwudziestu lat, 
zainteresowanie tematyką informacji 
patentowej nie słabnie.

Katarzyna Kowalewska
Zdj. R. Graff 
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INNOWACYJNOŚĆ W PRAKTYCE
Coraz mniej czasu zostaje na reakcje rynkowe

Witold Załęski
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o.

Polska i cała Unia Europejska będzie powiększać dystans do najbardziej Polska i cała Unia Europejska będzie powiększać dystans do najbardziej 
innowacyjnych gospodarek świata – Stanów Zjednoczonych i Japonii, innowacyjnych gospodarek świata – Stanów Zjednoczonych i Japonii, 
ale także np. Korei Południowej, tak długo, jak długo nie zrozumiemy, ale także np. Korei Południowej, tak długo, jak długo nie zrozumiemy, 

że innowacja to nie wielkie inwestycje badawcze, a codzienna że innowacja to nie wielkie inwestycje badawcze, a codzienna 
żmudna praca nad udoskonalaniem produktów i procesów.żmudna praca nad udoskonalaniem produktów i procesów.

Jest mrzonką, że polskie małe i średnie fi rmy 
będą mogły wkrótce wprowadzać na rynek 
wielkie innowacje, w XXI wieku główna bariera 
leży po stronie kosztów badań i kosztów wpro-
wadzenia produktu na rynek. Nawet jeśli uda-
łoby się sfi nansować badania, to trudno sobie 
wyobrazić, aby udało się lokalnej małej fi rmie 
z Polski wejść na globalny rynek, zwłaszcza 
rynek dóbr konsumpcyjnych.

Nie oznacza to, że jesteśmy skazani na poraż-
kę. Wystarczy naśladować najlepszych. Przez 
całe dziesięciolecia, gospodarka japońska 
opierała się na strategii szybkiego naśladowcy. 
Niech nas nie zmyli nazwa. Szybki naśladowca 
musi być bardzo zaawansowany technologicz-
nie, po to, żeby szybko przerabiać twórczo 
pomysły innych, ulepszać je, obniżać koszty, 
miniaturyzować.

Polskie fi rmy są w stanie tak działać. Niestety, 
ogromna część środków pomocowych idzie 
na wielkie projekty badawcze, długotrwałe 
i mało efektywne, których efekty przychodzą 
przeważnie długo po tym, jak światowa kon-
kurencja wdroży podobne lub wręcz lepsze 
rozwiązania. Jeśli zrozumiemy, czym jest 
w XXI wieku innowacja, to będziemy mogli za-
cząć budować system efektywnego jej wspar-
cia. Ta publikacja ma przybliżyć czytelnikowi 
opinię praktyków – osób na co dzień ryzyku-
jących własne i powierzone środki w projekty 
innowacyjne.

Słowo „innowacyjność” pełni w ostatnim okre-
sie rolę słowa-klucza. Jest odmieniane przez 
wszystkie przypadki i dodawane w formie 
przymiotnikowej do każdego niemal pojęcia. 
Mamy więc innowacyjną gospodarkę, innowa-
cyjne fi rmy, innowacyjne technologie, czy wręcz 
innowacyjne państwo. 

Innowacyjność czyli odnowienie

Ewidentne opóźnienie rozwoju technologicz-
nego Unii Europejskiej w stosunku do USA 
czy Japonii1, sprawia, że innowacyjność stała 
się nie tylko priorytetem, ale swoistą obsesją 
władz odpowiedzialnych za rozwój gospodar-
czy. Warto zatem zastanowić się czym – tak 
naprawdę – jest innowacja, jakie są jej źródła 
i jakie przejawy.

Innovatio w języku łacińskim oznacza od-
nowienie. Innowacja nierozłącznie wiąże się 
ze zmianą, nowością, reformą, działalnością 
nowatorską. Za innowacje uważa się nowe 
fakty, procesy, zjawiska o charakterze technicz-
nym, organizacyjnym, społecznym lub psycho-
logicznym. Sama nowość nie stanowi jednak 
o innowacyjności. Żeby mówić o innowacyjno-
ści potrzebna jest nowa wartość. Można więc 
powiedzieć, iż do uznania danego zjawiska 
za innowacyjne musi występować koniunkcja 
nowości i wartości.

Pierwszą systematyczną defi nicję innowacji 
sformułował Joseph Schumpeter – austriacki 
ekonomista w pierwszej połowie XX wieku, 
który określił innowacje jako tworzenie zmian 
fundamentalnych lub radykalnych, zmian niepo-
wtarzalnych (jednorazowych, nieciągłych) oraz 
jako transformację nowej idei lub wynalazku 
technologicznego w rynkowy produkt lub pro-
ces. Do dziś aktualna pozostaje lista zjawisk 
uznawanych przez niego za przejawy innowacji. 
Są to:

wprowadzenie do produkcji nowych  
wyrobów lub udoskonalenie dotychczas 
istniejących,
wprowadzenie nowej lub udoskonalonej  
metody produkcji,
otwarcie nowego rynku, 

zastosowanie nowego sposobu sprzedaży  
lub zakupów,
zastosowanie nowych surowców lub  
półfabrykatów,
wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 

Wskazywał też na powiązanie nowości tech-
nicznej z wartością rynkową. Fakt, że dane 
rozwiązanie nie było wcześniej znane, nie czyni 
go jeszcze innowacją. Staje się ono innowacją 
w momencie transformacji w rynkowy produkt.

Ten właśnie nurt myślenia o innowacyjności 
zwany nurtem rynkowym, został w pełni roz-
winięty w drugiej połowie XX i na początku 
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XXI wieku przez Petera Druckera. Stwierdził on2, że przedsię-
biorczość polega na aktywnym podejściu do szans – ich wyko-
rzystywaniu i unikaniu zagrożeń. Celem wprowadzania zmian 
jest określona korzyść ekonomiczna, a kluczowe znaczenie 
mają innowacje służące zwiększeniu konkurencyjności pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Ostatecznej weryfi kacji 
szansy dostarcza rynek. Działają dwa podstawowe kryteria 
weryfi kacji szansy i sposobu jej wykorzystania: czy produkt jest 
kupowany (wymiar rynkowy innowacji), czy produkcja jest opła-
calna? (wymiar produkcyjny innowacji). Drucker formułuje też 
chyba najprostszą i najbardziej jednoznaczną defi nicję innowacji. 
Mówi on, że innowacja defi niowana jest jako pomyślna 
ekonomicznie eksploatacja nowych pomysłów.

Nowość nie musi być innowacyjna

Aby mówić o innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa, musi-
my zdefi niować zarówno nowość rozwiązania, jak i pewną nową 
wartość przez nią kreowaną. Sama nowość nie jest jeszcze 
innowacją. Rozwiązania innowacyjne mają źródło zarówno w fi r-
mie: jej zachowaniach, reakcjach, przyzwyczajeniach, jak i poza 
nią: w zmianach otoczenia, zmianach nawyków czy czynnikach 
demografi cznych. Innowacją jest zarówno nowy, nie znany 
wcześniej produkt, nowa metoda wytwarzania produktu, jak 
i – coraz częściej – nowa organizacja działania. W nowoczesnej 
gospodarce większe znaczenie mają innowacje organizacji 
działania. Postęp technologiczny wymusza niejako zmiany w or-
ganizacji biznesu.

Wdrażanie projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie staje 
się coraz ważniejszym wyzwaniem dla gospodarki narodowej. 

Obserwujemy znaczne przyspieszenie cyklu życia innowacji. 
Sprawia to, że coraz mniej czasu pozostaje na reakcje rynkowe. 
Możemy mówić o kilku czynnikach sprawiających, iż innowacyj-
ność staje się coraz ważniejsza:

konkurencyjność wyrobów/usług  zależy od technologii, po-
nieważ podstawa konkurencji przesuwa się z ceny na czynni-
ki pozacenowe;
rosnąca skala i ryzyko rozwoju technologicznego  
(globalizacja);
rosnące tempo zmian technologicznych  (rozwój nauki 
i techniki, skracanie cyklu życia technologii);
rosnąca złożoność technologii  (rozwój nauki i techniki, nowe 
technologie);
rosnąca konkurencja  (wzrost i zmiana rodzajów konkurencji);
rosnące zagrożenia i szanse  (wolny rynek, UE).

1 Por. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitety 
Integracji Europejskiej, „Strategia Lizbońska – Droga do Sukcesu Zjedno-
czonej Europy” UKIE, 2007, s. 71.

2 Drucker Peter F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, 2003.

Zarządzanie własnością 
intelektualną źródłem 

sukcesu i innowacyjności 
przedsiębiorstwa 

– poszukiwania w bazach danych

dr Agnieszka Podrazik
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Biblioteka Główna

W gospodarce opartej na wiedzy, W gospodarce opartej na wiedzy, 
wykorzystanie informacji patentowej jest wykorzystanie informacji patentowej jest 
czynnikiem odgrywającym istotną rolę czynnikiem odgrywającym istotną rolę 
w sukcesie każdego przedsiębiorstwa, w sukcesie każdego przedsiębiorstwa, 

dużego i małego. dużego i małego. 

Dokumenty patentowe w porównaniu z jakimikolwiek innymi publikacjami 
naukowymi czy technicznymi zawierają ogromne bogactwo informacji 
prawnej i technicznej, ale także bardzo szczegółowej informacji przydatnej 
dla biznesu. Co więcej, szybki technologiczny rozwój w dziedzinie informa-
cji i komunikacji w połączeniu z darmowymi i komercyjnymi patentowymi 
bazami danych, stworzył nowe możliwości przede wszystkim dla MŚP, 
które mogą obecnie korzystać w strategiczny i bardziej systematyczny 
sposób oraz co ważne często bezpłatnie z ogromnych zasobów informacji 
patentowej.

Informację patentową cechuje kilka istotnych elementów, które stanowią 
o jej wysokiej wartości. Do najczęściej przytaczanych należą jej aktualność 
oraz unikalność. Publikacja zgłoszenia, to często pierwsza publikacja, która 
pojawia się na temat danego rozwiązania. Monitoring informacji patentowej 
z interesującej nas dziedziny pozwala śledzić na bieżąco najważniejsze 
osiągnięcia technologiczne. Dokumentację patentową cechuje także wy-
soki stopień usystematyzowania danych. Dzięki systemom klasyfi kacyjnym 
jest doskonale uporządkowana i sklasyfi kowana według pól technologii. 

Oprócz Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej, stosowanej powszech-
nie na świecie od lat 60., a w pierwszej dekadzie XXI w. gruntownie zrefor-
mowanej i przystosowanej do celów elektronicznych zasobów informacji, 
wymienić należy najnowszy system Cooperative Patent Classifi cation, 
uruchomiony 1 stycznia 2013. Klasyfi kacja CPC będąca owocem współ-
pracy EPO oraz USPTO, zawiera około 250 000 haseł w porównaniu 
do 77 000 haseł w MKP. Zwiększona ilość haseł uzasadniona jest gwał-
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townym rozwojem nowoczesnych techno-
logii w ostatnim 20-leciu.

 Dlaczego informacja 
patentowa potrzebna jest 
przedsiębiorcy?

Poznając cechy i zalety informacji paten-
towej wydaje się oczywiste, że powinni 
korzystać z niej także przedsiębiorcy, 
szczególnie na etapie podejmowania 
decyzji istotnych dla rozwoju fi rmy. Pa-
tenty są wyjątkowym źródłem informacji 
technicznej, stanowiącej wielką wartość 
w strategicznym planowaniu biznesu. 
Większość wynalazków jest ujawniana 
już, kiedy zgłoszenie patentowe jest publi-
kowane. Tak więc opisy patentowe do-
starczają wiedzy o najnowszych osiągnię-
ciach na długo przed tym zanim produkt 
pojawi się na rynku. Bez informacji paten-
towej trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek 
badanie stanu techniki, które w każdym 
przedsiębiorstwie powinno odgrywać 
istotną rolę, prowadzić do określenia 
przyszłego kierunku rozwoju produktu, 
ułatwiać prace projektowe konstruktorom 
poprzez wskazywanie tych rozwiązań 
technicznych, które podlegają ochronie 
prawnej, umożliwiać prowadzenie ukie-
runkowanej i spójnej polityki wynalazczo-
racjonalizatorskiej. Badania stanu techniki 
pozwalają efektywnie zaplanować dzia-
łalność R&D bez narażania się na dupli-
kację prac, wyznaczyć kierunek badań, 
zidentyfi kować konkurencję lub potencjal-
nych partnerów, określić, które obszary 
nie są jeszcze dostatecznie „zajęte” przez 
fi rmy działające na rynku w określonej 
branży, tak, aby podjąć słuszną decyzję 
o wejściu na rynek. 

Światowa Organizacja Własności Inte-
lektualnej WIPO wymienia najważniejsze 
z biznesowych możliwości wykorzystania 
informacji patentowej w działalności 
przedsiębiorstw:

zidentyfi kowanie i ocena technologii,  
którą fi rma chciałaby nabyć,
zidentyfi kowanie alternatywnych  
technologii,

śledzenie najnowszych technologii z in- 
teresującej dziedziny,
znalezienie gotowych rozwiązań tech- 
nicznych problemów,
inspiracja dalszych pomysłów  
wynalazczych.

Z punktu widzenia strategii komercyjnej 
przedsiębiorstw informacja patentowa 
pomoże:

zidentyfi kować partnerów biznesowych, 

zlokalizować materiały i dostawców, 

monitorować działalność konkurencji, 

zidentyfi kować nisze na rynku. 

W aspekcie ochrony własności praw 
własności przemysłowej jest niezbędna 
fi rmom, aby:

zidentyfi kować stan techniki przed do- 
konaniem zgłoszenia patentowego,
uniknąć niepotrzebnych kosztów  
na prowadzenie badań nad czymś, 
co jest już znane,
ocenić zdolność patentową własnych  
wynalazków,
uniknąć ewentualnych naruszeń praw  
wyłącznych,
zablokować udzielenie patentu, który  
naruszałby nasze prawa.

Gdzie szukać informacji?

1) INFORMACJE 
O PRZEDSIĘBIORSTWACH

a. dostawcy niekomercyjni – ofi cjalne 
urzędy, instytucje

Centralna ewidencja i informacja o dzia- 
łalności gospodarczej (CEIDG) 
– www.ceidg.gov.pl
Baza Głównego Urzędu Statystycznego  
(GUS)/REGON 
– www.stat.gov.pl/regon
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)  
– https://ems.ms.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki wyszukiwarka  
instytucji – https://biznes.gov.pl

b. renomowani KOMERCYJNI dostawcy 
informacji 

Bisnode D&B Polska – udostępnia  
darmowo podstawowe informacje o fi r-
mach – http://www.dnb.com.pl

Kompass – podstawowe informacje  
o fi rmach, http://pl.kompass.com/

c. Portale informacyjne 
– np. Infor www.infor.pl; 
Puls Biznesu www.pb.pl

2) INFORMACJE NA TEMAT PRAW 
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, 
OCHRONY PATENTOWEJ, DORADZ-
TWO PATENTOWE

a. Urząd Patentowy RP www.uprp.pl
b. kancelarie patentowe 
www.rzecznikpatentowy.org.pl
c. Ośrodki informacji patentowej PATLIB
www.uprp.pl/osrodki-informacji 
patentowej/
Lead03,278,297,1,index,pl,text

3) BAZY DANYCH PATENTÓW, ZNA-
KÓW TOWAROWYCH, WZORÓW 
PRZEMYSŁOWYCH

a. znaki towarowe
Register Plus,  
http://regserv.uprp.pl/register/regvie-
wer – znaki towarowe w procedurze 
krajowej 
Romarin  
www.wipo.int/romarin  
– znaki towarowe w procedurze 
międzynarodowej 
Global Brand Database,  
http://www.wipo.int/branddb/en/ 
– znaki towarowe poszczególnych urzę-
dów patentowych
eSearch plus  
www.oami.europa.eu 
– znaki towarowe Wspólnoty 
Europejskiej
TmView  
www.tmdn.org/tmview/welcome.html 
– znaki towarowe poszczególnych urzę-
dów patentowych

b. wzory przemysłowe
Hague Express  
www.wipo.int/designdb/hague/en/ 
– wzory przemysłowe w procedurze 
międzynarodowej WIPO
Global Design Database  
www.wipo.int/designdb/en/ 
– wzory przemysłowe poszczególnych 
urzędów patentowych
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eSearch plus  
www.oami.europa.eu 
– wzory przemysłowe Wspólnoty 
Europejskiej
DesignView  
ww.tmdn.org/tmdsview-web/
welcome 
– wzory przemysłowe poszczególnych 
urzędów patentowych

c. patenty
UPRP – Register Plus  
– http://regserv.uprp.pl 
wyszukiwarka przedmiotów chronionych 
– http://grab.uprp.pl 
serwer publikacji UPRP 
– http://pubserv.uprp.pl
Baza danych Espacenet  
– http://worlwide.espacenet.com
Europejska Organizacja Patentowa  
oferuje łatwy w użyciu bezpłatny ser-
wis, który zawiera informacje o ponad 
90 mln wynalazków w różnych kra-
jach. Niektóre z nich pochodzą nawet 
z roku 1836.
Baza danych PatentScope WIPO  
– http://patenstscope.wipo.int/
search/en/search.jsf
WIPO oferuje dostęp do bazy zgłoszeń 
międzynarodowych PCT oraz do wielu 
innych patentowych kolekcji krajowych, 
zawiera ponad 40 mln rekordów
Baza danych Depatisnet,  
http://depatisnet.dpma.de/
DepatisNet
Baza Niemieckiego Urzędu Patento- 
wego zapewnia dostęp do niemieckiej 
dokumentacji patentowej (patenty i wzo-
ry użytkowe), dokumentacji międzyna-
rodowej, oraz wielu kolekcji krajowych, 
w tym także polskiej.
Bazy danych innych urzędów  
patentowych

Każdy urząd patentowy ma własne bazy 
danych zawierające tylko jego publikacje, 
np. zgłoszenia i/lub patenty tylko ze 
Stanów Zjednoczonych 
http://patft.uspto.gov, 
Japonii http://www.j-platpat.inpit.go.jp/
web/all/top/BTmTopEnglishPage, 
Korei http://eng.kipris.or.kr

Empatia jest najważniejsza 
w design thinking

Wojciech Karcz
Design Thinking Warsaw

Na pierwszym etapie procesu Na pierwszym etapie procesu design thinking design thinking 
naszym zadaniem jest odkrycie potrzeb użytkownika, naszym zadaniem jest odkrycie potrzeb użytkownika, 

dla którego tworzymy nowe rozwiązanie. Często dla którego tworzymy nowe rozwiązanie. Często 
ta faza nazywana jest „empatią”, ponieważ chodzi ta faza nazywana jest „empatią”, ponieważ chodzi 

nam dosłownie o wczucie się w rolę drugiego nam dosłownie o wczucie się w rolę drugiego 
człowieka, dzięki czemu jesteśmy w stanie poznać człowieka, dzięki czemu jesteśmy w stanie poznać 

jego potrzeby.jego potrzeby.

Takie podejście jest jednym z fundamen-
tów procesu design thinking, ponieważ 
projektujemy nowe produkty i usługi, 
z których będą korzystać normalni ludzie 
(human centered design). Bardzo często 
zdarza się bowiem, iż tworzymy jakieś 
rozwiązanie opierając się tylko na naszym 
punkcie widzenia i nie uwzględniamy 
perspektywy użytkowników, którzy z tego 
rozwiązania będą później korzystać. Cza-
sami zaś nasze rozumienie konkretnego 
problemu kompletnie różni się od sposo-
bu myślenia końcowych użytkowników. 
Dlatego pierwszym krokiem przy two-
rzeniu nowego produktu lub usługi jest 
wyjście na zewnątrz do normalnych ludzi 
i odkrycie, jakie są ich potrzeby.

Pytaj, aby wiedzieć

Najlepiej zacząć swoją pracę od zada-
nia sobie podstawowych pytań: „czego 
nie wiem?”, „czego muszę się dowie-
dzieć?”, „z kim muszę porozmawiać?”, 
„gdzie znajdę potrzebne informacje?”, 
„kto może mi pomóc?”, „kto zajmował się 
podobnym problemem?” itp. Następnie 
poszukujemy niezbędnych informacji 

w Internecie, książkach, publikacjach 
czy rozmowach z ekspertami oraz 
zwykłymi ludźmi. Dodatkowo skupiamy 
się też na odkryciu potrzeb użytkowni-
ków, którzy będą korzystać z naszego 
rozwiązania.

Na tym etapie naszym celem jest zdoby-
cie, jak największej liczby obserwacji oraz 
informacji dotyczących problemu, którym 
obecnie się zajmujemy. Chodzi o to, żeby 
zostać „ekspertem” w tej konkretnej dzie-
dzinie i to jeszcze w stosunkowo krótkim 
czasie.

Najlepiej wytłumaczyć taki sposób dzia-
łania na przykładzie. Załóżmy, że chce-
my przeprojektować doświadczenie 
korzystania z metra w pewnym mieście. 
W tym celu obserwujemy pasażerów 
użytkujących na co dzień metro przy 
dojazdach do pracy. Rozmawiamy z tymi, 
którzy sporadycznie korzystają z metra, 
jeździmy razem z pasażerami w porze 
porannego szczytu. Rozmawiamy z ma-
szynistami prowadzącymi pociągi, ludźmi 
budującymi składy metra oraz z tymi, 
którzy zawiadują ruchem pociągów. Rów-
nież możemy zapytać się, co myślą o me-
trze ludzie, którzy nigdy z metra nie sko-
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rzystali. Równolegle możemy wspierać 
się też twardymi danymi na temat liczby 
użytkowników metra, badaniami satys-
fakcji klienta, częstotliwością kursowania 
pociągów, danymi demografi cznymi pa-
sażerów, liczby kupionych biletów itp. itd.

Dzięki temu w dosyć krótkim czasie jeste-
śmy w stanie dowiedzieć się bardzo dużo 
na temat metra w konkretnym mieście, 
a nawet doświadczyć na własnej skórze, 
jak działa taka usługa. W ten sposób 
również poznajemy konkretne potrzeby 
użytkowników.

Podstawy przeprowadzania 
obserwacji

Obserwowanie użytkowników w ich na-
turalnym środowisku wywodzi się bezpo-
średnio z badań etnografi cznych, które 
służą np. do badania dzikich plemion 
żyjących w dżungli. Te same metody 
pracy wykorzystuje się również działając 
wg metody design thinking. Podobnie 
jak etnografowie, chcemy dowiedzieć się 
jak najwięcej o grupie użytkowników, dla 
których projektujemy rozwiązanie. Wyróż-
niamy trzy podstawowe rodzaje interakcji 
podczas takich badań: obserwacja 
– obserwujemy zachowania użytkownika 
z zewnątrz; zaangażowanie – wchodzi-
my w interakcję z użytkownikiem np. pro-
wadzimy z nim rozmowę; wczuwanie się 
– doświadczamy tego samego, co nasz 
użytkownik.

Podczas przeprowadzania obserwacji 
warto zwrócić uwagę na odpowiednie 
nastawienie. Naszym celem jest uzyska-
nie informacji dotyczących użytkownika 
i zrozumienie jego potrzeb. Poniżej kilka 
przydatnych wskazówek:

nie osądzaj  – słuchaj i wchodź w inte-
rakcje z użytkownikami, ale nie oceniaj 
ich działań;
bądź naprawdę ciekawy  – postaraj 
się szczerze zainteresować tym, co ma 
do powiedzenia druga osoba;
pytaj o wszystko  – tak jak kilkuletnie 
dziecko, cały czas pytaj „dlaczego?”;

szukaj podobieństw  – zwracaj 
uwagę na podobieństwa w historiach 
różnych ludzi, ponieważ to pomoże ci 
lepiej ich zrozumieć;
słuchaj!  – staraj się tylko zadawać 
pytania i daj wykazać się swojemu roz-
mówcy, bo ważniejsze jest to, co on/
ona ma do powiedzenia!

Nastawienie osoby 
początkującej

Podczas tej fazy procesu design thin-
king naszym głównym zadaniem jest 
szybkie zdobycie nowej wiedzy, głównie 
poprzez interakcje z użytkownikami. 
Jednak jeśli czegoś nie wiemy, to nie ma 
powodów, by nie zwrócić się do eksper-
tów lub samych użytkowników. Napraw-
dę jest wiele osób, które mogą pomóc 
w naszych badaniach, tylko trzeba im 
na to pozwolić.

Również nie należy przejmować się 
naszą niewiedzą. Właśnie po to jest ten 
etap, by zdobyć potrzebne informacje 
i dowiedzieć się czegoś nowego, co po-
zwoli zrozumieć użytkowników. Jest 
to też doskonała okazja do spróbowania 
nowych rzeczy. Jeżeli jesteś np. progra-
mistą tworzącym aplikację mobilną dla 
taksówkarzy, to ciekawym doświadcze-
niem może być rozmowa właśnie z tak-
sówkarzami czy nawet uczestniczenie 
przez jakiś czas w ich pracy. Naprawdę, 
w bardzo krótkim terminie, można zdo-
być mnóstwo ważnych informacji doty-
czących całej branży taksówkowej.

Nie należy się też przejmować tym, 
że nigdy nie prowadziliśmy badań etno-
grafi cznych. Może to być na początku 
trochę stresujące i niekomfortowe, 
ale po pierwszych rozmowach okazuje 
się, że niektórzy użytkownicy są praw-
dziwą kopalnią ciekawych obserwacji 
czy insight’ów. Właśnie dzięki inte-
rakcjom ze zwykłymi ludźmi jesteśmy 
w stanie lepiej zrozumieć problem 
i odkryć to, czego nigdy nie dadzą nam 
najlepsze badania ilościowe.

Badania jakościowe oraz 
ilościowe

Bardzo ważną kwestią jest rozgraniczenie 
badań prowadzonych wg design thinking 
pomiędzy badaniami marketingowymi. 
W tym wypadku skupiamy się na odkry-
ciu potrzeb użytkownika oraz ciekawych 
insight’ów poprzez wczucie się w jego 
rolę (to właśnie jest defi nicja empatii). 
Nie prowadzimy badań fokusowych 
czy ankiet, gdzie liczą się przede wszyst-
kim dane ilościowe.

Argumentem kwestionującym rangę 
badań jakościowych jest zwykle przeko-
nanie, że na podstawie rozmów z kilkoma 
osobami nie jesteśmy w stanie obiektyw-
nie i rzetelnie odkryć potrzeb całej grupy 
docelowej. Oczywiście, nie otrzymamy 
odpowiedzi od tysięcy ankietowanych 
oraz nie zgromadzimy gigantycznej bazy 
danych. Jednak ludzie to nie tylko cyfry, 
procenty czy dane statystyczne, ale też 
prawdziwe historie i prawdziwe emocje. 
Tego nigdy nie wyczytamy (poczujemy), 
korzystając tylko z badań ilościowych.

Prowadząc obserwacje w terenie mo-
żemy wejść w interakcję z prawdziwymi 
użytkownikami, działać w ten sam spo-
sób, nawet wejść przez pewien czas 
do ich życia. Takie doświadczenie daje 
nam całkowicie inną perspektywę niż 
opieranie swoich działań tylko na su-
chych faktach.

Jednak wszelkiego rodzaju dane ilościo-
we, jak najbardziej przydają się na tym 
etapie procesu design thinking, ponieważ 
pozwalają jeszcze lepiej zrozumieć pro-
blem i dostarczyć informacji, które trudno 
wyciągnąć na podstawie pojedynczych 
wywiadów. Jeśli mamy takie możliwości, 
to warto korzystać również z badań ilo-
ściowych (np. ktoś mógł już robić bada-
nia związane z tym samym problemem, 
nad którym obecnie pracujemy). Jednak 
w większości przypadków będziemy 
opierać się tylko na badaniach jakościo-
wych, które w wielu sytuacjach w wy-
starczającym stopniu pozwolą odkryć 
potrzeby użytkowników.
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MODELE EKONOMETRYCZNE
ułatwiają wycenę wartości niematerialnych i prawnych

Tomasz Krawczyk
Uniwersytet Warszawski

Warsztaty „Zastosowanie wybranych modeli i metod analitycznych przy wycenie Warsztaty „Zastosowanie wybranych modeli i metod analitycznych przy wycenie 
wartości niematerialnych i prawnych” miały na celu przybliżenie uczestnikom wartości niematerialnych i prawnych” miały na celu przybliżenie uczestnikom 

rozwiązań z ekonometrii i statystyki w obszarze wyceny wartości niematerialnych rozwiązań z ekonometrii i statystyki w obszarze wyceny wartości niematerialnych 
i prawnych. W trakcie warsztatów zostały zaprezentowane liniowe i nieliniowe i prawnych. W trakcie warsztatów zostały zaprezentowane liniowe i nieliniowe 

modele ekonometryczne umożliwiające prognozę w obszarze ilości sprzedaży, modele ekonometryczne umożliwiające prognozę w obszarze ilości sprzedaży, 
przepływów pieniężnych i innych wartości niezbędnych przy wycenie wartości przepływów pieniężnych i innych wartości niezbędnych przy wycenie wartości 

niematerialnych i prawnych.niematerialnych i prawnych.

Uczestnicy w sposób samodzielny 
oszacowali, przy pomocy metody naj-
mniejszych kwadratów, model regresji 
z jedną zmienną objaśniającą oraz 
model z wieloma zmiennymi objaśnia-
jącymi. Na podstawie danych fi nanso-
wych fi rmy Boeing Company oszaco-
wali cztery modele jednorównaniowe 
umożliwiające prognozę punktową 
oraz jeden model jednorównaniowy 
z wieloma zmiennymi objaśniającymi 
wraz z jego prognozą.

Podczas modelowania zwrócono 
szczególną uwagę na poprawną 
weryfi kację formalną modeli ekonome-
trycznych. Omówiono tzw. weryfi kację 
wstępną, składającą się z oceny 
wariancji, odchylenia standardowego, 
współczynnika korelacji wielorakiej, 
współczynnika zmienności, współ-
czynnika determinacji, współczynnika 
zbieżności, istotności statystycznej 
współczynnika korelacji wielorakiej, 
istotności parametrów stojących przy 
zmiennych objaśniających.

Kolejnym etapem było omówienie 
weryfi kacji szczegółowej modeli z za-

stosowaniem badania reszt modelu. 
Uwzględniono w weryfi kacji szcze-
gółowej badanie losowości reszt, 
normalności reszt, autokorelacji oraz 
stałości wariancji w czasie. W oparciu 
o weryfi kację wstępną, jak i weryfi -
kację szczegółową, zaprezentowano 
modele nieliniowe: potęgowe, logaryt-
miczne, wielomianowe, wykładnicze, 
hiperboliczne. Zwrócono też uwagę 
na możliwość zastosowania modeli 
probitowych i logitowych.

Omówiono ponadto możliwości za-
stosowania modeli ekonometrycznych 
w wycenie na poziomie prognoz 
analiz rynkowych oraz prognoz 
przepływów pieniężnych, które mają 
zastosowanie w takich metodach 
wyceny jak: wartość zaktualizowana 
netto oparta na przepływach pienięż-
nych, drzewa decyzyjne, opcje realne 
oparte na modelach Blacka-Scholesa 
i dwumianowym.

Podczas warsztatów zostały za-
prezentowane modele szeregów 
czasowych ARiMA, GARCH, które 
znajdują zastosowanie przy wycenie 

wartości niematerialnych i prawnych. 
Pierwszym zaprezentowanym mo-
delem był model autoregresji – AR, 
następnie model średniej ruchomej 
– MA, a następnie model autoregre-
sji średniej ruchomej – ARMA oraz 
model autoregresji średniej ruchomej 
z różnicowaniem – ARiMA. Omówiono 
specyfi kację modeli wraz z weryfi ka-
cją, w której przedstawiono metody 
oceny, uwzględniające między innymi 
stacjonarność modeli.

Kolejnym modelem zaprezentowa-
nym podczas warsztatów był model 
GARCH (model ogólnej autoregresji 
heteroskedastyczności warunkowej) 
wraz z jego odmianami. Zaprezento-
wano możliwości zastosowania mo-
delu GARCH wraz z jego odmianami 
w wycenie wartości niematerialnej 
i prawnej. Omówiono jego specyfi ka-
cje ze szczególnym uwzględnieniem 
zachowania założenia dotyczącego 
stacjonarności, które umożliwia okre-
ślenie poprawnej wartości bezwa-
runkowej wariancji. Zwrócono uwagę 
uczestnikom, że w przypadku braku 
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zachowania założenia stacjonarności dla modelu GARCH 
istnieje potrzeba zastosowania jego odmian, np. model 
APARCH (Asymmetric Power ARCH), model EGARCH 
(Exponential GARCH). GJR-GARCH został opracowany 
przez Glostena, Jagannathan i Runkle. Nazwa modelu po-
wstała z połączenia pierwszych liter nazwisk twórców oraz 
akronimu GARCH, model TARCH (Threshold ARCH). Powyż-
sze odmiany modeli GARCH znajdują zastosowanie także 
w przypadku wykrycia procesów asymetrycznych. Modele 
szeregów czasowych ARiMA i GARCH znajdują szczegól-
ne zastosowanie podczas wyceny z zastosowaniem opcji 
realnych.

Istotna część warsztatów dotyczyła opcji zastosowania 
symulacji Monte Carlo w przypadku analizy przepływów 
pieniężnych z zastosowaniem NPV oraz planów fi nansowych. 
W pierwszej kolejności zostały omówione procedury zwią-
zane z przeprowadzeniem symulacji Monte Carlo. Zwrócono 
uwagę uczestnikom na dobór właściwej zmiennej wraz 
z wyborem odpowiedniego rozkładu prawdopodobieństwa. 
Kolejnym etapem było zaprezentowanie symulacji Monte 
Carlo w excelu w przypadku oszacowań dla wartości zaktu-
alizowanej netto (NPV – Net Present Value). W pierwszej ko-
lejności zaprezentowano etap generowania losowych w prze-
pływów pieniężnych w oparciu o konstrukcje generatora liczb 
losowych opartego na rozkładzie normalnym. Następnie 
zaprezentowano próbkowanie wygenerowanych NPV, analizę 
statystyczną z próby (statystyka opisowa), wykres rozkładu 
z próby, wykres częstości z próby.

Kolejny przykład dotyczył zastosowania symulacji Monte 
Carlo dla fi nansowej części biznes planu lub sprawozdań 
fi nansowych innowacyjnego przedsięwzięcia. W przykładzie 
tym zaprezentowano możliwość przeprowadzenia symulacji 
Monte Carlo w oparciu o przychody, których efektem była 
możliwość próbkowania na poziomie przepływów pienięż-
nych. Ten rodzaj zastosowania metody Monte Carlo miał 
pokazać uczestnikom możliwość wygenerowania symulacji 
przepływów pieniężnych w sposób szczegółowy, co ma bez-
pośrednie przełożenie na możliwość zasymulowania miernika 
jakim jest NPV.

Przeprowadzono też symulację Monte Carlo w wycenie 
opcji realnej. Symulacja ta została wykonana w modelu 
dwumianowym, który znajduje zastosowanie podczas wy-
ceny wartości niematerialnych i prawnych. Zaprezentowano 
też możliwość zastosowania symulacji Monte Carlo pod-
czas wyceny wartości niematerialnej i prawnej w modelu 
Blacka-Scholesa.

MONETIZING PATENTS. TRADING INNOVATION THROUGH 
PATENT AUCTIONS
Adam Andrzejewski, LexisNexis, 2014
W gospodarce opartej na wiedzy własność intelektualna 
stała się dobrem o strategicznym znaczeniu dla polityki 
przemysłowej, konkurencyjności przedsiębiorstw i długofa-
lowego rozwoju gospodarczego. 
Adam Andrzejewski analizuje tendencje w zakresie ko-
mercjalizacji własności intelektualnej, a w szczególności te 
spośród nich, których źródłem są aukcje patentowe. Autor 
wyjaśnia, w jaki sposób globalny rynek patentowy umożli-
wia i wspomaga spieniężanie wynalazków, omawia wpływ 
uwarunkowań prawnych różnych systemów patentowych, 
w tym instrumentów egzekwowania patentów, na budowa-
niu modeli biznesowych opartych na patentach. 
Prawnicy praktycy, pracownicy naukowi i twórcy strategii 
gospodarczych skorzystają z prawno-ekonomicznej anali-
zy aukcji patentowych, zaprezentowanej w tej książce.

OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ
Karolina Sztobryn, Wolters Kluwer, 2015
Książka stanowi aktualną prezentację problematyki ochro-
ny programów komputerowych w ramach prawa własno-
ści intelektualnej w Unii Europejskiej. Autorka omawia 
i ocenia formy tej ochrony w ramach:

prawa autorskiego wyrażonego w dyrektywie • • 
2009/24/WE,
prawa patentowego na podstawie konwencji monachij-• • 
skiej oraz
prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji jako tajem-• • 
nicy nieujawnionej, której ochrona przewidziana została 
w porozumieniu TRIPS.

Przedstawiona analiza zmierza do ustalenia, jaki model 
ochrony programów komputerowych skutecznie zabez-
piecza twórców programowania, z uwzględnieniem ko-
nieczności zachowania równowagi w ochronie interesów 
prywatnych oraz publicznych w postaci dostępu do dóbr 
chronionych prawem własności intelektualnej. W książce 
zaprezentowane zostały także zasadnicze wnioski płynące 
z aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej oraz decyzji Europejskiego Urzędu 
Patentowego. 
Publikacja jest skierowana do podmiotów tworzących 
programy komputerowe, które chcą skutecznie chronić 
efekty swojej pracy, i ich pełnomocników, w tym rzeczni-
ków patentowych, którzy reprezentują klientów w postępo-
waniach przed urzędami patentowymi.
• Stan prawny: 1.12.2014 r. 

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych

Wyboru dokonała Maria Fuzowska-Wójcik
Ćwiczenia podczas warsztatu zostały zrealizowane 

przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel
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Braliśmy udział

Polacy nie tylko proch wąchali, Polacy nie tylko proch wąchali, 
ale potrafi li go wymyślić ale potrafi li go wymyślić 

To właśnie hasło przyświecało konferencji naukowej, która odbyła się To właśnie hasło przyświecało konferencji naukowej, która odbyła się 
w maju br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie w maju br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie 

z okazji 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. z okazji 70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. 

O rganizatorzy i prelegenci kon-
ferencji naukowej pt.: „Polska 

myśl techniczna w II Wojnie Świato-
wej. W 70. rocznicę zakończenia dzia-
łań wojennych w Europie”, postanowili 
ocalić od zapomnienia, wybitnych 
polskich wynalazców, naukowców, 
inżynierów, których wkład intelektual-
ny w zwycięstwo był nie mniejszy niż 
militarne dokonania Polaków na po-
lach bitew.

D o wystąpienia podczas kon-
ferencji została zaproszona 

dr Alicja Adamczak, prezes UPRP, 
która zwróciła uwagę m.in. na trudną 
działalność Urzędu Patentowego 
w Polsce, w okresie II Wojny Świa-
towej pod rządami okupanta. Urząd 
w tym czasie rozpatrywał niewielką 
ilość zgłoszeń krajowych i zagranicz-
nych płynących przede wszystkim 
z Rzeszy i krajów jej sprzymierzonych. 
Ponadto wprowadzone przez oku-
panta prawo umożliwiało odroczenie 
udzielenia patentu zgłoszonego 
przez obywateli większości państw 
alianckich. W praktyce wstrzymano 
rozpatrywanie zgłoszeń płynących 
z państw znajdujących się w stanie 
wojny z Niemcami.

S powodowało to, iż większość 
wynalazków naszych rodaków, 

została opatentowana poza granicami 
naszego kraju, przeważnie w Wielkiej 
Brytanii. To właśnie tam Polacy, którzy 
wyemigrowali z kraju, mogli nadal 
kontynuować walkę z okupantem 
przy boku wojsk alianckich oraz dalej 

rozwijać się w dziedzinie techniki i na-
uki. Stąd też wynika niewielka wiedza 
na temat wybitnych naukowców 
polskich z okresu II Wojny Światowej 
oraz ich osiągnięć, gdyż większość 
z wynalazków, ze względu na swój 
militarny charakter, została przeję-
ta i utajniona przez rząd brytyjski, 
a dokumentacja patentowa została 
przekazana częściowo do Polski 
dopiero kilka lat temu. (Więcej na ten 
temat w art. dr S. Łotysza z PAN, 
uczestnika konferencji, w tym wydaniu 
Kwartalnika UPRP). 

N iewątpliwie największym 
osiągnięciem Polaków w tym 

czasie było złamanie kodu niemieckiej 
maszyny szyfrującej – Enigmy, doko-
nane przez wybitnych matematyków: 
Mariana Rajewskiego, Jerzego 
Różyckiego i Henryka Zygalskie-
go. Osiągnięcie Polaków umożliwiło 
wojskom sprzymierzonym wcześniej-
sze poznanie planów wroga i doko-
nywanie działań, które przechyliły 
szalę zwycięstwa na stronę Aliantów. 
Gdyby nie te dokonania Polaków, 
wojna trwałaby znacznie dłużej. Dzięki 
uprzejmości Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego uczestnicy konferencji 
mieli rzadką okazję zobaczenia z bli-
ska jednego z unikatowych egzempla-
rzy Enigmy.

Jednakże Enigma to nie wszystko. 
Wkład Polaków w rozwój myśli tech-
nicznej w okresie II Wojny Światowej 
był znacznie większy. Prelegenci 
na konferencji przybliżyli dokonania 

i sylwetki innych, mniej znanych, lecz 
równie wybitnych polskich naukow-
ców, którzy wnieśli ogromy wkład 
intelektualny w zwycięstwo wojsk 
sprzymierzonych. 

D o grupy polskich naukowców 
pracujących dla zwycięstwa 

należeli m.in.: Józef Kosacki – wy-
nalazł ręczny wykrywacz min (Polish 
Mine Detector Mark I); Paweł Jan 
Nowacki – którego działalność i wy-
nalazki, umożliwiły precyzyjne określe-
nie pozycji wroga; Wacław Struszyń-
ski – opracował antenę i urządzenie 
HF/DF („Huff -Duff ”) do namierzania fal 
krótkich; Rudolf Gundlach. 

O czywiście lista polskich 
wynalazców, których obraz 

wojennych dokonań pozostaje impo-
nujący, jest znacznie dłuższa. Prezes 
Urzędu Patentowego wyraziła na-
dzieję, że kolejne spotkania w gronie 
tak wybitnych osób, w celu dalszego 
rozpropagowania tej tematyki wśród 
społeczeństwa, przybliżyłyby bardziej 
te mało znane fakty. Bez wątpienia 
zorganizowana konferencja była 
znaczącym krokiem do wydobycia 
z cienia niewiedzy „zapomnianych 
zwycięzców”, jak często się nazywa 
wybitnych polskich naukowców tam-
tego okresu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Wicepremier, Minister Obrony 
Narodowej Tomasz Siemoniak. 

Julian Żak
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Wynalazki a II Wojna Światowa

POLSKI URZĄD POLSKI URZĄD 
PATENTOWY PATENTOWY 

W WIELKIEJ BRYTANII

dr Sławomir Łotysz

Mimo, że w tym roku mija już 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, zagadnienie polskich Mimo, że w tym roku mija już 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, zagadnienie polskich 
osiągnięć technicznych z tego okresu i wpływ tego dorobku na podniesienie sprawności osiągnięć technicznych z tego okresu i wpływ tego dorobku na podniesienie sprawności 

bojowej wojsk alianckich, a tym samym – wkład Polski we wspólne zwycięstwo nad niemieckim bojowej wojsk alianckich, a tym samym – wkład Polski we wspólne zwycięstwo nad niemieckim 
nazizmem i japońskim imperializmem nadal oczekuje na pełne rozpoznanie i ocenę. nazizmem i japońskim imperializmem nadal oczekuje na pełne rozpoznanie i ocenę. 

nadal działał w okupowanej Warszawie ale pod 
niemieckim zarządem. Najwyraźniej wobec 
natłoku spraw o pierwszorzędnym znaczeniu 
dla przetrwania narodu, rząd emigracyjny 
nie uznał ochrony własności przemysłowej 
za kwestię istotną. W efekcie, wszelkie czynno-
ści związane z ochroną wynalazków, wzorów 
i znaków towarowych pozostawały w gestii 
władz okupacyjnych.

Z aniechanie rekonstrukcji polskiego urzędu 
patentowego na uchodźstwie miało jesz-

cze ten niekorzystny skutek, że utrudniało Pola-
kom działającym na uchodźstwie uzyskiwanie 
patentów z polskim pierwszeństwem. Problem 
dotyczył szczególnie wynalazców aktywnych 
w Wielkiej Brytanii. Tam bowiem, po ewakuacji 
Francji, udały się tysiące polskich inżynierów 
i techników, którzy niezwłocznie podjęli pracę 
w tamtejszym przemyśle zbrojeniowym. Podob-
nie jak personel techniczny w siłach zbrojnych, 
głównie lotnictwie, mieli na co dzień styczność 
z zaawansowaną techniką wojskową. Polscy 
technicy, nie pozostając w tyle za Brytyjczykami, 
dokonali pewnej liczby wynalazków i uspraw-
nień technicznych, których wdrożenie wpłynęło 
na podniesienie sprawności bojowej wojsk Alian-
tów. Polski rząd na uchodźstwie był przekonany 

o wadze tego dorobku i jego propagandowym 
wydźwięku, toteż podjął próbę uzyskania kontroli 
nad tymi wynalazkami.

N a kwestię tę zwrócił uwagę Władysław 
Sikorski we wrześniu 1942 roku. Powoła-

no wówczas specjalną komisję, która do marca 
następnego roku przygotowała odpowiednią 
notę dyplomatyczną do rządu brytyjskiego. 
Polska domagała się w niej prawa dyspono-
wania wynalazkami swoich obywateli. Jeden 
z postulatów dotyczył powołania w Wielkiej 
Brytanii biura rejestracji wynalazków, mającego 
być namiastką urzędu patentowego. Jego zada-
niem miało być ewidencjonowanie wynalazków 
dokonanych przez polskich obywateli. Początko-
wo uważano nawet, że powołanie takiego biura 
stałoby się ważkim argumentem w planowanych 
negocjacjach, a to, na czym polskiemu rządowi 
zależało najbardziej, to wyłączenie wynalazków 
swoich obywateli spod jurysdykcji przepisów 
regulujących kwestie wynalazczości na czas 
wojny. W myśl tych przepisów wynalazki o zna-
czeniu militarnym były utajniane i bezpłatnie 
przekazywane do dyspozycji rządu brytyjskiego. 
Dopiero po wojnie wynalazca mógł ubiegać się 
o odszkodowanie i podejmować starania o uzy-
skanie patentu.

dr S. Łotysz podczas wystąpienia 
na konferencji w Bibliotece Wojskowej 
im. J. Piłsudskiego

W prawdzie od lat prowadzone są ba-
dania na ten temat, ale dotyczą one 

główne osiągnięć poszczególnych inżynierów 
i wynalazców, lub za cel biorą sobie historię 
rozwoju konkretnej dziedziny techniki wojsko-
wej. Jak dotąd nie podjęto natomiast próby 
odpowiedzi na pytania o prawne i organizacyj-
ne aspekty działalności wynalazczej Polaków, 
działających głównie za granicą. Artykuł ten 
stanowi taką właśnie próbę i jest niejako wstę-
pem do obszerniejszej rekonstrukcji starań 
o uporządkowanie kwestii wynalazczości pol-
skiej w Wielkiej Brytanii podejmowanych przez 
rząd RP na uchodźstwie w latach 1942–1945; 
rekonstrukcji, która została zaprezentowana 
na konferencji zorganizowanej w maju br. przez 
Centralną Bibliotekę Wojskową.

***

P o przegranej kampanii wrześniowej 
1939 roku, i po późniejszym upadku 

Francji, siedzibą polskiego rządu na uchodź-
stwie został Londyn. Ministerstwa i szereg 
instytucji centralnych wznowiło w Anglii dzia-
łalność zapewniając w ten sposób ciągłość 
funkcjonowania państwa. Jednym z organów 
państwa, którego nie reaktywowano wówczas 
na uchodźstwie, był Urząd Patentowy, który 
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P o dwóch latach intensywnych między-
resortowych konsultacji, na początku 

1945 roku rząd brytyjski odmówił wszczęcia 
negocjacji w sprawie wykluczenia Polaków 
spod mocy tamtejszych przepisów patento-
wych. Co do uruchomienia biura rejestracji 
wynalazków, to Brytyjczycy obawiali się „niepo-
trzebnego zamieszania”, gdyby w ślady Pola-
ków chciały pójść inne rządy emigracyjne ko-
rzystające z gościny wyspiarzy, choć dostrze-
gali ewentualne korzyści wynikające z otwarcia 
takiego biura jako instytucji „pomocniczej 
i uzupełniającej”. Generalnie byli przeciwni 
powołaniu instytucji udzielającej patenty, chyba 
że urząd taki pracowałby w oparciu o polską 
ustawę z 1928 roku, a jego postanowienia były 
wiążące jedynie na terytorium Rzeczpospolitej. 
I pomyśleć, że na samym początku wojny 
to właśnie Brytyjczykom najbardziej zależało, 
by Polacy taki urząd jednak reaktywowali.

Urząd patentowy potrzebny od zaraz

W końcu października 1939 roku, Ambasa-
da RP w Londynie zwróciła się do polskiego 
Ministerstwa Skarbu, wówczas jeszcze z sie-
dzibą w Paryżu, o wytyczne w sprawie poboru 
opłat z tytułu użytkowania przedwojennych 
patentów. Alfred Falter, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie, zalecał wówczas przekazy-
wanie tych opłat do Ambasady na rachunek 
Ministerstwa. Co do możliwości utworzenia 
na emigracji polskiego urzędu patentowego 
stwierdzał jednak, że taki krok nie jest plano-
wany „wobec trudności technicznych i praw-
dopodobieństwa defi cytowości takiego biura”. 
Ministerstwo podtrzymywało takie stanowisko 
i późnej, wobec kolejnych zapytań kierowanych 
przez Ambasadę w Londynie, do której zgła-
szały się brytyjskie biura patentowe zaintereso-
wane również wszczęciem procedury badania 
nowych wniosków i zapewnieniem im ochrony 
patentowej w Polsce po zakończeniu wojny. 

W obec wciąż powtarzających się pytań 
tego rodzaju, w styczniu 1940 roku 

Ministerstwo wydało okólnik regulujący drogi 
postępowania w takich przypadkach. Informo-
wał on polskie placówki dyplomatyczne o przy-
gotowywanym przez Prezydenta RP dekrecie 
wprowadzającym moratorium na wszelkie należ-
ności fi nansowe wobec państwa, w tym także 
opłaty patentowe, choć te nie zostały wymie-
nione w dokumencie z nazwy. W myśl dekretu, 
„zapłata wierzytelności pieniężnych, opartych 
na tytułach prywatno-prawnych powstałych 
przed dniem 1 października 1939 r.” nie mogła 

być wymagana „przed upływem 6 miesięcy 
od dnia uwolnienia od okupacji całości obszaru 
Państwa względnie tej części jego obszaru, 
na której zamieszkuje wierzyciel i dłużnik.”

O ile jednak jakiekolwiek osoby, fi rmy lub 
instytucje chciałyby mimo moratorium 

uiścić opłaty za korzystanie z polskich paten-
tów wydanych przed wojną, okólnik zalecał 
inkasowanie takich kwot i przekazywanie 
ich poprzez właściwe ambasady na konto 
Ministerstwa Skarbu wraz z informacją, kogo 
dotyczyły. Ministerstwo gwarantowało, że wno-
szone opłaty będą traktowane tak samo, jak 
gdyby uiszczano je w Polsce. Minister stwier-
dzał też wyraźnie, iż „żadne wpłaty należności 
patentowych do urzędów, znajdujących się pod 
władzą okupanta, nie będą uznane”. Okólnik 
potwierdzał ponadto, że „rekonstrukcja Urzędu 
Patentowego, względnie komórki zastępującej 
ten urząd nie jest w chwili obecnej [tj. w stycz-
niu 1940 r.] przewidywana”, i że „żadne nowe 
zgłoszenia na patenty nie mogą być w tym 
stanie rzeczy przyjmowane”. Miesiąc później, 
Ministerstwo poinformowało Ambasadę w Lon-
dynie, że Prezydent przygotowywał kolejny 
dekret, który miał umożliwić Ministerstwu przyj-
mowanie zgłoszeń nowych wynalazków. Ozna-
czałoby to zatem de facto możność wydawania 
polskich patentów. Ostatecznie jednak aż 
do końca wojny takiego dekretu nie wydano.

W połowie 1940 roku, Foreign Offi  ce 
skierowało do ambasadora Raczyń-

skiego zapytanie o plany polskiego rządu 
w tym względzie. Brytyjczycy dopytywali, 
czy polski rząd, po odzyskaniu kontroli nad 
krajem, uzna czynności prawne przeprowadza-
ne przez kontrolowany przez okupantów Urząd 
Patentowy w Warszawie. Pytanie było o tyle 
zasadne, że dotyczyło także kwestii przekazy-
wania opłat licencyjnych wnoszonych przez za-
graniczne podmioty z tytułu użytkowania przez 
nie polskich przedwojennych wynalazków, 
wzorów i znaków towarowych. Foreign Offi  ce 
chciało również wiedzieć, czy Polacy zamierzali 
„w Anglii lub gdziekolwiek indziej” zorganizo-
wać biuro przyjmujące wnioski patentowe, 
a także czy planowali przyjmować odnawiane 

opłaty za ich użytkowanie. Jeśli odpowiedzi 
na oba pytania byłyby przeczące, Brytyjczycy 
chcieli się upewnić, czy rząd Polski, po odzy-
skaniu przez nią niepodległości byłby skłonny 
odroczyć cudzoziemcom termin uiszczenia 
należności za użytkowanie polskich walorów. 
Oczekiwali również zapewnienia, że po wojnie 
Urząd Patentowy RP uzna za priorytetowe daty 
zgłoszeń dokonywanych przez wynalazców 
w ich krajach pochodzenia.

U stosunkowanie się do tych pytań zajęło 
Polakom przeszło rok, a i tak nie wyjaśnili 

wszystkich kwestii. Ambasada nie odpowiedzia-
ła na przykład wprost, czy po wyzwoleniu czyn-
ności podejmowane w czasie okupacji przez 
Urząd Patentowy w Warszawie będą uznane 
za ważne z mocy prawa. Decyzja w tej sprawie 
zależała od tego, do jakiego stopnia czynności 
te pozostawały w zgodzie z postanowieniami 
IV Konwencji Haskiej z 1907 roku, określającej 
prawa i zwyczaje wojny lądowej. Wprawdzie 
rząd polski zdawał sobie sprawę, że władze 
okupacyjne „notorycznie naruszały” postanowie-
nia tej konwencji, ale ostateczną decyzję w spra-
wie patentów odkładał do czasu zapoznania 
się ze skalą tych naruszeń, a to mogło nastąpić 
dopiero po ustaniu działań wojennych.

W podobny sposób Polacy unikali 
jakichkolwiek wiążących deklaracji 

w sprawie uznania pierwszeństwa wynalazków 
opatentowanych w czasie wojny za granicą, 
ale już w kwestii opłat byli bardziej otwarci 
zapewniając, że sprawy te zostaną przeana-
lizowane „w duchu najwyższej tolerancji”. 
Odpowiadając natomiast na pytanie o zamiar 
utworzenia „w Anglii lub gdziekolwiek indziej” 
namiastki polskiego Urzędu Patentowego, Am-
basada odpowiedziała, że sprawa była rozwa-
żana, ale do tamtego momentu, tj. do grudnia 
1941 roku, nowe wnioski wynalazcze nadal 
nie były przyjmowane.

Stan ten utrzymywał się przez kolejne mie-
siące, i dopiero późnym latem 1942 roku 
w polskich kręgach politycznych i wojskowych 
na uchodźstwie zaczęła dojrzewać świado-
mość, że brak własnej instytucji rejestrującej 
wynalazki godził również w polskie interesy. 
Z planów tych, jak wspomniałem na wstępie, 
nic nie wyszło. A dlaczego – ze szczegółami 
opowiem następnym razem.

dr hab. Sławomir Łotysz 
jest profesorem nadzwyczajnym 
w Instytucie Historii Nauki PAN 
w Warszawie oraz sekretarzem 
generalnym Międzynarodowego 
Komitetu ds. Historii Techniki ICOHTEC

Artykuł powstał w oparciu 
o archiwalne dokumenty polskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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Ochrona własności 
intelektualnej w działalności 

przedsiębiorcy

Praktycznym aspektom ochrony 
własności intelektualnej w działalności 

przedsiębiorcy zostały poświęcone 
trzy szkolenia regionalne, które 

w czerwcu br. zorganizował Urząd 
Patentowy.

Pierwsze ze szkoleń odbyło się 2 czerwca br. w Toruńskim Parku 
Technologicznym i dotyczyło zarządzania własnością intelektual-
ną w świecie cyfrowym. Uczestnicy dowiedzieli się, jak optymalnie 
chronić i zarządzać własnością intelektualną w środowisku cyfrowym. 
Program szkolenia obejmował również zagadnienia dotyczące ochrony 
programów komputerowych, wynalazków realizowanych przy pomocy 
komputera (ang. computer implemented inventions), jak również nazw 
domen internetowych. Przedstawione zostały ponadto potencjalne 
skutki związane z pominięciem zagadnień dotyczących ochrony wła-
sności intelektualnej w procesach komercjalizacji wiedzy oraz strategii 
przedsiębiorstwa.

Kolejne dwa szkolenia pod wspólnym tytułem „Ochrona i zarządza-
nie własnością intelektualną: co każdy twórca i pracodawca 
wiedzieć powinien?” odbyły się 10 i 11 czerwca br. na Politechnice 
Łódzkiej (dzięki wsparciu Sekcji Transferu Technologii), a następnie 
w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, który był współorgani-
zatorem tego przedsięwzięcia. Uczestnicy szkoleń poznali podstawowe 
zagadnienia dotyczące zarządzania własnością przemysłową, zapoznali 
się z autorskoprawnym modelem ochrony wyników twórczości na przy-
kładzie programów komputerowych, a także dowiedzieli się jak ochrona 
znaków towarowych może wpłynąć na sukces fi rmy oraz – w jaki spo-
sób chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło ponad 150 osób, głównie przedsię-
biorców, jak również przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, specja-
listów w zakresie komercjalizacji wiedzy, pracowników naukowych oraz 
studentów. Nie zabrakło pytań i ożywionej dyskusji, którą moderowali 
prowadzący szkolenia – wybitni eksperci z dziedziny prawa własności 
intelektualnej.

Przedstawiamy fragmenty interesujących wykładów i wystąpień podczas 
tych szkoleń. 

Zasady ochrony Zasady ochrony 
tajemnicy tajemnicy 

przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa
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dr Łukasz Żelechowski
Uniwersytet Warszawski

Zachowanie poufności informacji Zachowanie poufności informacji 
istotnych z biznesowego punktu istotnych z biznesowego punktu 
widzenia może mieć kluczowe widzenia może mieć kluczowe 

znaczenie dla działalności znaczenie dla działalności 
przedsiębiorcy i dla jego sukcesu przedsiębiorcy i dla jego sukcesu 

na rynku.na rynku.

Niedostępność wartościowych informacji dla innych przedsiębiorców 
może dawać przedsiębiorcy dysponującemu poufną informacją istotną 
przewagę rynkową. Dotyczyć to może informacji wszelkiego rodzaju, 
m.in. informacji technicznych (np. dotyczących innowacyjnego procesu 
wytwarzania określonego produktu), organizacyjnych (np. innowacyjna 
strategia zarządzania przedsiębiorstwem) czy handlowych lub fi nan-
sowych (np. oryginalna strategia inwestowania środków pieniężnych, 
metody inwestowania na giełdzie papierów wartościowych, itp.).

Ustawy regulujące wyłączne i bezwzględne prawa własności intelektual-
nej nie przewidują ogólnego reżimu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Podstawy takiego ogólnego reżimu znajdują się natomiast w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 (dalej: 
uznk), a ściślej w jej art. 11.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Stosownie do art. 11 ust. 4 uznk przez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje technicz-
ne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W świetle tego 
przepisu wskazać można elementy tajemnicy przedsiębiorstwa, jak 
niżej.

Elżbieta Balcerowska
Joanna Nyga
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Wartość gospodarcza informacji stanowią-
cej tajemnicę. Zasadniczą przesłanką ochro-
ny informacji w charakterze tajemnicy przed-
siębiorstwa jest to, aby posiadała ona wartość 
gospodarczą dla przedsiębiorcy. Nie ma nato-
miast ograniczeń co do przedmiotu informacji. 
Artykuł 11 ust. 4 uznk wylicza wprawdzie 
rodzaje informacji mogących stanowić tajemni-
cę przedsiębiorstwa, tj. informacje techniczne, 
technologiczne i organizacyjne, ale katalog ten 
jest otwarty.

Brak ujawnienia informacji do wiadomo-
ści publicznej. Tajemnice przedsiębiorstwa 
stanowią informacje nieujawnione do wia-
domości publicznej. Informacja jest poufna, 
jeżeli nie jest powszechnie znana lub łatwo 
dostępna dla osób z kręgów, które normalnie 
zajmują się tym rodzajem informacji. Nie są za-
tem ujawnione do wiadomości publicznej 
informacje ujawnione niepublicznie, selektyw-
nie (tj. wybranemu kręgowi osób) i pod ściśle 
określonymi warunkami. Przykładowo, nie do-
chodzi do upublicznienia informacji w sytuacji 
gdy jeden przedsiębiorca ujawnia informację 
techniczną drugiemu przedsiębiorcy, który 
współuczestniczy w produkcji określonego 
produktu, a strony łączy porozumienie o za-
chowaniu poufności.

Podjęcie przez przedsiębiorcę działań 
w celu zachowania poufności informacji. 
Aby informacja była chroniona jako tajemnica 
przedsiębiorstwa musi ona, oprócz tego, 
że jest nieujawniona do wiadomości publicz-
nej, być jeszcze informacją, co do której przed-
siębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania jej w poufności. Ciężar dowodu, 
że podjęte zostały takie działania, spoczywa 
na przedsiębiorcy. Katalog owych działań 
nie jest sprecyzowany. To, jakie środki przed-
siębiorca powinien podjąć w celu zachowania 
informacji w poufności, zależy to od rodzaju 
informacji i skali przedsiębiorstwa.

Oznaczenie informacji. Tajemnica przed-
siębiorcy nie musi być utrwalona, aby była 
chroniona przepisami ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Musi ona być jednak 
identyfi kowalna (oznaczalna), to znaczy musi 
być możliwe określenie jej przedmiotu, gdyż 
w przeciwnym razie trudno określić, czego ma 
dotyczyć ochrona z art. 11 uznk. W praktyce 

konieczność precyzyjnego oznaczenia przed-
miotu tajemnicy przedsiębiorstwa prowadzić 
będzie często do utrwalenia jej w określonej 
postaci. Przykładowo, trudno wyobrazić 
sobie precyzyjne oznaczenie przedmiotu 
tajemnicy dotyczącej określonego sposobu 
produkcji bez utrwalenia go w formie instrukcji, 
czy opisu.

Zalety i wady ochrony

Ochrona w charakterze tajemnicy przedsię-
biorstwa na podstawie art. 11 uznk posiada 
szereg zalet, jak i wad.

Wśród zalet ochrony w charakterze ta-
jemnicy przedsiębiorstwa wskazać można 
następujące:

1) czas ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa 
jest potencjalnie nieograniczony i trwa 
dopóty, dopóki istnieje stan tajemnicy, 
a przedsiębiorca podejmuje stosowne 
środki w celu jego utrzymania; 

2) ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
na podstawie art. 11 uznk nie wiąże się 
z koniecznością przeprowadzenia jakie-
gokolwiek postępowania zgłoszeniowego 
przed jakimkolwiek organem; ponoszenie 
okresowych opłat urzędowych za utrzymy-
wanie ochrony także nie jest konieczne.

Najistotniejszą wadą ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest natomiast ryzyko ustania 
stanu tajemnicy, które prowadzi do utraty 
możliwości skorzystania z ochrony przewidzia-
nej w art. 11 uznk. Do ustania stanu tajemnicy 
prowadzić mogą rozmaite zdarzenia. Stan ten 
może ustać wskutek działania bezprawnego 
polegającego na ujawnieniu tajemnicy przed-
siębiorstwa przez nieuprawniony podmiot. 
Do ustania tajemnicy mogą także prowadzić 
działania legalne polegające na tzw. dekom-
pilacji (tzw. reverse engineering). Sytuacja 
ta dotyczy przede wszystkim rozwiązań 
technicznych, które mogą być zgłębione 
wskutek prostej analizy określonego wytworu. 
Przykładowo, co do zasady trudno jest chro-
nić w charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa 
rozwiązanie techniczne z zakresu mechaniki, 
którego istota może być pojęta przez średnio 
zdolnego fachowca, a czasem nawet przez 

osobę bez wiedzy fachowej, wskutek zwykłej 
obserwacji zasad działania danego urządze-
nia. Wreszcie ustanie stanu tajemnicy wiązać 
się może także z niezależnym opracowaniem 
zbieżnego rozwiązania technicznego lub infor-
macji o innym charakterze przez inny podmiot, 
który następnie to rozwiązanie ujawnia.

Kalkulacja powyższych zalet i wad ryzyka 
powinna być w szczególności uwzględniona 
w sytuacji, w której tajemnica przedsiębiorstwa 
ma charakter techniczny i jest patentowalnym 
wynalazkiem. W takiej sytuacji przedsiębiorca 
stoi bowiem przed dylematem czy zgłosić 
określone rozwiązanie do ochrony patentowej, 
czy też poprzestać na ochronie w charakterze 
tajemnicy przedsiębiorstwa. Za przyjęciem 
drugiego rozwiązania przemawia brak koniecz-
ności przeprowadzenia postępowania zgłosze-
niowego oraz ponoszenia opłat za ochronę. 
Argumentem jest także potencjalnie nieograni-
czony czas ochrony, co jest zaletą w porówna-
niu z ograniczonym 20-letnim czasem ochrony 
patentowej. Co więcej, ceną za 20-letni mo-
nopol patentowy jest publikacja rozwiązania, 
która sprawia, iż każdy ma dostęp do informa-
cji o rozwiązaniu i może zgłębić jego istotę, zaś 
po upływie 20 lat ochrony patentowej z chwilą 
wejścia rozwiązania do tzw. domeny publicz-
nej, każdy może z niego legalnie korzystać. 
Problem ten odpada natomiast w przypadku 
nieograniczonej potencjalnie w czasie ochrony 
w charakterze tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Utrzymanie stanu owej faktycznej wyłączno-
ści zależy od skuteczności podjętych przez 
przedsiębiorcę środków zmierzających do za-
chowania poufności. Najbardziej spektakular-
nym przykładem tajemnicy przedsiębiorstwa 
utrzymywanej od dziesiątek lat w poufności 
jest receptura napoju Coca-Cola.

Stojąc przed dylematem wyboru sposobu 
ochrony rozwiązania technicznego, należy 
przede wszystkim postawić pytanie, czy dane 
rozwiązanie nadaje się do ochrony w cha-
rakterze tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też 
może być zdekompilowane, co prowadzi 
do jego ujawnienia i utraty stanu poufności. 
W drugim wypadku dojdzie zarazem do utraty 
przez rozwiązania cechy nowości, co odbierze 
mu zdolność patentową. W przypadku takich 
rozwiązań wskazane jest więc raczej ubiega-
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nie się o ochronę patentową, dopóki nie zosta-
ły one publicznie udostępnione.

Następnie, poważne ryzyko wiąże się z możli-
wością niezależnego opracowania przez inny 
podmiot zbieżnego rozwiązania. Można wyja-
śnić to na przykładzie, w którym przedsiębior-
ca A opracował określone rozwiązanie o cha-
rakterze technicznym, ale nie zdecydował się 
na zgłoszenie go do ochrony patentowej, chro-
niąc je jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Na-
stępnie przedsiębiorca B niezależnie opraco-
wał zbieżne rozwiązanie i zgłosił je do ochrony 
patentowej, czego skutkiem jest, po pierwsze, 
ujawnienie rozwiązania przez jego publikację 
patentową oraz, po drugie, w razie udzielenia 
patentu, powstanie na rzecz przedsiębiorcy B 
własnościowego prawa wyłącznego skutecz-
nego wobec wszystkich podmiotów korzysta-
jących bez jego zgody z wynalazku. W takiej 
sytuacji przedsiębiorca A nie tylko utraci 
ochronę z art. 11 uznk, ale też będzie naruszał 
patent przysługujący B, chyba że skutecznie 
powoła się na uprawnienia tzw. używacza 
uprzedniego z art. uznk, co umożliwi mu 
dalsze korzystanie, w takim samym jak dotąd 
zakresie z danego rozwiązania technicznego.

Podmiot chroniony i podmiot 
odpowiedzialny

Możliwość wystąpienia z powództwem z ty-
tułu czynu nieuczciwej konkurencji ujętego 
w art. 11 ust. 1 uznk przysługuje przedsię-
biorcy, dotkniętemu tym czynem. Z kolei 
podmiotem odpowiedzialnym z tytułu czynu 
nieuczciwej konkurencji z art. 11 ust. 1 uznk 
jest przedsiębiorca dopuszczający się czynu 
określonego w tym przepisie.

Ponadto art. 11 ust. 2 uznk wyraźnie wskazu-
je, że czynu nieuczciwej konkurencji związane-
go z tajemnicą przedsiębiorstwa dopuścić się 
może pracownik lub osoba świadcząca pracę 
na podstawie innego stosunku prawnego. 
Przepis ten statuuje zatem wyjątek od ogólnej 
zasady, że czynów nieuczciwej konkurencji 
dopuścić się może tylko przedsiębiorca.

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. 
(dalej jako uznk).

Znak towarowy Znak towarowy 
w działalności w działalności 

przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa

dr Łukasz Żelechowski
Uniwersytet Warszawski

Nie zawsze znak towarowy stanowiący Nie zawsze znak towarowy stanowiący 
własność przedsiębiorstwa podlega ochronie. własność przedsiębiorstwa podlega ochronie. 
A jeśli już, to prawo ochrony może być ustalone A jeśli już, to prawo ochrony może być ustalone 

w trybie krajowym bądź międzynarodowym.w trybie krajowym bądź międzynarodowym.

Znakiem towarowym może być każde ozna-
czenie, które można przedstawić w sposób 
grafi czny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się 
do odróżnienia towarów jednego przedsię-
biorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa 
(art. 120 ustawy – Prawo własności prze-
mysłowej1). Ustawa precyzuje w otwartym 
katalogu, iż znakiem towarowym może być 
w szczególności wyraz, rysunek, ornament, 
kompozycja kolorystyczna, forma przestrzen-
na, w tym forma towaru lub opakowania, 
a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 
Na otwarty katalog form przedstawieniowych 
mogących być znakiem towarowym wskazuje 
zwrot „w szczególności”.

Funkcje znaku towarowego

Podstawowa funkcja znaku towarowego 
polega na tym, iż znak towarowy umożliwia 
odróżnienie towarów pochodzących z jednego 
przedsiębiorstwa od towarów pochodzących 
z innego przedsiębiorstwa. Funkcję tę określa 
się jako funkcję oznaczenia pochodzenia. 
Funkcja ta jest konstytutywną i pierwotną 
funkcją znaku towarowego ściśle związaną 
z jego istotą jako dobra niematerialnego. 

Ochrona funkcji podstawowej zapewniona jest 
wtedy, gdy ustawodawstwo chroni przed nie-
bezpieczeństwem wprowadzenia odbiorców 
w błąd co do pochodzenia (komercyjnego) 
towaru.

W ramach funkcji jakościowej, zwanej też 
funkcją gwarancyjną lub funkcją ochrony 
zaufania nabywców towarów, znak towarowy 
przekazuje informację o cechach jakościo-
wych towarów nim oznaczonych. Okoliczność, 
iż znak towarowy zaczyna pełnić funkcję jako-
ściową jest więc następstwem pozytywnych 
doświadczeń nabywców towarów lub usług 
oznaczonych danym znakiem towarowym, 
czego skutkiem jest powstanie określonych 
oczekiwań co do stałego poziomu jakości 
towarów z tym znakiem. Stąd uznać można, 
że jest ona przesunięta w czasie w stosunku 
do funkcji oznaczenia pochodzenia.

Funkcja reklamowa znaku towarowego po-
lega na spełnianiu przez znak towarowy roli 
elementu promującego towar. Znak towarowy, 
który pełni tę funkcję, posiada siłę atrakcyjną 
przyciągającą klienta do towaru i zachęcającą 
do jego zakupu. Podobnie jak funkcja jako-
ściowa, funkcja reklamowa nie wynika z samej 
istoty znaku towarowego.
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Funkcje: reklamowa i jakościowa początkowo 
nie podlegały samodzielnej ochronie prawnej 
w przepisach ustaw regulujących prawa wy-
łączne do znaków towarowych. Oznaczało to, 
iż ochrona przed działaniami godzącymi w po-
wyższe funkcje znaku towarowego zapewnio-
na była jedynie wówczas, gdy jednocześnie 
działania te godziły w funkcję oznaczenia 
pochodzenia, a więc gdy zachodziło niebez-
pieczeństwo wprowadzenia nabywców w błąd 
co do pochodzenia towarów.

Ewentualnej podstawy dla samodzielnej 
ochrony funkcji jakościowej i reklamowej 
poszukiwać można było w przepisach doty-
czących zwalczania nieuczciwej konkurencji. 
Stopniowo w ustawach szczególnych z za-
kresu prawa znaków towarowych w różnych 
porządkach prawnych zaczęto w pewnym 
stopniu przyznawać samodzielną ochronę 
prawną funkcji jakościowej i reklamowej. W UE 
największe znaczenie miały w tym zakresie 
przepisy dyrektywy 2008/95, przede wszyst-
kim przez to, że wprowadziły standard pole-
gający na przyznaniu rozszerzonej ochrony 
znaków renomowanych poza granicami ryzyka 
wprowadzenia w błąd, a więc poza narusze-
niem funkcji oznaczenia pochodzenia. Stan-
dard ten został także wdrożony w przepisach 
ustawy – Prawo własności przemysłowej.

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
UE wyróżniane są w ostatnich latach także 
funkcje: komunikacyjna i inwestycyjna znaku 
towarowego.2 Ich treść oraz zakres ich ochro-
ny nie przedstawiają się jednak jasno.

Prawne podstawy ochrony 
znaków towarowych

Wyróżnić można dwie kategorie znaków to-
warowych chronionych prawami wyłącznymi 
skutecznymi na terytorium Polski. Są to znaki 
zarejestrowane oraz znaki powszechnie 
znane.

Na znak towarowy zarejestrowany w procedu-
rze krajowej udzielane jest przez UPRP prawo 
wyłączne nazwane przez ustawodawcę pra-
wem ochronnym na znak towarowy (art. 121 
pwp). Jest to wyłączne i bezwzględne prawo 
podmiotowe, którego źródłem jest akt formal-

ny w postaci decyzji UPRP o udzieleniu takie-
go prawa. Urząd Patentowy RP udziela prawa 
ochronnego po uprzednim sprawdzeniu, 
czy są spełnione ustawowe warunki wymaga-
ne dla jego uzyskania (art. 144 pwp). Oprócz 
zarejestrowanych znaków krajowych przed-
miotem skutecznych na terytorium Polski praw 
wyłącznych są także zarejestrowane znaki:
1) międzynarodowe, będące przedmiotem 

rejestracji międzynarodowej w Biurze Mię-
dzynarodowym WIPO, których ochrona 
została uznana w Polsce, oraz 

2) wspólnotowe zarejestrowane przez OHIM.

Bez rejestracji powstaje natomiast w prawie 
polskim prawo wyłączne do znaku powszech-
nie znanego (notoryjnego). Konieczność 
zapewnienia odformalizowanej ochrony tej 
szczególnej kategorii znaków wynika ze zo-
bowiązań międzynarodowych Polski (por. 
art. 6 bis Konwencji paryskiej).

Ani Konwencja paryska, ani przepisy Prawa 
własności przemysłowej nie defi niują pojęcia 
znaku towarowego powszechnie znanego. 
Określenie kryteriów notoryjności znaku 
jest więc zadaniem orzecznictwa i doktryny. 
W polskiej nauce prawa ugruntował się po-
gląd, zgodnie, z którym o kwalifi kacji znaku 
towarowego jako powszechnie znanego 
decyduje stopień jego znajomości w kręgu 
nabywców, dla których przeznaczony jest 
towar (usługa) z danym znakiem. Początkowo 
przyjmowano, iż powszechna znajomość 
znaku oznacza, iż musi on być znany co naj-
mniej połowie potencjalnych nabywców 
towarów oznaczonych tym znakiem, względnie 
zwiększona siła odróżniająca znaku może 
uzasadniać w konkretnym przypadku przyjęcie 
niższego progu znajomości. Dziś uznać na-
leży, iż nie jest wskazane określanie ścisłych 
wartości procentowych, zaś stwierdzenie 
powszechnej znajomości zależy każdorazowo 
od okoliczności konkretnego przypadku.

W świetle przepisów ustawy Prawo własności 
przemysłowej nie stanowi natomiast źródła 
wyłącznego prawa podmiotowego sam fakt 
używania znaku towarowego w obrocie. Po-
jawia się natomiast kwestia tego, czy można 
upatrywać ewentualnej podstawy norma-
tywnej do kreowania prawa podmiotowego 
do znaku towarowego, którego źródłem było-

by samo używanie oznaczenia w art. 10 uznk. 
Powołany przepis umożliwia ochronę znaków 
towarowych niezarejestrowanych i faktycznie 
używanych. Jednak zgodnie z dominującym 
poglądem przepisy ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji nie kreują praw 
podmiotowych wyłącznych w odniesieniu 
do uregulowanych w niej dóbr, w tym nieza-
rejestrowanych oznaczeń towarów, a ochrona 
płynąca z tej ustawy ma jedynie deliktowy 
charakter i dotyczy interesów gospodarczych 
przedsiębiorców oraz klientów, nie zaś praw 
podmiotowych. Powyższy problem może być 
w tym miejscu jedynie zasygnalizowany.

Przeszkody w udzieleniu prawa 
ochronnego

Na oznaczenie stanowiące znak towarowy 
w rozumieniu art. 120 pwp może zostać 
udzielone prawo ochronne, jeżeli nie zachodzą 
ustawowe przeszkody udzielenia tego prawa, 
zwane także podstawami odmowy udzielenia 
prawa ochronnego. Przeszkody te dzieli się 
tradycyjnie na bezwzględne i względne. Prze-
szkodami bezwzględnymi są te, które nie doty-
czą praw osób trzecich, tylko tkwią w samym 
oznaczeniu. Natomiast przeszkodami względ-
nymi są te, które istnieją ze względu na prawa 
osób trzecich.

Kierując się wyżej przyjętym kryterium podzia-
łu, należy zaliczyć do bezwzględnych prze-
szkód rejestracji, następujące przeszkody:

1) brak zdolności odróżniającej znaku towaro-
wego (art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pwp);

2) sprzeczność z porządkiem publicznym 
i dobrymi obyczajami (art. 131 ust. 1 pkt 2 
pwp),

3) mylący charakter znaku towarowego 
(art. 131 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–4 pwp),

4) użycie w znaku towarowym symboli urzędo-
wych (art. 131 ust. 2 pkt 2–5 pwp),

5) tzw. przeszkody funkcjonalne (art. 131 
ust. 2 pkt 6 pwp),

6) zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze 
(art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp).

Z kolei do przeszkód względnych zaliczyć 
należy:
1) przeszkody wynikające z wcześniejszych 

zgłoszeń lub udzielonych praw do znaków 
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towarowych (art. 132 ust. 1 pkt 2, art. 132 
ust. 1 pkt 3 z zastrzeżeniem art. 133, 132 
ust. 2 pwp),

2) przeszkody wynikające z praw do zare-
jestrowanych oznaczeń geografi cznych 
(art. 132 ust. 1 pkt 1–12 pwp),

3) przeszkody wynikające z praw majątkowych 
i osobistych osób trzecich (art. 131 ust. 1 
pkt 1 p.w.p., uzupełnione przez art. 131 
ust. 5 oraz art. 135 pwp).

Zakres czasowy terytorialny 
i przedmiotowy prawa 
ochronnego

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane 
przez UPRP jest wyłącznym i bezwzględnym 
(skutecznym erga omnes) prawem podmio-
towym. Jest to prawo majątkowe i zbywalne 
(art. 162 ust. 1 pwp).

Czas trwania prawa ochronnego na znak 
towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia 
znaku towarowego w UPRP (art. 153 ust. 2 
pwp). Prawo to powstaje zatem na mocy 
decyzji o jego udzieleniu, ze skutkiem wstecz-
nym (ex tunc), tj. od daty zgłoszenia znaku. 
Na wniosek uprawnionego prawo ochronne 
może zostać przedłużone, dla wszystkich lub 
części towarów, na kolejne dziesięcioletnie 
okresy ochronne. (art. 153 ust. 3–6 pwp). 
Prawa ochronne na znaki towarowe udzielone 
na podstawie Prawa własności przemysłowej 
są skuteczne jedynie na terytorium RP.

Zgodnie z art. 153 pwp, przez uzyskanie 
prawa ochronnego uprawniony nabywa prawo 
wyłącznego używania znaku towarowego 
w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym 
obszarze RP; otwarty katalog działań stano-
wiących używanie znaku towarowego umiesz-
czony jest w art. 154 pwp. Z kolei art. 296 
ust. 2 pwp określają, jakie działania osób 
trzecich stanowią naruszenie prawa ochron-
nego na znak towarowy. W przepisie tym 
uregulowane zostały trzy ustawowe postaci 
naruszenia prawa do znaku towarowego, tj.:

1) naruszenie związane z użyciem znaku 
identycznego do wcześniejszego zareje-
strowanego znaku towarowego dla towarów 
identycznych – przypadek tzw. podwójnej 
identyczności (art. 296 ust. 2 pkt 1 pwp);

2) w braku podwójnej identyczności – naru-
szenie związane z użyciem znaku identyczne-
go lub podobnego do wcześniejszego zareje-
strowanego znaku towarowego dla towarów 
identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi 
ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które 
obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia 
znaku ze znakiem towarowym zarejestrowa-
nym (art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp);

3) przypadek określany mianem rozszerzo-
nej ochrony znaków renomowanych, tj. na-
ruszenie związane z używaniem znaku iden-
tycznego lub podobnego do wcześniejszego 
zarejestrowanego renomowanego znaku 
towarowego w odniesieniu do jakichkolwiek 
towarów, jeżeli takie używanie może przy-
nieść używającemu nienależną korzyść lub 
być szkodliwe dla odróżniającego charakteru 
bądź renomy znaku wcześniejszego (art. 296 
ust. 2 pkt 3 pwp).

Międzynarodowa rejestracja 
znaków towarowych

Skuteczna w Polsce ochrona znaku towa-
rowego może zostać uzyskana w wyniku 
międzynarodowej rejestracji. Aktami prawa 
międzynarodowego regulującymi ten tryb 
uzyskania ochrony są Porozumienie madryckie 
o międzynarodowej rejestracji znaków sporzą-
dzone w Madrycie 14.04.1981 r.3 oraz Protokół 
dotyczący Porozumienia madryckiego o mię-
dzynarodowej rejestracji znaków sporządzony 
27.06.1989 r.4 

Centralną rolę w systemie międzynarodowych 
rejestracji znaków towarowych (tzw. systemie 
madryckim) pełni Biuro Międzynarodowe 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) w Genewie. Istota rejestracji między-
narodowej w świetle Porozumienia madryc-
kiego i Protokołu jest taka sama i polega ona 
na tym, iż przynależni każdego z umawiają-
cych się państw są uprawnieni do uzyskania 
rejestracji międzynarodowej w wyniku zgło-
szenia znaku towarowego w Biurze Między-
narodowym z wyznaczeniem wszystkich lub 
niektórych państw będących stronami Porozu-
mienia madryckiego lub Protokołu.

Zasadnicza różnica między trybami uregulo-
wanymi w obu aktach prawnych tkwi w tym, 
iż podstawą rejestracji międzynarodowej 
dokonywanej w oparciu o Porozumienie jest 
rejestracja krajowa udzielona w państwie 
pochodzenia będącym stroną Porozumienia, 
podczas gdy podstawą rejestracji między-
narodowej dokonywanej w oparciu o Protokół 
jest zgłoszenie krajowe dokonane w pań-
stwie pochodzenia będącym stroną Protokołu. 
Jak widać, rejestracja międzynarodowa jest 
uzależniona od istnienia uprzedniej krajowej 
rejestracji podstawowej lub krajowego zgło-
szenia podstawowego dokonanego w pań-
stwie pochodzenia.

W sytuacji, w której państwo pochodzenia 
i państwo wyznaczone są stronami zarówno 
Porozumienia madryckiego, jak i Protokołu, 
wniosku o rejestrację międzynarodową doko-
nać można jedynie na podstawie Protokołu 
(wystarczy zatem zgłoszenie podstawowe).

Rejestracja międzynarodowa wywołuje 
w każdym z państw wyznaczonych taki 
skutek, jak gdyby znak będący przedmiotem 
rejestracji międzynarodowej został w tych 
państwach zgłoszony w trybie krajowym. 
Rejestracja międzynarodowa stanowi więc 
w państwach wyznaczonych ekwiwalent 
zgłoszenia krajowego, a nie rejestracji kra-
jowej. Równoważne rejestracji krajowej jest 
dopiero uznanie ochrony przez organ krajowy 
we wniosku o rejestrację międzynarodową 
w państwie wyznaczonym. 

Rejestracja międzynarodowa nie tworzy 
jednolitego tytułu prawnego. Rozpada się 
ona na poszczególne „części” w każdym 
z wyznaczonych państw, zaś każda z tych 
części podlega prawu państwa wyznaczo-
nego. Oznacza to, iż kwestie takie, jak ma-
terialnoprawne przesłanki uznania ochrony 
znaku międzynarodowego (i ewentualnego 
unieważnienia uznania ochrony), treść prawa 
do znaku międzynarodowego w tym pań-
stwie, kwestie prawa do znaku międzynaro-
dowego jako przedmiotu majątkowego oraz 
przesłanki jego ustania z przyczyn innych niż 
upływ okresu ochrony, podlegają w każdym 
z państw ich porządkom prawnym na takich 
samych zasadach, jak w odniesieniu do kra-
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jowych praw do znaków towarowych zareje-
strowanych w tym państwach.

Znaki towarowe wspólnotowe

Możliwe jest uzyskanie rejestracji znaku 
towarowego ze skutkiem dla obszaru całej 
Unii Europejskiej (wspólnotowy znak towaro-
wy). Podstawowym aktem prawnym w tym 
zakresie jest rozp. Rady (WE) Nr 207/2009 
z 26.02.2009 r. w sprawie wspólnotowego 
znaku towarowego.5 

Wspólnotowy znak towarowy można zare-
jestrować w procedurze prowadzonej przed 
jednym organem (tj. Urzędem ds. Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego; OHIM), zaś prawo 
do wspólnotowego znaku towarowego jest 
skuteczne jednolicie na całym terytorium UE, 
niezależnie od granic między państwami 
członkowskimi. Zasada jednolitego charak-
teru WZT jest wyrażona w art. 1 ust. 2 rozp. 
Nr 207/2009, który brzmi: „Wspólnotowy znak 
towarowy ma charakter jednolity, co oznacza, 
iż wywołuje on ten sam skutek w całej Wspól-
nocie: może on być zarejestrowany, zbyty, 
być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela 
znaku lub unieważnienie znaku, a jego używa-
nie może być zakazane jedynie w odniesieniu 
do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli 
niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

Zasada jednolitego charakteru WZT oznacza, 
zwięźle rzecz ujmując, że prawo do WZT 
udzielane w jednej procedurze prowadzonej 
przed jednym organem (OHIM) jest skuteczne 
jednolicie na całym obszarze UE, nie jest zaś 
wiązką praw krajowych w poszczególnych 
państwach członkowskich.

1 Ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemy-
słowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), 
dalej jako pwp.

2 Wyr. TSUE z 18.06.2009 r. w sprawie L’Oréal, 
C-487/07, Zb. Orz. 2009, s. I-05185, pkt 58.

3 Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm. i poz. 515. 
Zob. też akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską 
zastrzeżenia złożonego do art. 14 ust. 2 (d) i (f) Poro-
zumienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 23, poz. 272 i 273).

4 Dz. U z 2003 r. Nr 13, poz. 129.
5 Dz. Urz. UE L Nr 78, s. 1.

Wybrane zagadnienia Wybrane zagadnienia 
z zakresu zarządzania z zakresu zarządzania 

własnością intelektualnąwłasnością intelektualną

dr Julia Chlebny
Uniwersytet Łódzki

Podstawową kwestią z punktu widzenia zarządzania Podstawową kwestią z punktu widzenia zarządzania 
własnością intelektualną jest pytanie, kto w istocie własnością intelektualną jest pytanie, kto w istocie 

jest twórcą rozwiązania oraz komu przysługuje prawo jest twórcą rozwiązania oraz komu przysługuje prawo 
do rozwiązania.do rozwiązania.

Znaczenia twórczości, ochrony i ko-
mercjalizacji dóbr własności intelektu-
alnej nie można przecenić. Sprawne 
zarządzanie własnością intelektualną 
jest warunkiem sine qua non rozwoju 
podmiotów nastawionych na działal-
ność innowacyjną.

W dzisiejszych czasach wynalazek 
najczęściej powstaje na gruncie zło-
żonych stanów faktycznych: w wyniku 
współpracy wielu osób, a nawet całego 
zespołu badawczego popartego zaple-
czem technicznym i poważnymi nakła-
dami fi nansowymi; w wyniku realizacji 
wcześniej zawartej umowy np. umowy 
badawczej czy o sponsorowanie 
badań lub przy pomocy fi nansowej, 
technicznej, merytorycznej innego pod-
miotu. Nic też dziwnego, że większość 
wynalazków powstaje w warunkach 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach lub 
uczelniach wyższych. W realiach pol-
skich szczególnie publiczne uczelnie 
wyższe stanowią podstawowe miejsce 
działalności wynalazczej.

Podstawową kwestią z punktu widze-
nia zarządzania własnością intelek-

tualną jest więc pytanie, kto w istocie 
jest twórcą rozwiązania oraz komu 
przysługuje prawo do rozwiązania. 
By w ogóle mówić o zarządzaniu pra-
wami na dobrach intelektualnych, trze-
ba mieć prawo do określonego dobra. 
Dopiero w dalszej kolejności powstają 
dylematy: jak i czy dane dobro chronić, 
jak z prawa korzystać.

Kwestia uprawnionego do danego 
dobra ma podstawowe znaczenie 
w przypadku dóbr własności przemy-
słowej należących do grupy rozwiązań, 
a zatem wynalazków, wzorów użytko-
wych, ale także wzorów przemysło-
wych, gdzie ustawodawca wprowadza 
konstrukcję prawa podmiotowego 
dającego możność ubiegania się 
o prawo wyłączne. Nie każdy bowiem 
może ubiegać się o patent, ale tylko 
ten podmiot, któremu przysługuje 
prawo do patentu. Prawo do patentu 
jest samodzielnym prawem majątko-
wym. Może być zatem przedmiotem 
obrotu, może stanowić aport wnoszony 
do spółki. Niewątpliwie, podmiotem 
uprawnionym do patentu można stać 
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się w sposób wtórny. Niemniej jednak 
pytanie podstawowe brzmi: kto jest 
podmiotem pierwotnie uprawnionym. 
Rozstrzyga o tym ustawodawca 
w ustawie Prawo własności przemy-
słowej (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1410, 
dalej jako pwp), a od 1 października 
2014 r. także w ustawie Prawo o szkol-
nictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 r. 
poz. 572 ze zm., dalej jako PSW). Jest 
to bowiem data nowelizacji tej ustawy, 
w wyniku której zostały określone 
szczególne zasady uzyskiwania praw 
do pracowniczych wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych doko-
nanych na uczelniach publicznych.

Wynalazek pracowniczy

Podstawową zasadą praw na dobrach 
intelektualnych jest „twórczość dla 
twórcy”. Jest to naturalną konsekwen-
cją wniesienia wkładu intelektualnego, 
a zatem tego co do powstania dobra 
jest niezbędne. Gdyby nie twórca, do-
bro by nie powstało. Jest to wynik jego 
działalności umysłowej, a zatem prawa 
do owoców jego twórczości powinny 
należeć do niego. Zasada ta znajduje 
bezpośredni wyraz w art. 8 ust. 1, 
art. 11 ust. 1 i 2 pwp.

Niemniej jednak, 90% wynalazków do-
konuje się obecnie w warunkach pra-
cowniczych. Wymaga to uwzględnienia 
zasad prawa pracy. Pracodawca za-
trudnia pracownika w określonym celu, 
wypłaca mu wynagrodzenie, organizuje 
prace, ponosi ryzyko niepowadzenia 
badań, a zatem naturalną konsekwen-
cją jest przyznanie pracodawcy praw 
do efektów pracy. W przypadku wyna-
lazków pracowniczych, ustawodawca 
rozstrzyga konfl ikt zasad na rzecz pra-
wa pracy, jednak nie można pomijać 
intelektualnego charakteru dobra, które 
jest wynikiem twórczości pracowniczej. 
W rezultacie wynalazek dokonany 
przez pracownika należy do praco-
dawcy, ale ustawodawca wyznacza 
w sposób bezwzględnie wiążący rela-

cje podmiotowe i zakres przedmiotowy, 
które uzasadniają odejście od zasady 
twórczość dla twórcy. Oznacza to, 
że granice pojęcia wynalazku pra-
cowniczego są ustawowo określone. 
Ponadto jest to wyjątek od zasady, 
który zgodnie z paremią exceptiones 
non sunt extendendae, nie może być 
interpretowany rozszerzająco.

Wynalazek pracowniczy nie jest kate-
gorią jednolitą. W ramach wynalazków 
pracowniczych wyróżnić można:
1) wynalazki zwyczajowo określane 

mianem służbowych,
2) wynalazki zamówione,
3) wynalazki dokonane przy pomocy 

przedsiębiorcy.

Wynalazki służbowe to wynalazki, któ-
re zgodnie z art. 11 ust. 3 pwp zostały 
dokonane w wyniku wykonywania 
przez twórcę obowiązków ze stosunku 
pracy. Prawo do patentu przysługuje 
wówczas pracodawcy ex lege, z chwilą 
dokonania wynalazku. Istotą tych wy-
nalazków jest to, że po pierwsze twór-
ca i zatrudniający muszą pozostawać 
w stosunku pracy. Po drugie, wynala-
zek, a co najmniej istota rozwiązania, 
została dokonana przez pracownika 
w trakcie trwania stosunku pracy. 
Po trzecie, wynalazek wynika bezpo-
średnio z realizacji obowiązków pra-
cowniczych. Innymi słowy określone 
badania lub prace nad rozwiązaniem 
są celem, dla których pracownik został 
zatrudniony. W przypadku umowy 
o pracę konkretyzacja obowiązku twór-
czego może nastąpić w trakcie trwania 
stosunku pracy, na przykład poprzez 
przydzielenie pracownika do grupy 
badawczej zajmującej się określonym 
problemem, wydanie wiążącego 
polecenia.

Wynalazki zamówione, to zgodnie 
z art. 11 ust. 3 pwp wynalazki dokona-
ne przez twórcę w wyniku wykonania 
obowiązków wynikających z innej umo-
wy cywilnoprawnej. Ustawa nie wska-
zuje konkretnych rodzajów umów jakie 
mogą leżeć u podstaw wynalazku 

zamówionego. Istotne jest by z treści 
umowy wynikał obowiązek dokonania 
określonego wynalazku. Najczęściej 
umowy takie nazywane są umowami 
o prace badawcze lub umową o do-
konanie określonego rozwiązania. 
Tak powstałe wynalazki przysługują 
zamawiającemu. W rezultacie ustawo-
dawca zrównuje konsekwencje prawne 
dokonania wynalazku służbowego 
i zamówionego.

Z kolei wynalazki dokonane przy pomo-
cy przedsiębiorcy wykazują luźniejszy 
związek z zatrudnieniem. Dokonanie 
wynalazku nie leży w zakresie obo-
wiązków twórcy, jednak przedsiębiorca 
przyczynia się w sposób istotny i bez-
pośredni do jego dokonania. Pomoc 
przedsiębiorcy może przybrać różno-
rodną formę: materiałową, organiza-
cyjną, techniczną, fi nansową itp. Tego 
typu udział w dokonaniu wynalazku 
nie uzasadnia przyznania przedsiębior-
cy prawa do patentu. Ustawodawca 
przyznaje mu jednak ustawową licencję 
niewyłączną na korzystanie z wynalaz-
ku we własnym zakresie. Uprawnienie 
to jest ściśle związane z przedsiębior-
stwem. Niemniej jednak w umowie 
o udzielenie pomocy strony mogą 
ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje 
w całości lub części prawo do patentu.

We wszystkich wyżej wskazanych 
przypadkach twórcy przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie sta-
nowiące udział w korzyściach 
osiągniętych przez przedsiębiorcę 
z wynalazku. Szczegółowe kwestie 
dodatkowego wynagrodzenia ure-
gulowane są w art. 22 i art. 23 pwp. 
Warto podkreślić, że są to przepisy 
dyspozytywne.

Wynalazki pracownicze 
dokonane na uczelniach 
publicznych

Na szczególną uwagę zasługuje 
kwestia praw do rozwiązań dokona-
nych przez pracowników uczelni pu-
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blicznych. Od wejścia w życie nowe-
lizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym (PSW), to jest od 1 kwiet-
nia 2015 r. obowiązują szczególne 
reguły przewidujące możliwość przej-
ścia praw do wynalazków na twórcę, 
określone w art. 86d i nast. PSW. 
Co ważne, nowa regulacja dotyczy 
wyłącznie rozwiązań powstałych 
na uczelniach publicznych i tylko 
takich, które powstały w ramach wy-
konywania obowiązków ze stosunku 
pracy. Objęte są nią wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych 
oraz know-how związanego z nimi. 
W pozostałym zakresie zastosowanie 
znajdują przepisy ustawy Prawo wła-
sności przemysłowej.

Uczelnia w okresie trzech miesięcy 
od dnia otrzymania od pracowni-
ka informacji o wynikach badań 
naukowych lub prac rozwojowych 
oraz o know-how związanym z tymi 
wynikami powinna podjąć decyzję 
w sprawie komercjalizacji. Decyzja 
może mieć charakter pozytywny – de-
cyzja o komercjalizacji, lub negatywny 
– decyzja o niekomercjalizacji. Brak 
jakiejkolwiek decyzji w ustawowo 
przewidzianym terminie, rodzi konse-
kwencje takie jak w przypadku de-
cyzji negatywnej. Decyzja w sprawie 
komercjalizacji jest wyrazem planów 
uczelni w sprawie dalszego postępo-
wania z danym dobrem.

Decyzje te wywołują określone skutki 
prawne. Konsekwencją podjęcia de-
cyzji o komercjalizacji jest pozostanie 
praw do rozwiązań przy uczelni. Jed-
nocześnie uczelnia zobowiązana jest 
podjąć działania zmierzające do ko-
mercjalizacji dobra. Z kolei decyzja 
o niekomercjalizacji rodzi obowiązek 
złożenia pracownikowi w terminie 
30 dni oferty zawarcia bezwarunko-
wej umowy o przeniesienie na niego 
praw do rozwiązania oraz know-how 
z nim związanym. Oferta ta musi 
być złożona na piśmie. W wyniku 
przyjęcia oferty przez pracownika, 

również w formie pisemnej, prawo 
do rozwiązania przechodzi na pra-
cownika. Ustawodawca przewidział 
odpłatność w wysokości nie większej 
niż 10% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę obowiązującego w dniu za-
warcia umowy. Jeżeli pracownik oferty 
nie przyjmie, prawo do rozwiązania 
pozostaje przy uczelni.

W przypadku komercjalizacji dobra 
objętego regulacją PSW, ustawodaw-
ca przewidział w art. 86f i 86g PSW 
szczegółowe zasady rozliczeń pomię-
dzy uczelnią a pracownikiem w postaci 
określonej procentowo partycypacji 
w korzyściach z komercjalizacji dobra. 
Co ważne, jest to przepis bezwzględ-
nie obowiązujący.

Umowy między 
przedsiębiorcami 

Jak to zostało wcześniej zasygnalizo-
wane, prawo do patentu jest prawem 
zbywalnym. Niemniej jednak ustawo-
dawca dopuścił możliwość, by jeszcze 
zanim wynalazek, a zatem i prawo 
do patentu, powstanie, przedsiębior-
cy mogli określić w umowie, komu 
prawo będzie przysługiwać (art. 11 
ust. 4 pwp). Warunkiem ważności 
takiej umowy jest, że którejś ze stron 
będzie przysługiwało prawo do patentu 
(np. strona jest pracodawcą twórcy, 
do którego zadań należy praca nad 
wynalazkiem). Najczęściej postano-
wienia takie znajdują się w umowach 
o współpracy badawczej lub umowie 
o zlecenie badań.

Podkreślić należy, że umowy takie 
same w sobie nie mogą być źródłem 
wynalazków pracowniczych, bowiem 
ich stroną nie jest twórca. W przypad-
ku braku jakichkolwiek postanowień 
w zakresie praw do rozwiązań, prawo 
do wynalazków nie będzie automa-
tycznie przysługiwało podmiotowi 
zamawiającemu. Co najwyżej uzyska 
on dorozumianą licencję niewyłączną 
na korzystanie z wynalazków zawar-

tych w przekazanych wynikach prac 
(art. 81 pwp).

Podstawowe strategie 
zarządzania

Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje 
prawo do patentu na wynalazek 
– czy to uzyskane pierwotnie, 
czy w drodze umowy – stoi on przed 
decyzją związaną ze strategią postę-
powania z danym dobrem. Najogólniej 
można powiedzieć, że istnieją następu-
jące możliwości:

1) zbycie prawa do patentu. Umowa 
taka wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności;

2) ubieganie się o ochronę patentową. 
W przypadku przyznania patentu, 
uprawniony uzyskuje wyłączne 
prawo na korzystanie z wynalazku 
w sposób zarobkowy lub zawodowy 
na określonym terytorium. Podmiot 
może bowiem ubiegać się o patent 
krajowy w Polsce lub zagranicą. 
Może także skorzystać z jednej 
z procedur międzynarodowych 
(EPC, PCT) ułatwiających uzyskanie 
wyłączności w więcej niż jednym 
państwie. Prawo z patentu uzyska-
ne na terytorium Polski podlega 
ochronie na podstawie przepisów 
pwp. Uprawniony może z wynalaz-
ku korzystać samodzielnie, na za-
sadzie wyłączności, ale może też 
eksploatować swoje prawo poprzez 
udzielanie licencji na korzystanie 
z wynalazku;

3) zachowanie wynalazku w tajemnicy. 
Utrzymanie wynalazku w poufności 
rodzi monopol czysto faktyczny. Przy 
spełnieniu określonych przesłanek, 
uprawnionemu służy wyłącznie 
ochrona deliktowa na podstawie 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji;

4) publiczne ujawnienie wynalazku, 
które oznacza wejście rozwiązania 
do domeny publicznej.



Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    129

SZKO L E N I A  R EG I O N A L N E  U PR PSZKO L E N I A  R EG I O N A L N E  U PR P

Nazwa domeny internetowej Nazwa domeny internetowej 
i możliwość jej ochronyi możliwość jej ochrony

dr Ireneusz Matusiak 
Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych 
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

Znajomość orzecznictwa pozwala bowiem Znajomość orzecznictwa pozwala bowiem 
właściwie ocenić ryzyko prowadzenia sporu arbitrażowego.właściwie ocenić ryzyko prowadzenia sporu arbitrażowego.

Orzecznictwo Sądu Polubownego ds. Domen 
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki 
i Telekomunikacji w Warszawie w okresie 
od 2003 do chwili obecnej jest już na tyle 
ukształtowane, że na podstawie analizy wyro-
ków wydawanych przez Arbitrów tego Sądu, 
dostępnych na stronie internetowej www.piit.
org.pl/sad-polubowny, można zapoznać się 
z motywami rozstrzygnięć. Jest to okoliczność 
istotna zarówno dla stron potencjalnych spo-
rów domenowych, jak i dla osób zaintereso-
wanych sporami „domenowymi”.

Mogłoby się zatem wydawać, że ustabilizo-
wana linia orzecznicza Sądu Polubownego 
sprzyja przewidywalności orzeczeń. Teza 
ta znajduje potwierdzenie w sprawach doty-
czących: naruszenia dóbr osobistych, fi rmy, 
zasad uczciwej konkurencji. Inaczej jest jed-
nak w przypadku zarzutów naruszenia znaku 
towarowego, który w całości lub w części 
stanowi element nazwy domeny internetowej. 
Można spotkać bowiem stanowiska Arbitrów, 
które w pewnych kwestiach są zgodne, w in-
nych zaś rozbieżne.

Zgodność dotyczy takich kwestii jak: użycie 
części znaku towarowego w nazwie domeny 
internetowej, renomy znaku towarowego, 
przekierowywania na inne strony www. Moż-
na zatem stwierdzić, że w wymienionym za-
kresie istnieje ukształtowana linia orzecznicza. 
Powyższe ilustrują wybrane tezy orzeczeń:

Użycie części znaku towarowego 
w nazwie domeny internetowej

Sygn. 49/11/PA- „juventa.pl”

Elementy grafi czne nie odgrywają znaczenia 
odróżniającego w przypadku słownych zna-
ków towarowych (...). W tym zakresie nie będą 
odgrywać zasadniczego znaczenia pewne 
różnice w użyciu słowno-grafi cznym znaku, 
gdyż z punktu widzenia rejestracji domeny, 
ocenie podlegać będzie samo podobieństwo 
do warstwy słownej chronionej w znaku 
towarowym.

Sygn. 11/05/PA – „euro.pl, 20/07/PA 
– „armatura.pl” 71/13/PA – „inpostfi nanse.pl”

W przypadku znaków towarowych innych niż 
słowne, nie sposób mówić o wykorzystaniu 
znaku towarowego w nazwie domeny interne-
towej. Rejestracja znaku towarowego słowno-
grafi cznego nie oznacza przyznania uprawnio-
nemu monopolu na wykorzystywanie po-
szczególnych jego elementów samodzielnie. 
Istotą znaku słowno-grafi cznego jest bowiem 
właśnie to, że obie jego warstwy tworzą nową 
całość mającą zdolność odróżniającą.

Sygn. 14/03/PA, „Lennox”

W sporze bada się czy w domenie jest 
wykorzystywana część dystynktywna czyli 
odróżniająca.

Renoma znaku towarowego 
wykorzystanego w nazwie 
domeny internetowej

Sygn. 73/10/PA – „twojstyl.pl”

Znak towarowy stanowiący tytuł prasowy 
wykorzystany w nazwie domeny internetowej 
może być uznany za renomowany, jeżeli budzi 
skojarzenie z miesięcznikiem pod tym samym 
tytułem, kojarzony jest z nim jednoznacznie 
na rynku, cechuje go wysoka jakość zarówno, 
gdy chodzi o treść (informacje i nowinki z kra-
ju i ze świata mody, urody i zdrowia, porady 
praktyczne, przepisy), jak i formę (szatę 
grafi czną, papier, wysokiej klasy profesjonalne 
zdjęcia), posiada największą grupę stałych 
i wiernych czytelników, którzy stanowią duży, 
potencjalny i kuszący rynek zbytu dla towarów 
bądź usług innych podmiotów.

Przekierowywanie 
na inne strony www

Sygn. 19/04/PA – „manpower.pl”

Sygn. 07/08/PA – „dlaczego.pl”

Za równoważne lokalizowanie stron w do-
menie, której nazwa zawiera chroniony znak 
towarowy, uważa się kierowanie ruchu w sieci 
do innej domeny przez domenę, której na-
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zwa zawiera chroniony znak towarowy (tzw. 
„przekierowywanie”).

Aktywność strony internetowej

Niejednolitość orzecznictwa Sądu Polubow-
nego dotyczy natomiast kwestii określanej 
jako aktywność strony internetowej oznaczo-
nej określoną nazwą domeny internetowej. 
Powstały problem można najlepiej wyrazić 
w pytaniu: czy dochodzi do naruszenia znaku 
towarowego użytego w nazwie domeny inter-
netowej w sytuacji, w której strona oznaczona 
tą domeną nie jest aktywna (strona bez 
treści – pusta strona), albo strona nie odnosi 
się do towarów lub usług objętych prawem 
ochronnym. Udzielenie odpowiedzi na tak 
sformułowane pytanie zależy od stanowiska 
prezentowanego przez Arbitra rozpoznające-
go spór: 

Stanowisko 1

sygn. 68/11/Pa – „skarb-matki.pl”

sygn. 02/07/PA/ – „exponet.pl”

Nie dochodzi do naruszenia znaku towaro-
wego w nazwie domeny internetowej jeżeli 
domena ta odnosi się do strony, w której 
treści nie ma żadnych (ani pośrednich, ani 
bezpośrednich) odwołań do towarów objętych 
znakiem towarowym).

sygn. 61/12/PA – „resultclothing.pl”, 
„resultclothing.com.pl”

W Internecie nie można naruszać praw 
ochronnych ze znaku towarowego, w tym 
wykorzystywać tych znaków (lub ich części) 
albo znaków podobnych, do oznaczania przez 
inny podmiot swych domen internetowych 
jeżeli w swej działalności gospodarczej zajmu-
je się sprzedażą tej samej grupy produktów 
w ramach działalności handlowej. Zasada 
powyższa należy do podstawowych pryn-
cypiów społeczno-gospodarczych porządku 
prawnego RP.

sygn. 28/05/PA – „przegladsportowy.pl”

Dopóki strona internetowa nie wskazuje 
(bezpośrednio lub pośrednio, np. poprzez 
przekierunkowanie) na konkretne towary 
i usługi, nie ma mowy o naruszeniu prawa 

do znaku. Jeżeli strona wskazuje na towary 
(usługi), stają się one „powiązane” z daną 
stroną, a nazwa domeny w takim przypadku 
stanowi de facto dodatkowe ich oznaczenie. 
Możliwe więc jest, poprzez użycie w dome-
nie wyrażeń zbieżnych z zarejestrowanym 
znakiem, doprowadzenie do sytuacji takiego 
„dodatkowego oznaczenia” i tym samym na-
ruszenie praw wyłącznych. W przedmiotowej 
sprawie taki przypadek miałby miejsce, gdy-
by strona internetowa „przegladsportowy.pl” 
promowała czasopisma innych wydawców 
lub przekierunkowywałaby na strony innych 
wydawców. Oznaczałoby to posłużenie się 
nazwą domeny do promowania konkuren-
cyjnych towarów i w następstwie do naru-
szenia uprawnień do znaku towarowego 
„przegladsportowy”.

Stanowisko 2

sygn. 10/11/Pa – „autoswiat”.pl 
(xn—autowiat-pvb.pl)

Sam fakt rejestracji domeny zawierającej znak 
towarowy uznać należy za używanie takiego 
znaku w obrocie. Bez znaczenia pozostaje 
fakt, że domena ta nie jest wykorzystywana 
w sposób aktywny. Należy bowiem wziąć pod 
uwagę specyfi kę obrotu internetowego, w tym 
m.in. fakt, że sama domena internetowa 
może być towarem i może być wystawiona 
na sprzedaż.

Sygn. 25/13/PA – wolczanka.pl

Należy odróżnić używanie nazwy domeny 
od używania strony internetowej (zamiesz-
czanie na tej stronie określonych treści). 
To, że Pozwany nie zamieszczał na stronie 
internetowej żadnych treści, nie jest rów-
noważne ze stwierdzeniem, że nie używał 
nazwy tej domeny.

Używanie oznaczeń, w tym znaków towaro-
wych, może mieć także wymiar niematerialny, 
jeżeli ogranicza się do ich internetowej eksplo-
atacji, np. poprzez użycie znaku towarowego 
w nazwie domeny internetowej, która jest 
dostępna w sieci.

Stanowisko przedstawione jako 2 reprezen-
towane jest przez nielicznych Arbitrów, którzy 
wywodzą, że właśnie w nazwach domen 
internetowych konieczne jest inne spojrzenie 

na prawo własności przemysłowej, które 
powinno nadążać za zmianami. Domena staje 
się bowiem nie tylko sposobem wykorzysty-
wania znaku towarowego, ale i samodzielnym 
przedmiotem obrotu – dobrem informacyjnym, 
czyli nową kategorią prawną odwołującą się 
do ekonomicznych cech informacji. Kategoria 
ta ma obejmować nie tylko przedmioty wła-
sności intelektualnej w ścisłym znaczeniu lecz 
także dobra, które powstały na podstawie 
stosunków obligacyjnych.1 Takie stanowisko 
zapowiada nowe podejście do własności 
przemysłowej. To nowe podejście zostaje 
uzewnętrznione m.in. w hipotezach uznania 
domeny za dobro niematerialne lub dobro 
wspólne.2

Przedstawione rozbieżności w orzecznictwie 
Sądu Polubownego były przedmiotem dys-
kusji przeprowadzonej podczas IV Semina-
rium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubow-
nego ds. Domen Internetowych przy PIIT, 
które odbyło się na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Występujący w charakterze 
prelegentów i panelistów prof. M. Kępiński 
oraz dr J. Kępiński zgodnie opowiedzieli się 
za stanowiskiem 1 podkreślając, że do naru-
szenia znaku towarowego w nazwie domeny 
internetowej dochodzi wyłącznie wtedy gdy 
strona internetowa oznaczona daną nazwą 
domeny odnosi się bezpośrednio (treść 
strony) albo pośrednio (link) do konkretnych 
towarów i usług. Znak towarowy może 
bowiem pełnić przypisywane mu przez dok-
trynę i orzecznictwo sądowe funkcje (m.in. 
odróżniającą, gwarancyjną, reklamową oraz 
– według dr J. Kępińskiego, inwestycyjną) 
tylko wtedy gdy jest używany w związku 
z działalnością gospodarczą. Jako, że obaj 
wymienieni paneliści są Arbitrami Sądu 
Polubownego należy uznać, że takie właśnie 
stanowisko będą prezentowali przy rozpo-
znawaniu konkretnego sporu.

1  A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część Ogólna, 
Warszawa 2012, s. 272–273.

2  Więcej na ten temat [w:] M. Zelek, Umowa o rejestra-
cję domeny internetowej, Warszawa 2015 r., s 109 i n.
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Program komputerowyProgram komputerowy
Zakres ochrony w prawie autorskim Zakres ochrony w prawie autorskim 

i prawie patentowymi prawie patentowym

dr hab. Wojciech Machała
Uniwersytet Warszawski

Gdy poszukiwano właściwego reżimu ochronnego dla programów Gdy poszukiwano właściwego reżimu ochronnego dla programów 
komputerowych, rozważano zarówno prawo autorskie, jak i prawo patentowe. komputerowych, rozważano zarówno prawo autorskie, jak i prawo patentowe. 
Jakkolwiek w pewnym okresie szala przechyliła się w kierunku systemu prawa Jakkolwiek w pewnym okresie szala przechyliła się w kierunku systemu prawa 

autorskiego, to postulat ochrony programu komputerowego w ramach systemu autorskiego, to postulat ochrony programu komputerowego w ramach systemu 
prawa patentowego bywa realizowany w praktyce orzeczniczej.prawa patentowego bywa realizowany w praktyce orzeczniczej.

Program komputerowy to „duch 
w maszynie”, ciąg instrukcji dla mi-
kroprocesora, których wykonanie 
prowadzi do założonego przez twórcę 
rezultatu lub rezultatów. Taka instrukcja 
prawidłowego działania wymaga nie-
wątpliwie wysiłku i biegłości, w końcu 
trzeba ułożyć komendy we właściwej 
kolejności i zredagować je odpowied-
nio jasno, by procesor zrozumiał. Jest 
to wysiłek intelektualny, lecz czy spełnia 
wymogi twórczości i indywidualnego 
charakteru?

Twórczy i indywidualny

O ile jeśli idzie o pierwiastek twórczo-
ści, niezależnie od przyjętej koncepcji 
(minimalistycznej czy rygorystycznej), 
wydaje się, że w programach kompu-
terowych jest on obecny. Jeśli nawet 
przyjąć rygorystyczną koncepcję kry-
terium przejawu działalności twórczej, 
to doniosłość kulturowa obiektu może 
tu być stwierdzona np. według wskaź-
nika rozwiązań nieszablonowych. Więk-

szy problem pojawia się w przypadku 
kryterium indywidualności, zwłaszcza 
rozumianego podmiotowo (subiektyw-
nie); według tego ujęcia utwór ma być 
wszak przekazaniem własnego obra-
zu, wizji rzeczywistości, a nie jedynie 
sprawnie działać i spełniać określone 
funkcje użytkowe.

Wreszcie, na przeszkodzie efektywnej 
ochronie programu komputerowego 
może stanąć wyłączenie prawnoautor-
skiej ochrony idei (art. 1 ust. 21 ustawy). 
Elementem, który z perspektywy twór-
cy programu jest najbardziej wartościo-
wy, jest sam pomysł na rozwiązanie 
problemu technicznego przy użyciu 
środków informatycznych, czy wymy-
ślona przezeń procedura lub zasada 
działania. A tak daleko ochrona przewi-
dziana przez prawo autorskie nie sięga.

Dlatego, gdy poszukiwano właściwego 
reżimu ochronnego dla programów 
komputerowych, rozważano zarówno 
prawo autorskie, jak i prawo patentowe. 
Jakkolwiek w pewnym okresie szala 
przechyliła się w kierunku systemu pra-

wa autorskiego, czego wyrazem były 
przepisy Dyrektywy nr 91/250/EWG 
z 14.05.1991 r. w sprawie ochrony 
prawnej programów komputerowych 
oraz Porozumienia TRIPS, to postulat 
ochrony „idei” programu komputero-
wego w ramach systemu prawa pa-
tentowego pozostaje żywy i bywa re-
alizowany np. w praktyce orzeczniczej 
Europejskiego Urzędu Patentowego 
działającego na podstawie Konwencji 
Monachijskiej o patencie europejskim.1

Na początku jest idea

Ograniczenie ochrony prawnoautorskiej 
do sfery „ekspresji” przejawu dzia-
łalności twórczej determinuje status 
prawny poszczególnych elementów 
programu komputerowego. Efekty dzia-
łania programu określane są jako jego 
„funkcjonalności”. Proces tworzenia 
programu komputerowego poprzedzo-
ny jest określeniem jego zamierzonych 
funkcjonalności oraz ogólnych założeń 
technicznych, jakie w dalszych pracach 
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mają być realizowane; np. wymagań 
sprzętowych oraz systemu operacyjne-
go, z którym program ma współdziałać. 
Na etapie opracowywania założeń 
technicznych programu nie powstaje 
jeszcze przedmiot prawa autorskiego, 
ponieważ założenia takie mają charak-
ter niechronionych prawem autorskim 
idei (art. 74 ust. 2 zd. 2 UPAPP, stano-
wiący powtórzenie normy art. 1 ust. 21).

Algorytm jako utwór

Ochrona prawnoautorska przyznana 
programom komputerowym obejmuje 
wszystkie sposoby (formy) jego wy-
rażenia (art. 74 ust. 2 zd. 1 ustawy). 
Chronologicznie najwcześniejszą formą 
wyrażenia programu komputerowego 
wydaje się jego algorytm – czyli usta-
wiony w odpowiednim porządku ciąg 
instrukcji, których wykonanie doprowa-
dzi do zrealizowania założonego efektu. 
Opracowanie algorytmu jest zarazem 
najważniejszym etapem tworzenia pro-
gramu komputerowego, ponieważ wte-
dy właśnie zostaje dokładnie ustalone, 
jakie konkretnie operacje ma wykonać 
mikroprocesor komputera.

Właściwe opracowanie algorytmu 
sprawia, że program realizuje swoje 
cele. Jednocześnie, to w algorytmie 
przejawiają się przede wszystkim cechy 
programu komputerowego, które po-
zwolą uznać go za utwór – przedmiot 
prawa autorskiego. Algorytm w sposób 
jednoznaczny reprezentuje istotę dzia-
łania zaprogramowanego mikroproce-
sora zgodnie z myślą twórcy, noszącą 
cechy twórczości i indywidualnego 
charakteru. Nowy algorytm postępowa-
nia, umożliwiający skuteczną realizację 
założeń spełnia np. przesłankę donio-
słości kulturowej lepiej niż późniejsze 
prace nad programem. Podobnie, 
o indywidualnym, zdradzającym piętno 
osobiste twórcy charakterze programu 
komputerowego można mówić przede 
wszystkim w odniesieniu do jego algo-
rytmu. W późniejszych czynnościach, 

prowadzących do przełożenia algoryt-
mu na wybrany język programowania 
czyli wytworzenia kodu źródłowego 
programu, realizacja wymogów twór-
czości i indywidualnego charakteru 
jest utrudniona z uwagi na ograniczone 
pole swobodnej decyzji osoby, która 
takiego przekładu dokonuje (musi ona 
bowiem dokładnie przełożyć instrukcje 
zawarte w algorytmie).

„Pisanie” kodu źródłowego jest czynno-
ścią mechaniczną, chyba że programi-
sta jednocześnie tworzy algorytm i za-
pisuje go kodem źródłowym. Zwłasz-
cza, że styl pisania kodu źródłowego 
we wszystkich współczesnych środowi-
skach programistycznych jest w dużej 
mierze zdeterminowany poprzez wybór 
procedury automatycznego formatowa-
nia tekstu kodu źródłowego.

Z kolei trudno w ogóle mówić o speł-
nieniu wymogów określonych w art. 1 
ust. 1 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych na ostatnim 
etapie powstawania programu, jakim 
jest przekład kodu źródłowego na je-
dynie czytelny dla mikroprocesora 
ciąg zerojedynkowy (nazywany kodem 
wynikowym lub wykonywalnym), po-
nieważ czynność ta wykonywana jest 
najczęściej automatycznie; przy użyciu 
specjalnych programów zwanych 
kompilatorami.

Ochrona algorytmu

Prawnoautorski status algorytmu 
programu komputerowego budzi jed-
nak kontrowersje. Zdaniem, J. Barty 
i R. Markiewicza intensywnej ochronie 
w systemie prawa autorskiego podle-
gają jedynie tzw. „elementy tekstowe” 
programu, natomiast ochrona „elemen-
tów pozatekstowych” (wśród których 
Autorzy wymieniają m.in. jego algorytm) 
jest wyłączona, czy to ze względu 
na to, że nie noszą one cechy indywi-
dualnego charakteru, czy też dlatego, 
że należą do sfery niechronionych idei 
i zasad.2

Stanowisko to w odniesieniu do algo-
rytmu programu wydaje się nie do koń-
ca konsekwentne. J. Barta i R. Markie-
wicz wskazują bowiem, że konkretne 
przedstawienie ciągu instrukcji (czyli de 
facto algorytm programu, bo to on sta-
nowi konkretne przedstawienie ciągu 
instrukcji, choć jeszcze niekoniecznie 
w języku programowania) stanowi ele-
ment tekstowy programu podlegający 
intensywnej ochronie. Takie rozwiąza-
nie problemu uważam za prawidłowe. 
Jeśliby natomiast przyjąć, że ochrona 
prawnoautorska programu pojawia 
się dopiero w momencie powstania 
jego kodu źródłowego, okazałoby się, 
że prawo autorskie doń może przysłu-
giwać osobie, której rola przypomina 
stenografa (osoba ta niejako przepisuje 
algorytm w języku programowania), 
ale nie osobie, której działalność nosi 
cechy twórczości i indywidualnego 
charakteru.

Program jak utwór

Reasumując powyższe rozważania, 
chciałbym zwrócić uwagę, że opi-
sanych wyżej problemów można 
by w łatwy sposób uniknąć. Mianowi-
cie, przez niewymienianie programów 
komputerowych w art. 1 ust. 2 ustawy, 
a poprzestanie na normie zawartej 
w art. 74 ust. 1 (a stanowiącej wprowa-
dzenie do polskiego systemu prawnego 
odpowiedniego przepisu Porozumienia 
TRIPS i Dyrektywy 91/250/EWG), 
zgodnie z którą programy komputerowe 
podlegają ochronie prawnoautorskiej 
jak utwory literackie. Stosowalibyśmy 
więc do programów normy systemu 
prawa autorskiego, ale nie dlatego, 
że programy są utworami w rozumieniu 
art. 1 ust. 1, lecz dlatego, że ustawo-
dawca arbitralnie nakazuje tu stoso-
wanie ustawy, choć program utworem 
nie jest. Trzeba podkreślić, że włącze-
nie programów komputerowych do ka-
talogu przykładowych utworów nie było 
podyktowane wymogiem dostosowania 
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polskiego prawa do standardów mię-
dzynarodowych oraz unijnych.

Podmiotem prawa autorskiego do pro-
gramu komputerowego jest co do za-
sady twórca, ale jest tu pewna zna-
mienna oboczność, jeśli chodzi o pro-
gramy stworzone w ramach stosunku 
pracy. Normalnie, zgodnie z art. 12, 
pracodawca jest wtórnie uprawnionym 
do utworu pracowniczego w zakresie 
wynikającym z treści lub celu umowy 
o pracę; art. 74 ust. 3 sytuuje praco-
dawcę programisty w pozycji pier-
wotnie uprawnionego do programów 
stworzonych w ramach wykonywania 
obowiązków ze stosunku pracy (w peł-
nym zakresie autorskich praw mająt-
kowych). Innymi słowy, jeśli program 
komputerowy zostanie stworzony przez 
pracownika, autorskie prawa majątko-
we należą do pracodawcy.

Treść prawa autorskiego względem 
programu komputerowego określa 
art. 74 ust. 4 UPAPP. Najważniejszym 
uprawnieniem osoby, której prawo 
to przysługuje, jest wyłączność 
na zwielokrotnianie programu, zarówno 
trwałe (np. zapisanie na twardym dysku 
komputera), jak i czasowe (wprowa-
dzenie do pamięci operacyjnej – RAM 
– komputera). Konsekwencją tego 
monopolu w zakresie zwielokrotniania 
programu jest wyłączne prawo do ze-
zwalania na inne działania związane 
z programem, w tym samo jego sto-
sowanie do wykonywania czynności, 
którym służy. Nie da się bowiem 
zastosować programu (ani wykonać 
jakiejkolwiek innej czynności z jego 
„udziałem” przy pomocy komputera) 
bez dokonania jego zwielokrotnienia 
w pamięci operacyjnej komputera. 

Ponadto, uprawnionemu przysługuje 
wyłączność na adaptowanie programu, 
czyli tłumaczenie, przystosowanie, 
zmiana układu lub inne zmiany oraz 
rozpowszechnianie programu, a więc 
np. sprzedawanie, wynajmowanie 
czy użyczanie kopii programu. Niemniej 
jednak, jeżeli konkretna kopia programu 

zostanie raz sprzedana lub darowana, 
dalszy obrót tą kopią jest już wolny; po-
siadacz legalnie (za zgodą uprawnione-
go) wprowadzonego do obrotu egzem-
plarza programu może go sprzedać 
lub darować, ale nie może go wynająć 
ani użyczyć (wynika to z treści art. 51 
ust. 3 UPAPP). Nabycie kopii legalnie 
wprowadzonego do obrotu programu 
stawia nabywcę w pozycji legalnego 
posiadacza programu.

Licencja na program 
komputerowy

Ponieważ zarówno zwielokrotnianie, 
jak i stosowanie programu kompu-
terowego zostało zastrzeżone jako 
wyłączne prawo jego autora, osoba 
trzecia, która chce z programu korzy-
stać, musi uzyskać prawo do takiego 
korzystania. Osoba ta powinna albo 
nabyć od twórcy prawa autorskie 
do programu (i tym samym znaleźć 
się na jego pozycji wyłącznego dys-
ponenta programu), albo uzyskać jego 
zezwolenie na korzystanie z programu. 
Przy czym pierwsza z powyższych 
opcji jest raczej rzadko praktykowana 
w przypadku programów użytkowych 
powszechnego stosowania. Tak więc, 
w praktyce korzystanie z programów 
odbywa się zazwyczaj w oparciu o ze-
zwolenie podmiotu praw autorskich, 
zwane licencją. Trzeba tu od razu 
podkreślić, że nabycie egzemplarza 
programu (choćby z legalnych źródeł) 
nie oznacza automatycznie licencji 
na korzystanie z niego.

Zasady korzystania z programu kom-
puterowego określa podmiot praw 
autorskich w oferowanej umowie licen-
cyjnej. Jako strona zazwyczaj silniejsza 
ekonomicznie od użytkownika może 
on wiele rozwiązań użytkownikowi 
narzucić. Pewnych działań w odniesie-
niu do programu zakazać jednak mu 
nie wolno i nawet jeśli użytkownik zgo-
dzi się na takie ograniczenia, będą one 
i tak nieważne.

Problematykę tę reguluje art. 75 ust. 2 
UPAPP i art. 76 UPAPP. Te działania, 
które niezależnie od postanowień umo-
wy licencyjnej będą mogły być wykony-
wane przez użytkownika, to:

a) sporządzenie kopii zapasowej 
programu (jednej, która nie może 
być wykorzystywana jednocześnie 
z programem);

b) obserwowanie, badanie i testowanie 
funkcjonowania programu komputero-
wego w celu poznania jego idei i zasad;

c) tzw. dekompilacja czyli odtworzenie 
kodu źródłowego programu, jeżeli jest 
ona niezbędna do uzyskania informacji 
koniecznych do osiągnięcia współdzia-
łania programu z innymi programami, 
przy czym dekompilacja nie jest do-
zwolona, jeśli informacje te były uprzed-
nio łatwo dostępne.

Oczywiście, wszystkie te działania 
mogą być wykonywane jedynie przez 
osobę uprawnioną do korzystania z eg-
zemplarza programu komputerowego.

Programy komputerowe są pod niejed-
nym względem szczególnym rodzajem 
przedmiotu prawa autorskiego, nieko-
niecznie pasującym do pozostałych. 
Wypada zatem w konkluzji wyrazić żal, 
że poniechano swego czasu prace nad 
stworzeniem odrębnego modelu ochro-
ny prawnej tego dobra (co uczyniono 
później w odniesieniu do „nietwórczych” 
baz danych, dla których opracowano 
system ochrony sui generis).

1 Zob. szerzej A. Nowicka, Programy kom-
puterowe w systemie prawa patentowego. 
W ostatnim czasie Europejski Urząd 
Patentowy zaczyna wszakże odchodzić 
od skrajnie liberalnego podejścia do zdol-
ności patentowej programów komputero-
wych – zob. orzeczenie z dn. 21.09.2012, 
T 1784/06 (Classifi cation method, 
Comptel).

2 J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, 
Z Ćwiąkalski, K. Felchner, R. Markiewicz, 
E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrew-
ne. Komentarz (Wyd. V) Warszawa 2011 
s. 458.
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Patentowanie w świecie cyfrowymPatentowanie w świecie cyfrowym
ochrona dla programu komputerowegoochrona dla programu komputerowego

dr inż. Marek Bury
Polska Izba Rzeczników Patentowych

Normy prawa regulujące udzielanie patentów zostały skonstruowane Normy prawa regulujące udzielanie patentów zostały skonstruowane 
tak, by można było sprawnie rozstrzygać spory między przedsiębiorcami tak, by można było sprawnie rozstrzygać spory między przedsiębiorcami 

o to czy patent został prawidłowo udzielony lub czy został naruszony.o to czy patent został prawidłowo udzielony lub czy został naruszony.

Prawa własności przemysłowej, do któ-
rych zalicza się patent, w odróżnieniu 
od praw autorskich, których zasadni-
czym celem jest ochrona twórcy, są za-
projektowane do regulowania relacji po-
między przedsiębiorcami, którzy swoją 
działalność na rynku wiążą z inwestycja-
mi w intelektualną twórczość człowieka 
i komercjalizacją wyników tej twórczości. 
W związku z tym przepisy dotyczące 
patentów są z założenia skonstruowane 
tak, żeby sprawnie można było rozstrzy-
gać spory zarówno w zakresie tego, 
czy patent został prawidłowo udzielony, 
jak i czy został naruszony. W konse-
kwencji prawo własności przemysłowej 
w ogólności, a patenty w szczególności, 
pozostawiają węższy margines interpre-
tacyjny i wiążą się z bardziej przewidy-
walnymi rozstrzygnięciami sądów niż ma 
to miejsce w przypadku sporów na tle 
prawa autorskiego.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
obowiązują dwie niezależne regula-
cje rozstrzygające o mechanizmach 
udzielania patentów. Ustawa prawo 
własności przemysłowej (dalej upwp) 
określa, w jaki sposób patenty są udzie-
lane przez Urząd Patentowy RP (dalej 
UPRP), natomiast Konwencja o Paten-
cie Europejskim czyli tzw. Konwencja 

Monachijska (dalej EPC, ang. European 
Patent Convention) określa, na jakich 
zasadach patenty są udzielane przez 
Europejski Urząd Patentowy (ang. Euro-
pean Patent Offi  ce, w skrócie EPO).

Patenty udzielane przez EPO mogą być 
walidowane na terytorium RP i obo-
wiązywać na (niemal) identycznych 
zasadach jak patenty krajowe udzielane 
przez UPRP.

Na stosunkowo wczesnym etapie roz-
woju informatyki i technik komputero-
wych, zanim jeszcze weszły one w tak 
liczne dziedziny życia i techniki, przyjęto, 
iż programy komputerowe będą chro-
nione tak, jak utwory na gruncie prawa 
autorskiego.

Dla uniknięcia podwójnej ochrony, pro-
gramy komputerowe, jak również nie-
które z ich typowych zastosowań, takie 
jak metody przedstawienia informacji, 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz gier, wyłączono z patentowania. 
Stosowne normy znalazły się zarówno 
w PWP jak i w EPC.

Normy te są w PWP i w EPC sformu-
łowane w sposób bardzo zbliżony. Pa-
tenty są udzielane na wynalazki (które 
cechuje nowość, poziom wynalazczy 
i przemysłowa stosowalność), a okre-

ślone produkty działalności umysłowej 
człowieka, w tej liczbie oprogramowanie, 
wynalazkami nie są. Subtelną różnicę 
stanowi zawarty w EPC dopisek, iż wy-
nalazkami m.in. nie są programy dla 
maszyn cyfrowych, metody przedsta-
wiania informacji, metody prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz gier, 
„jako takie”.

Z tego dopisku: „jako takie”, rozumując 
a’contrario, można wywieść, iż skoro 
nie są wynalazkami tylko samoistnie, 
to mogą być częścią większego wyna-
lazku. To rozumowanie dało początek 
terminowi: wynalazek realizowany za po-
mocą komputera (ang. Computer Imple-
mented Invetnion, w skrócie CII).

Patentowalność CII w miarę rozwoju 
techniki budziła duże wątpliwości i kon-
trowersje. W latach 90. i na samym 
początku XXI wieku, zarówno EPO jak 
i UPRP wykazywały tendencję do libe-
ralizacji podejścia w tej kwestii i udziela-
nia patentów na rozwiązania sprzętowe, 
w których nowość i poziom wynalazczy, 
wymagane dla udzielenia patentu, 
zostały zapewnione przez szczegól-
ne właściwości oprogramowywania. 
Wynalazki te najczęściej dotyczyły 
kryptografi i, telekomunikacji, systemów 
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komputerowych, przetwarzania sygnałów, kompresji 
obrazu i dźwięku oraz nośników danych.

Tendencja ta nie zmieniła się w przypadku EPO ale zo-
stała odwrócona w przypadku UPRP. Z inicjatywy 
UPRP wprowadzono przepisy wykonawcze, ograni-
czające możliwość defi niowania wynalazków w kate-
gorii urządzenie do cech związanych z przetwarza-
niem materii bądź energii innych niż ruch elektronów 
przy typowej pracy komputera. W praktyce decyzji 
podejmowanych przez UPRP oznacza to, że wynalazki 
z dziedziny elektroniki cyfrowej, w tym zwłaszcza 
z dziedziny przetwarzania sygnałów, dają bardzo 
niewielkie szanse na uzyskanie patentu przed UPRP. 
Jednocześnie UPRP nie udziela patentów w kategorii 
urządzenie na wynalazki opisane w zastrzeżeniach 
cechami funkcjonalnymi, takimi jak środki do fi ltracji 
sygnału i środki do kompresji sygnału. To ograniczenie 
dość skutecznie blokuje patentowanie wynalazków CII 
w kategorii urządzenie.

Tymczasem EPO, wychodząc naprzeciw potrzebom 
rynku, nie tylko dopuszcza formułowanie zastrzeżeń 
patentowych z zastosowaniem cech niezwiązanych 
bezpośrednio z przetwarzaniem materii bądź energii, 
a dających tzw. dalszy efekt techniczny, nie tylko do-
puszcza funkcjonalne defi nicje cech urządzenia od-
wzorowujące jego schemat blokowy, lecz dopuszcza 
również zastrzeżenia w kategorii „nośnik”, czy „produkt 
w postaci programu komputerowego”.

W świetle powyższego jest jasnym, że droga do uzy-
skania ważnego na terytorium RP patentu na wynala-
zek realizowany z zastosowaniem komputera wiedzie 
przez Europejski Urząd Patentowy. Jest to bardziej 
kosztowna procedura, ale daje ona znacznie większe 
szanse na osiągnięcie sukcesu.

Biorąc pod uwagę wymóg dokonywania zgłoszeń 
wynalazków najpierw przed UPRP zanim wystąpi się 
o ochronę poza granicami RP, sensowny schemat po-
stępowania obejmuje: przygotowanie zgłoszenia, do-
konanie zgłoszenia (choćby po angielsku – niezłożenie 
tłumaczenia na polski będzie skutkowało umorzeniem 
postępowania przed UPRP, ale postępowanie to i tak 
jest skazane na niepowodzenie), uzyskanie dokumentu 
pierwszeństwa i zgłoszenie wynalazku do EPO, uzy-
skanie patentu przed EPO i ostatecznie walidowanie 
go na terytorium RP.

Ponieważ zgłoszenie do EPO wiąże się z dużymi 
opłatami urzędowymi, można wykorzystać w pełni 
dwunastomiesięczny okres pierwszeństwa odwlekając 
moment, w którym konieczne będzie ich uiszczenie.

Prawnoautorska Prawnoautorska 
ochrona ochrona 

programów programów 
komputerowychkomputerowych

dr Karolina Sztobryn
Katedra Prawa Europejskiego Gospodarczego WPiA 
Uniwersytet Łódzki

Prawnoautorska ochrona programów Prawnoautorska ochrona programów 
komputerowych ma charakter szczególny, komputerowych ma charakter szczególny, 

nawiązujący jedynie do zasad prawa nawiązujący jedynie do zasad prawa 
autorskiego.autorskiego.

W prawie polskim programy komputerowe chronione są na za-
sadach prawa autorskiego, zgodnie z przepisami zawartymi 
w rozdziale 7. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 
(dalej UoPA), które stanowią implementację do prawa polskiego 
przepisów dyrektywy 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej 
programów komputerowych.2 Zgodnie z art. 74 ust. 1 UoPA progra-
my komputerowe są chronione, jak utwory literackie, o ile przepisy 
zawarte w rozdziale 7. nie stanowią inaczej. Należy zauważyć, 
że programy nie są chronione jako utwory literackie, a jedynie jak 
one, czyli są oddzielną kategorią utworów. Do ich ochrony powinno 
się więc stosować przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju utworów 
oraz zasady odnoszące się wyłącznie do programów komputero-
wych.3 Dlatego tzw. prawnoautorska ochrona programów kompu-
terowych ma charakter szczególny nawiązujący jedynie do zasad 
prawa autorskiego.4 

Nawiązanie do zasad prawa autorskiego odnajdziemy m.in.: w spo-
sobie uzyskania ochrony; w zakresie przedmiotowym ochrony, gdyż 
ochronie podlegają jedynie ekspresja programu komputerowego, 
która stanowi ustalony przejaw działalności twórczej o indywidu-
alnym charakterze; w braku ochrony koncepcji i zasad programu 
komputerowego oraz w okresie trwania praw majątkowych obejmu-
jącym czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci. Odmiennie w sto-
sunku do generalnych reguł prawa autorskiego została uregulowana 
natomiast m.in. kwestia dozwolonego użytku, który w odniesieniu 
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do programów komputerowych został 
wykluczony.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 UoPA ochrona 
obejmuje wszystkie formy wyrażenia 
programów, a więc zasadniczo kod 
źródłowy i maszynowy program. 
Wykluczone z ochrony, na podstawie 
przepisów o ochronie programów 
komputerowych, są więc: algorytm, 
funkcje programu, języki programowa-
nia, interfejsy użytkownika, podręcznik 
użytkownika programu.5 Podmiotem 
praw autorskich osobistych do progra-
mu (obejmujących wyłącznie prawo 
do autorstwa utworu 
oraz do oznacze-
nia utworu swoim 
nazwiskiem lub 
pseudonimem albo 
do udostępniania 
go anonimowo) jest 
zawsze jego twórca 
(lub współtwórcy), 
natomiast praw ma-
jątkowych – twórca 
(lub współtwórcy), 
a w przypadku 
programu kompute-
rowego stworzonego 
przez pracownika 
w wyniku wykonywania obowiązków 
ze stosunku pracy – pracodawca (bez 
konieczności przyjęcia programu), o ile 
strony nie postanowiły inaczej.

Szczególne prawa majątkowe do pro-
gramu komputerowego obejmują 
natomiast:

1) prawo do zwielokrotnienia programu 
komputerowego w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkol-
wiek formie. Jeśli do wprowadzania, 
wyświetlania, stosowania, przekazy-
wania i przechowywania programu 
komputerowego niezbędne jest jego 
zwielokrotnienie, konieczna jest zgoda 
uprawnionego;

2) prawo do tłumaczenia, przystosowy-
wania, zmiany układu lub jakichkolwiek 
innych zmian w programie kompute-

rowym, z zachowaniem praw osoby, 
która tych zmian dokonała; 

3) prawo do rozpowszechniania, w tym 
użyczenia lub najmu, programu kom-
puterowego lub jego kopii.

Jeśli jednak czynności wskazane 
w pkt 1) i 2) są niezbędne do korzysta-
nia z programu komputerowego zgod-
nie z jego przeznaczeniem lub do po-
prawiania błędów, to nie wymagają one 
zgody uprawnionego, pod warunkiem 
jednak, że użytkownik programu 
wszedł legalnie w jego posiadanie.

Nie wymagają również zezwolenia 
uprawnionego:

1) sporządzenie kopii zapasowej, je-
żeli jest to niezbędne do korzystania 
z programu komputerowego. Kopia 
ta nie może być jednak używana rów-
nocześnie z programem komputero-
wym, chyba że umowa stanowi inaczej;

2) analiza programu w celu poznania 
jego idei i zasad przez osobę, która po-
siada prawo korzystania z egzemplarza 
programu komputerowego;

3) dekompilacja programu, jeżeli jest 
to niezbędne do uzyskania informacji 
koniecznych do osiągnięcia współdzia-
łania niezależnie stworzonego progra-
mu komputerowego z innymi progra-
mami komputerowymi, pod warunkiem 
że czynność ta jest dokonywana przez 
osobę uprawnioną do korzystania 

z programu lub osobę działającą 
na jej rzecz. Ponadto warunkiem do-
konania dekompilacji jest okoliczność, 
że informacje konieczne do osiągnięcia 
kompatybilności nie były łatwo dostęp-
ne, a dekompilacja odnosi się tej części 
programu, która jest niezbędna dla 
osiągnięcia współdziałania. Informacje 
uzyskane na skutek procesu dekom-
pilacji nie mogą zaś być wykorzysta-
ne dla innych celów niż osiągnięcie 
współdziałania stworzonego programu 
komputerowego, przekazane innym 
osobom oraz wykorzystane do rozwi-
jania, wytwarzania lub wprowadzania 
do obrotu programu komputerowego 
o istotnie podobnej formie wyrażenia 
lub do innych czynności naruszających 
prawa autorskie.

Wskazane zasady ochrony progra-
mów komputerowych z założenia 
miały na celu odpowiadać potrzebom 
ochrony tych dóbr niematerialnych, 
wynikającym z odmiennego charakteru 
programu komputerowego w stosunku 
do tradycyjnych utworów, przejawiają-
cym się w głównie użytkowym, nie zaś 
estetycznym przeznaczeniu.

Zdj. A. Taukert

1 Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 
poz. 83 z późn. zm.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/24/WE z 23.04.2009 r. w sprawie 
ochrony prawnej programów kompute-
rowych (Wersja skodyfi kowana), Dz. Urz. 
L 111 z 5.05.2009, s. 16–22.

3 A. Karpowicz, Poradnik prawny dla ludzi 
twórczych, Warszawa 1995, s. 119.

4 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie 
i prawa pokrewne, Warszawa 2014, s. 91; 
P. Goldstein, The EC Software Directive: 
A View from the United States of America 
[w:] A Handbook of European Software Law, 
M. Lehman, C.F. Tapper (red.), Oxford 1993, 
s. 203, 214.

5 Zob. Wyroki TS: z 22.12.2010 r. w sprawie 
C-393/09, Bezpečnostní softwarová aso-
ciace – Svaz softwarové ochrany przeciwko 
Ministerstvo kultury; z 2.02.2012 r. w sprawie 
C-406/10, SAS Institute Inc. przeciwko 
World Programming Ltd.
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Braliśmy udział

Światło, Światło, 
gdzie je wykorzystać?gdzie je wykorzystać?

„Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. 
Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, 

że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.” 
Terry Pratchett „Kosiarz”

O tym, czym jest światło, jaka jest jego natura, 
jak postrzegamy jego barwy i gdzie ma zastoso-
wanie, można było dowiedzieć się 9 maja 2015 r. 
na Stadionie Narodowym w Warszawie, na któ-
rym odbył się 19. Piknik Naukowy Polskiego Ra-
dia i Centrum Nauki Kopernik. Swoje stanowisko 
miał również po raz kolejny Urząd Patentowy RP, 
który zaprezentował kilka wynalazków wspo-
maganych programem do maszyn cyfrowych 
z wykorzystaniem wąskiej części promieniowania 
elektromagnetycznego. 
Tym razem był to szczególny, wyjątkowy pokaz. Program obecności 
Urzędu podczas 19. Pikniku został znacznie rozbudowany i wzbogacony 
w porównaniu do lat poprzednich. Na naszym stoisku promocyjnym 
prezentowane było m.in. wiele interaktywnych urządzeń edukacyjnych 
zaprojektowanych przez ekspertów Urzędu Patentowego (o tym piszą oni 
poniżej). Funkcjonowanie atrakcyjnych przyrządów mających charakter 
pomocy naukowych i gier, ilustrowało przewodni temat Pikniku, jakim była 
rola, wykorzystanie i badanie światła. Na stoisku Urzędu można było wziąć 
udział m.in. w elektronicznym quizie sprawdzającym wiedzę na temat świa-
tła, skonstruować własny kalejdoskop, dowiedzieć się, jak działa kompute-
rowa mysz optyczna oraz kula plazmowa, wziąć udział w doświadczeniach 

zatytułowanych „Poszukiwanie wyjścia z labiryntu” oraz „W pogoni za świa-
tłem”. Wyświetlany był również fi lm przedstawiający ewolucję wynalazków 
związanych z wykorzystaniem różnych źródeł promieniowania widzialnego. 

Światło bez tajemnic

Ze względu na różną czułość oka ludzkiego przyjmuje się, że zakres 
promieniowania widzialnego, potocznie nazywanego światłem, mieści 
się w granicach od około 400 do 700 nm. Pozostały zakres widmo-
wy promieniowania nie jest widoczny, ale nie oznacza to, że nie ma 
zastosowania. 
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Czas reakcji na pojawiające się światło emitowane z diody LED można 
było zmierzyć za pomocą urządzenia specjalnie wykonanego przez 
naszych ekspertów z wykorzystaniem wynalazku wspomaganego 
programem do maszyn cyfrowych. „Pomiar czasu reakcji na światło/
Familiada”, to jedno z urządzeń zaprezentowanych na pikniku. 

Może pracować w trybie „Time” i wtedy realizuje funkcję pomiaru czasu 
reakcji na światło albo w trybie „Quiz” i wtedy realizuje funkcję identyczną 
jak w znanym teleturnieju z udziałem Karola Strasburgera pt. „Familiada”. 
Składa się ono z jednostki centralnej oraz pary modułów przycisków 
ręcznych i pary modułów przycisków nożnych połączonych ze sobą 
wzajemnie za pomocą przewodów. Sercem układu jest jednostka cen-
tralna zwana inaczej pulpitem sterującym, wewnątrz której znajduje się 
moduł sterujący z mikrokontrolerem AVR. Pulpit ten jest wyposażony 
w cztery podpisane przyciski (RESET, SELECT, POWER) umieszczone 
pod wyświetlaczem LCD. Na tylnej ścianie pulpitu umieszczone są dwa 
duże czterocyfrowe wyświetlacze siedmiosegmentowe LED, pod którymi 
znajdują się gniazda łącznikowe przesyłające informacje o wciśnięciu 
przycisków ręcznych lub nożnych.

Z uwagi na dużą częstotliwość przesyłania danych i bezwładność oka 
ludzkiego, nie są widoczne zmiany pojawiające się przy każdorazowym 
wyświetlaniu wyniku pomiarów. Zatem, jak można było zauważyć, 
nie wszystko co widzimy, jest nieruchome. Często zmiany są tak szybkie, 
że odnosimy błędne wrażenie stałości. 

Istotnym elementem jest zastosowanie szeregu rejestrów przesuwnych 
pracujących w konfi guracji 64-ro bitowej do sterowania ośmioma wy-
świetlaczami LED, w celu prezentacji wyniku czasu reakcji dla poszcze-
gólnych użytkowników. Podobne rozwiązanie jest przedmiotem opisu 
ochronnego wg chińskiego wzoru użytkowego nr CN201274150Y (UNIV 
KUNMING SCIENCE & TECH, 15.07.2009 r.). W opisie tym na rysunku 
przedstawiono zbliżony układ sterowania oparty również na mikrokon-
trolerze, który steruje trzema dużymi siedmio segmentowymi wyświe-
tlaczami LED, za pośrednictwem rejestrów szeregowych pracujących 
w konfi guracji 24-ro bitowej.

Jeżeli chodzi o pobór mocy, to sama jednostka centralna charakteryzuje 
się małym obciążeniem prądowym w stosunku do dużych wyświetlaczy 
LED. Zaobserwowano wyraźny wzrost prądu zasilającego w przypadku 
zapalenia się wszystkich segmentów na wszystkich wyświetlaczach. 
W celu zmniejszenia tego prądu stosuje się dynamiczne sterowanie 
wyświetlaczami, które wymaga jednak bardziej rozbudowanego hardwa-
re’u i software’u.

Pomiar czasu odbywa się przy pomocy jednego układu licznikowego, 
który zapamiętuje zawartość swoich rejestrów w momencie naciśnięcia 
przycisków ręcznych lub nożnych. Moment zapalenia się diod sygnali-
zujących rozpoczęcie pomiaru, nie został ściśle określony. Nad chwilą 
ich zapalenia czuwa generator pseudolosowy, zaimplementowany 
w sposób programowy.

Zwiedzający mieli różne czasy reakcji na pojawiające się światło. Średni 
czas reakcji ręką to około 200 ms, natomiast nogą – rzędu 250 ms.

Potocznie mówi się, że diody emitują światło białe zimne i światło białe 
ciepłe, przy czym różnica między nimi wynika z różnej intensywności 
wybranych długości fali. Dla barwy zimnej dominującą jest długość fali 
w zakresie od 400 do 500 nm, natomiast dla barwy ciepłej dominującą 
jest długość fali w zakresie od 550 do 650 nm.
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Kolejnym wynalazkiem, który sprawił niemałą frajdę zwiedzającym 
był zaprezentowany wynalazek pt. „W pogoni za światłem”. Tu za-
daniem uczestnika było „dogonić światło”.

W literaturze dotyczącej zastosowań mikrokontrolerów AVR znane są po-
dobne rozwiązania. Na przykład w książce „Embedded Systems Design 
with the Atmel AVR Microcontroller” (wyd. Morgan & Claypool, 2010) 
przedstawiony został analogiczny co do zasady układ sterowania dio-
dami LED. Na rysunku obok widzimy mikrokontroler ATmega z wyjściem 
danych MOSI (ang. Master Out Slave In), który ustawia dane wprowa-
dzane kolejno do układu rejestrów 74HC164 z każdym taktem sygnału 
zegarowego pojawiającego się na wyprowadzeniu SCK, pracujących 
w konfi guracji 16-to bitowej (wyjście QH pierwszego rejestru połączone 
z wejściem danych AB drugiego rejestru). Wyjścia QA÷QH każdego 
z rejestrów sterują włączaniem lub wyłączaniem diod. Dołączając w taki 
sam sposób trzeci rejestr uzyskamy układ, jaki został zastosowany 
w urządzeniu „W pogoni za światłem”.

Na zdjęciu zostało przedstawione urządzenie w pozycji spoczynkowej. 
Urządzenie składa się z drutu wygiętego w kształcie liter U i P, zamoco-
wanego na dwóch aluminiowych kotwach (bez elektrycznego kontaktu 
z drutem, izolację zapewnia koszulka termokurczliwa) oraz rączki z alu-
miniową pętlą wokół drutu przewodzącego. Powyżej żółtego przycisku 
znajdują się diody wskazujące wybrany poziom trudności: zapalona 
dioda zielona oznacza poziom łatwy („easy”), żółta średni („medium”), 
a czerwona trudny („hard”). W obudowie urządzenia znajduje się elek-
troniczna część urządzenia, którą stanowią: moduł sterujący z mikrokon-
trolerem ATmega8, trzy rejestry przesuwne 74HCT164 oraz rezystory, 
kondensatory i diody.

Obsługa urządzenia polega na takim przemieszczaniu rączki z alumi-
niowym uchem od lewej do prawej pozycji, aby nie dotknąć drutu. Przy 
wyborze łatwego poziomu trudności możliwe jest trzykrotne dotknięcie 
drutu przewodzącego, co jest sygnalizowane na wyświetlaczu LED. Start 
następuje samoczynnie po podniesieniu pętli z pozycji spoczynkowej. 
Jednocześnie od lewej strony zaczynają zapalać się diody, jedna po dru-
giej. Uczestnik wygrywa, gdy zdąży przemieścić rączkę z pętlą i dotknąć 
prawej kotwy przed zapaleniem się wszystkich szesnastu diod LED.

Elektroniczna część urządzenia musi zapewnić niezależne sterowanie 
dużą liczbą elementów. Policzmy ile ich jest. Mamy tu: 16 diod pod dru-
tem UP, 7 diod wyświetlacza LED, 3 diody poziomu trudności, 4 sygnały 
z elementów naszego drucianego UP (drutu UP, lewej i prawej kotwy 
oraz rączki z metalową pętlą) – w sumie 30 elementów do sterowania. 
Tymczasem mikrokontroler ATmega8 posiada tylko 24 wyprowadzenia 
sterujące. Jak zatem poradzić sobie z tym ograniczeniem? I tu można 
wykorzystać bezwładność naszego oka na szybkie zmiany światła 
i zastosować trzy rejestry przesuwne 74HCT164, pracujące w konfi gu-
racji 24-ro bitowej, sterowane interfejsem szeregowym mikrokontrolera 
w standardzie SPI. Takie rozwiązanie redukuje liczbę linii do sterowania 
rejestrami zaledwie do dwóch: sygnału zegarowego SCK i sygnału da-
nych MOSI. Wyjścia rejestrów posłużą do włączania i wyłączania diod, 
odciążając tym samym układ mikrokontrolera.

Warto wspomnieć, że częstotliwość sygnału zegarowego SCK została 
ustalona na 2 MHz, dzięki czemu każdorazowe wprowadzanie nowej 
informacji do rejestrów wykonywane jest z dużą szybkością. Pomimo 
tego, dwadzieścia cztery takty zegara potrzebne do wypełnienia odpo-
wiednimi wartościami trzech 8-mio bitowych rejestrów powoduje krótkie, 
niezbyt silne rozbłyski 16-tu diod. Zastosowanie buforowania dzięki 
użyciu innego typu rejestrów np. 74HCT595, umożliwiających ustawienie 
stanu wysokiej impedancji w czasie wprowadzania danych do rejestru, 
pozwoliłoby tego uniknąć. 
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Wspomniane rozwiązanie jest znane z publikacji „The Quintessential 
PIC® Microcontroller” (wyd. Springer-Verlag, 2001, str. 306) w której 
podano, że przy użyciu rejestru 74HCT595 uzyskuje się tzw. „czyste 
zmiany” („Using a 74HCT595 registered shift register, the digital input 
does not change until the new datum is in place and (...) giving clean 
changes in the data presented...”). W celu lepszego zobrazowania 
mechanizmu wprowadzania danych do rejestrów, jak i zachęcenia użyt-
kowników do zadawania pytań o przyczynę rozbłysków – zdecydowano 
je pozostawić.

Jak wspomniano wcześniej szerokie zastosowanie w technice znalazło 
także promieniowanie elektromagnetyczne (ang. infrared, dalej IR), które 
leży poza zakresem widzialnym dla człowieka. Takim promieniowaniem 
jest promieniowanie podczerwone, obejmujące długości fal od 700 nm 
do 1 mm.

Podczas pikniku można się było o tym przekonać m.in. za pomocą 
przedstawionego na stoisku UPRP „Urządzenia demonstracyjnego 
do kulkowej myszy komputerowej”.

Emitowane przez każdy z nadajników promieniowanie podczerwone 
dociera do każdej z tarcz. Jeżeli położenie tarczy jest takie, że wiąz-
ka promieniowania padając na tarczę nie trafi a na otwór, to wiązka 
ta nie dotrze do żadnego z odbiorników. Jeżeli w wyniku obrotu tarczy 
część padającej wiązki trafi a na otwór, to wiązka ta przechodząc przez 
otwór dotrze do jednego z odbiorników, powodując jego załączenie. To, 
który z odbiorników zostanie załączony zależy od położenia tarczy. Z ko-
lei, jeżeli w wyniku obrotu tarczy całość padającej wiązki trafi a na otwór, 
wiązka ta przechodząc przez otwór dotrze do każdego z odbiorników, 
powodując ich załączenie. 

Dzięki „Urządzeniu demonstracyjnemu do kulkowej myszy komputero-
wej” zwiedzający mogli obserwować w czasie rzeczywistym przebiegi 
ilustrujące zmiany stanów odbiorników na docierające promieniowanie 
IR podczas pracy myszy, którego oko ludzkie nie rejestruje. Urządzenie 
to jest zbudowane z obudowy, wyświetlacza wyposażonego w panel 
dotykowy, diod LED, przycisku zasilającego, gniazda zasilającego oraz 
gniazda do podłączenia kulkowej myszy komputerowej. Elementy te 
widoczne są na zewnątrz obudowy. Wewnątrz obudowy znajduje się 
mikrokontroler wraz z układem pomiarowym sterujący całym urządze-
niem zgodnie z zapisanym w jego pamięci programem. Do urządzenia 
dołączone są kulkowa mysz komputerowa oraz zasilacz (lub bateria). 
Górna pokrywa myszy została tak przygotowana, aby umożliwić ob-
serwację znajdujących się w niej enkoderów. Wyświetlacz urządzenia 
rejestruje cztery sygnały z odbiorników IR znajdujących wewnątrz 
myszy, a cztery diody sygnalizują działanie tych odbiorników w czasie 
rzeczywistym. Przebiegi oraz diody w kolorach zielonym i czerwonym 
dotyczą odbiorników („y1”, „y2”) odpowiadających za wykrywanie ruchu 
w kierunku pionowym, a przebiegi w kolorach żółtym i niebieskim do-
tyczą odbiorników odpowiadających za wykrywanie ruchu w kierunku 
poziomym („x1”, „x2”). 

Zarówno kulkowa mysz komputerowa, jak i urządzenia do diagnostyki 
obrotowych enkoderów były już przedmiotem patentów. Przyjmuje 
się, że pierwszym wynalazcą myszy komputerowej kulkowej z enko-
derem jest Douglas Engelbart, który zgłosił swoje rozwiązanie w dniu 

Zasada działania kulkowej myszy komputerowej, którą niektórzy z nas 
pamiętają jeszcze ze swoich młodych lat, nie jest skomplikowana. We-
wnątrz takiej myszy znajdują się m.in. metalowa kulka pokryta gumą, 
dwie rolki połączone z tarczami posiadającymi otwory oraz nadajniki 
i odbiorniki IR. Każda z rolek odpowiada za jeden z kierunków: poziomy 
lub pionowy. Pomiędzy każdą z tarcz znajduje się jeden nadajnik oraz 
dwa odbiorniki IR. Taki zestaw elementów stanowi enkoder. Obrót kulki 
w wyniku ruchu myszy powoduje obrót rolek i tym samym obrót połączo-
nych z nimi tarcz. 



Nr 2/2015 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    141

21.06.1967 r. i otrzymał patent nr US3541541A (publ. 17.11.1970 r.). Nie-
mniej jednak rozwiązanie to bazuje na innym wcześniejszym rozwiązaniu 
wynalazcy Roberta Kostera, który na swoje rozwiązanie uzyskał patent 
nr US3304434A (publ. 14.02.1967 r.). Na uwagę zasługują również 
patenty nr DE1524099B2 (publ. 18.04.1974 r.) i GB2173579B (publ. 
05.01.1989 r.). Z kolei optyczna mysz komputerowa (potocznie zwana 
laserowa, bez kulki) została zaproponowana przez Stephena Jackso-
na, który uzyskał na swoje rozwiązanie patent nr US4794384A (publ. 
27.12.1988 r.). Natomiast przykład urządzenia do diagnostyki obrotowego 
enkodera ujawnia amerykański opis patentowy nr US4360730A (publ. 
23.11.1982 r.), gdzie za pomocą oscyloskopu (150) można obserwować 
przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami z fotodetektorów obrotowego 
enkodera („1 NB LEAD”, „1 NB LAG”) synchronizowanych sygnałem (X2) 
(„embodiment of the invention with which phase fi delity of two adjacent 
V-scan tracks”, „phase relationship of the lead and lag signals relative 
to the X2 and X4 input can be determined from the display”).

Mimo iż znane były wcześniej rozwiązania dokonujące pomiaru kąta 
obrotu wału, jak np. urządzenie ujawnione przez Jamesa Haya Loudona 
Mcauslana i Williama Nocka (FR1116225A publ. 04.05.1956 r.), to nie zna-
lazły zastosowania przy sterowaniu kursorem na ekranie monitora.

Uzyskanie patentu na dodatkowe funkcjonalności dla rozwiązań wcze-
śniej opatentowanych, takich jak np. mysz komputerowa, nie zamyka 
drogi do ubiegania się o dalszą ochronę na podobne rozwiązania. Dla 
zgłaszanych rozwiązań technicznych istotne jest, by posiadały nowy 
nieoczywisty element, który wyróżniałby je ze stanu techniki. Dla wyna-
lazku takim elementem najczęściej jest środek techniczny, który może 
powodować dalszy efekt techniczny, natomiast dla wzoru użytkowego 
cechą wyróżniającą ze stanu techniki jest np. kształt.

Z amerykańskiego opisu patentowego nr US8730170B2 znana jest mysz 
komputerowa, która wyróżnia się ze stanu techniki nie tylko odpowied-
nim rozmieszczeniem przycisków sterujących, ale również ergonomicz-
nym kształtem obudowy. 

W Urzędzie Patentowym RP nie byłoby możliwe uzyskanie patentu 
na mysz wyróżniającą się jedynie odpowiednim rozmieszczeniem 
przycisków sterujących czy kształtem, ale jeśli wykazano by do-
datkową użyteczność tych cech, możliwe byłoby uzyskanie prawa 
ochronnego na wzór użytkowy.

Stan techniki i opatentowane rozwiązanie

Kolejnym przykładem na ochronę kształtów jest chiński opis ochronny 
wzoru użytkowego nr CN201259665Y, w którym obudowa została wy-
kona w postaci kaczuszki, której długotrwałe użytkowanie nie powoduje 
zmęczenia użytkownika.

Myszka wg CN201259665Y

Z kolei w chińskim opisie wzoru użytkowego CN201293976Y ujawniono 
myszkę komputerową, której wierzchnia obudowa pokryta została odpo-
wiednią strukturą, zapewniającą stymulację wybranych punktów na dłoni 
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użytkownika, co skutkuje zwiększeniem komfortu korzystania z takiego 
rozwiązania.

Myszka ze strukturą na powierzchni

Nie sposób nie wspomnieć również o myszkach, które ułatwiają modelo-
wanie przestrzenne za pomocą programów CAD (ang. „Computer Aided 
Design” – Komputerowe wspomaganie projektowania) gdzie często 
zachodzi potrzeba zmiany wymiarów w modelu itp. Przykładem takiego 
rozwiązania jest mysz według chińskiego opisu wzoru użytkowego 
CN201364557Y, która ma rozszerzoną podstawę, gdzie umieszczono 
dodatkową klawiaturę numeryczną. Myszkę i klawiaturę można obsłu-
giwać jedną ręką, co dodatkowo skraca czas np. korekcji wymiarów 
w modelu przestrzennym. Takie rozwiązanie podstawy z klawiszami 
numerycznymi wpływa na cały kształt myszy. W przypadku innego 
rozmieszczenia klawiszy, np. z tyłu obudowy, nie byłoby możliwe obsługi-
wanie myszy jedną ręką. 

Mysz dla środowiska CAD

Prawa ochronne mogą być również udzielone na dodatkowe zestawy 
dla myszy. W tym przypadku należy wskazać na rozwiązanie wg chiń-
skiego opisu wzoru użytkowego nr CN201298216Y dotyczące zestawu 
do ładowania baterii myszy bezprzewodowej, którego odpowiedni kształt 
zapewnia stabilne umieszczenie i zamocowanie myszy w gnieździe oraz 
prawidłowe podłączenie akumulatorów.

Pomimo tego, że kształt myszy komputerowej wszedł na dobre do do-
meny publicznej, to wciąż pojawiają się rozwiązania, które są chronione 
patentami bądź prawami ochronnymi. Sięgając do historii warto by zadać 
pytanie czy kształt myszki komputerowej był pierwotnie chroniony? 
Z analizy patentu nr US3541541A wynika, że w zakresie ochrony był 
przede wszystkim mechanizm enkoderów określania ruchu w dwóch 
kierunkach z elektroniką sterującą (zastrzeżenie nr 1: „fi rst position 

wheel rotatably mounted on said housing and having a rim portion 
extending past the boundaries defi ned by said housing for supporting 
said housing on said surface; second position wheel rotatably mounted 
on said housing with its axis of rotation oriented perpendicular to the axis 
of said fi rst wheel, said second position wheel having a rim portion 
extending past said housing for supporting said housing on said surface; 
transducer means connected to each of said fi rst and second wheels, 
for generating digital position indicating signals indicating the degree 
of rotation of said wheels; and fl exible conductor means for connecting 
said transducer means to said computer, for conducting said position 
indicating signals to said computer while enabling unrestrained move-
ment of said housing relative to said computer”). Pomimo iż, Douglas 
Engelbart podaje w opisie szczegóły dotyczące obudowy („A housing 
26 has a bottom wall 28 on which is attached a right angle bracket 30. 
One arm 32 of the bracket holds three pushbutton switches 34 which 
close circuits that cause changes in the cathode ray tube display. The 
pushbuttons 22 are slideably mounted in the housing 26, for movement 
against the switches 34 to close them.”), to pierwotny zakres ochrony 
nie obejmował jej ukształtowania. 

Nadajniki i odbiorniki promieniowania podczerwonego mają także sze-
rokie zastosowanie w pozycjonowaniu maszyn numerycznych CNC. 
Przykładem kolejnego wynalazku wspomaganego programem 
do maszyn cyfrowych, zademonstrowanego podczas Pikniku, 
w którym wykorzystano promieniowanie podczerwone, jest „La-
birynt świetlny”, zbudowany z tarczy obrotowej w kolorze czarnym 
umieszczonej na przezroczystej okrągłej tarczy wykonanej z tworzywa 
sztucznego, która sprzężona jest obrotowo z platformą.

Platforma zawieszona jest na czterech łożyskach liniowych w obudowie, 
które poruszają się po dwóch prowadnicach liniowych z podporą. Kulki 
znajdujące się w łożyskach 
przemieszczają się w kanali-
kach w obwodzie zamkniętym.

Platforma jest napędzana silni-
kiem krokowym poprzez pasek 
zębaty. Prowadnice przymo-
cowane są do podstawy, która 
przyklejona jest do dwóch bo-
ków. Do obu boków w górnej 
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części przymocowano płytę podtrzymującą wskaźnik laserowy. Całość 
jest nadzorowana przez moduł sterujący z mikrokontrolerem AVR.

Po załączeniu zasilania 
na czas około 1 sekundy 
zapala się zielona dioda 
informacyjna umieszczona 
w osi tarczy obrotowej oraz 
dioda wskaźnika laserowego. 
Następnie moduł sterujący 
dokonuje automatycznego 
pozycjonowania. Polega 
ono na wycofywaniu plat-
formy do skrajnej pozycji, 
do momentu wykrycia przez 
optyczny czujnik odbiciowy 
właściwego położenia przed-
niej ścianki panelu przedniego, 

pełniącego dodatkowo funkcję powierzchni odbiciowej, na której umiesz-
czone są przyciski. Gdy platforma zbliży się do skrajnej pozycji, czujnik 
odbiciowy (zawierający w swojej strukturze nadajnik i odbiornik podczer-
wieni) przekazuje informację o jej właściwym położeniu do mikrokontrole-
ra, a ten zatrzymuje silnik krokowy. 

W ostatnich latach można zauważyć znaczny rozwój i postęp w dziedzi-
nie sensorów optycznych, które stają się coraz bardziej konkurencyjne 
w odniesieniu do np. droższych, komercyjnych czujników indukcyjnych. 
Zwiększenie ich czułości sprawiło, że pojawiają się coraz częściej w róż-
nego rodzaju przyrządach pomiarowych czy maszynach numerycznych. 

W artykule zatytułowanym „Low-Cost IR Refl ective Sensors for Sub-
microlevel Position Measurement and Control” (Yingfeng Shan, John 
E. Speich, and Kam K. Leang, Member, IEEE, DECEMBER 2008) 

przedstawiono opis badania z użyciem 
mikrometru w którym wykazano, że wydaj-
ność refl eksyjnych czujników optycznych IR 
dorównuje komercyjnym czujnikom induk-
cyjnym (skrót „Experimental results show 
that the performance of the IR sensors 
compares well with a commercial inductive 
sensor that costs signifi cantly more”).

Po tej krótkiej dygresji wróćmy do opisu naszego „Labiryntu świetlnego”. 
Gdy zakończy się proces pozycjonowania platformy, moduł sterujący 
dokonuje zerowania ilości kroków silnika, tj. zadeklarowaną zmienną typu 
unsigned int ustawia na zero. Następnie gdy zostanie naciśnięty przycisk 
START następuje uruchomienie platformy, która zaczyna poruszać się 
w przód, a moduł sterujący rozpoczyna zliczanie ilości kroków wykony-
wanych przez silnik, czyli zwiększa zmienną typu unsigned int o jeden 
z określoną częstotliwością. Zadaniem użytkownika jest takie ręczne 
obracanie tarczą obrotową, aby nie przerwać wiązki światła pochodzą-
cego ze wskaźnika laserowego, które wykrywane jest przez odpowiedni 
czujnik, jakim jest fotorezystor. W przypadku gdy użytkownik nie znajdzie 
właściwej drogi do zielonej diody LED i przerwie wiązkę światła, moduł 
generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy i przechodzi automatycznie 
w tryb pozycjonowania zerując jednocześnie liczbę kroków (platforma 
zaczyna poruszać się w tył). Gdy użytkownik znajdzie właściwą drogę 
(liczba kroków wykonanych przez silnik osiągnie wartość 6100 – do-
brano ją doświadczalnie, bez przerywania wiązki światła), moduł zapala 
zieloną diodę LED i generuje trzy sygnały dźwiękowe, po czym po czasie 
około 1 sek., przechodzi automatycznie w tryb pozycjonowania.

W prezentowanym labiryncie wykorzystano znany już ze stanu techniki, 
m.in. z japońskiego zgłoszenia patentowego nr JPH03119405A (TOSHI-
BA CORP, 21-05-1991), optyczny sposób pozycjonowania z wykorzysta-
niem promieniowania, z tą różnicą, że czujnikiem jest transoptor optyczny 
szczelinowy (6). 
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Podobnie, jak w labiryncie świetlnym, zawiera on nadajnik i odbiornik 
promieniowania, przy czym wiązka promieniowania jest przecinana przez 
przesłonę (7) („…A base 1 is provided with a photointerrupter 6 serving 
as an original point position detection means, and a light shielding plate 
7 is attached to a slider (arm) 3. Thus the plate 7 enters between the li-
ght projecting and receiving elements of the photointerrupter 6 and cuts 
the light. Thus the photointerrupter 6 detects the slider 3 having reached 
the position of the original point.…”).

W labiryncie świetlnym nie tylko zastosowano wiele rozwiązań znanych 
ze stanu techniki, ale i takie, które nie są znane dla labiryntów świetlnych. 
Chodzi tu o wykrywanie momentu w którym wiązka lasera zbliża się 
do diody LED, co jest interpretowane jako znalezienie właściwej drogi. 
W tym przypadku nie zastosowano dodatkowego czujnika wykrywającego 
skrajną pozycję. Wykrywanie jej odbywa się poprzez porównanie zmiennej 
przechowującej liczbę kroków silnika z wcześniej ustaloną wartością.

Ponadto możliwe byłoby ulepszenie tego rozwiązania poprzez zastoso-
wanie dodatkowych funkcjonalności, np. w zakresie wykrywania pra-
widłowego ustawienia wiązki światła laserowego, które powinno padać 
na środek czujnika. Jest to o tyle istotne, że w przypadku niewłaściwego 
ustawienia wskaźnika laserowego, moduł sterujący nie posiada informa-
cji czy wiązka lasera jest przerwana, czy nie. Zatem właściwe byłoby, 
zwłaszcza na początku procedury testowej, wygenerować kilkanaście 
testowych wiązek laserowych z interwałem czasowym np. 500 ms, 
które odczytywane przez detektor wprowadzane byłyby szeregowo jako 
zmienne bitowe („0” – wiązka nie trafi ła w czujnik, „1” – wiązka trafi ła 
w czujnik) do zmiennej bajtowej. Program na bieżąco badałby wartość 
zmiennej bajtowej i sterowałby jasnością dodatkowej diody sygnalizacyj-

nej, zależną od ilości „jedynek” w zmiennej bajtowej. W przypadku, gdy 
zmienna ta osiągnęłaby wartość 0xFF (dioda sygnalizacyjna świeciłaby 
najjaśniej), moduł sterujący zinterpretowałby ją jako właściwe ustawienie 
wskaźnika względem detektora. Wówczas przedmiotem zgłoszenia 
patentowego mogłoby być rozwiązanie jedynie w kategorii sposobu, 
gdyż rozwiązanie to wymagałoby tylko zmiany programu sterującego, 
przy niezmienionym zestawie podzespołów. To właśnie w wyniku od-
działywania programu do maszyn cyfrowych na sprzęt, skutkuje dalszym 
efektem technicznym, jakim byłoby wykrycie prawidłowego ustawienia 
wiązki lasera.

Niezwykłą atrakcją była również kula plazmowa składająca się 
ze szklanej bańki wypełnionej rozrzedzonym gazem i centralnie 
położonej elektrody. Do wypełnienia kuli stosuje się mieszaninę 
gazów szlachetnych takich jak neon, argon czy hel. Wewnętrzna 
elektroda jest zasilana, za pomocą obwodu oscylacyjnego, wysokim 
napięciem, rzędu 10 kV, które powoduje jonizację gazu prowadzącą 

do wyładowań w postaci 
barwnych strug światła. 
Wstęgi światła przesuwają się 
ku powierzchni kuli, ponieważ 
ich temperatura jest dość 
wysoka, a gęstość mniejsza 
od gęstości gazu wewnątrz kuli. 
Szczególny efekt uzyskuje się 
podczas dotknięcia kuli dłonią, 
kiedy to wstęgi zagęszczają 
się w punkcie zetknięcia palca 
z powierzchnią kuli. 

Zagęszczenie wstęg w punkcie 
przyłożenia dłoni jest dużo 
większe z tego względu, że pole 
elektryczne ma w tym punkcie 

największe natęże-
nie, a to powoduje 
większą jonizację. 
Kula plazmowa, 
której efekty świetlne 
oparte są na zjawi-
sku jonizacji gazów 
jest dość znana. 
Zgłoszenie wzoru 

użytkowego (CN2041764 (U)), 
którego przedmiotem była lampa 
jonowa, dokonała w 1989 r. fi rma 
chińska, która swoje rozwiąza-
nie uznała za przydatne m.in. 
na salach dyskotekowych. Kula 
plazmowa została wyposażona 
w przełącznik (10), za pomocą 
którego lampa może być włączo-
na w tryb odpowiedzi (migania) 
na dźwięk muzyki bądź mowy. 

Inną ciekawostką dla zwiedza-
jących była także możliwość 
samodzielnego złożenia kalej-
doskopu, w którym na skutek 
zjawiska wielokrotnego odbi-
cia promieni świetlnych od lusterek, można było zaobserwować wielo-
barwne fi gury, które zmieniały się na skutek obracania kalejdoskopem. 

Kalejdoskop został wy-
naleziony w 1816 r. przez 
Davida Brewstera, który 
prowadził badania doty-
czące polaryzacji światła. 
Wniosek o uzyskanie 
ochrony na to rozwiązanie 
został złożony w roku 1817 

Źródło: Wikipedia
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pod numerem GB181704136 (A). Od tamtego roku kalejdoskop stał się 
przedmiotem licznych zgłoszeń patentowych. Jedno z ostatnich zgłoszeń 
z 2015 r. (US2015070656 (A1)) odnosi się do oświetlenia LED (płytka ozna-
czona jako 1–6) z zastosowanym kalejdoskopem, dzięki któremu uzyskuje 
się ciekawe obrazy świetlne na ścianie czy podłodze (Fig. 3, 4, 5).

Wynalazki, jakie Urząd Patentowy RP zaprezentował na 19. Pik-
niku Naukowym cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, 
zwłaszcza wśród młodszego grona zwiedzających, a eksperci 
Urzędu Patentowego udzielali szczegółowych informacji tak, 
aby wzbudzić ciekawość u potencjalnych młodych wynalazców. 
Zwiedzający mogli uzyskać niezbędne informacje, zwłaszcza 
w zakresie tego, co może być przedmiotem zgłoszenia paten-
towego dla wynalazku wspomaganego programem do maszyn 
cyfrowych, jak również innych informacji dotyczących procedury 
zgłoszeniowej. 

Dodajmy, że jak co roku Urząd przygotował dla zwiedzających 
także bogaty zestaw bezpłatnej literatury popularyzującej wiedzę 
o ochronie własności intelektualnej oraz umożliwił podczas Pikniku 
bezpośrednie konsultacje ze swoimi ekspertami dla osób zaintere-
sowanych szczegółowymi kwestiami związanymi z problematyką 
własności przemysłowej. Ciekawa oferta edukacyjna Urzędu za-

prezentowana podczas Pikniku spotkała się z bardzo dużym zain-
teresowaniem zwiedzających. Najmłodsi mogli uzyskać specjalne 
dyplomy oraz zdobyć własny dziecięcy pamiątkowy „patencik” 
za kreatywne i aktywne uczestnictwo w pokazach przygotowanych 
przez Urząd Patentowy i Fundację Zaawansowanych Technologii. 
Sukces programu edukacyjnego zaprezentowanego przez Urząd 
Patentowy podczas 19. Pikniku Naukowego dowodzi, że rozwijanie 
interaktywnych form upowszechniania wiedzy o zagadnieniach 
naukowych i ochronie własności intelektualnej dobrze wpisuje się 
w misję edukacyjną Urzędu Patentowego, realizowaną podczas 
różnorodnych wydarzeń w ciągu całego roku. 

Kierownictwo Urzędu Patentowego składa serdeczne 
podziękowania wszystkim pracownikom naszej insty-
tucji oraz partnerom zewnętrznym, którzy przyczynili 
się do stworzenia i realizacji nowej, bardzo atrakcyj-
nej formuły obecności Urzędu na Pikniku Naukowym.

Spotkania na stoisku UPRP

Opracowali: 
Leszek Szewczyk, Krzysztof Węcławik, Jarosław Żak, 

Arkadiusz Kwapisz, Dagmara Jarzyńska

Zdj. K. Kowalewska
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Mali konstruktorzy Mali konstruktorzy 
i wynalazcy nagrodzenii wynalazcy nagrodzeni

Odwieczny problem i pytanie zadawane przez Odwieczny problem i pytanie zadawane przez 
rodziców: jak wychowywać dzieci, tak aby były rodziców: jak wychowywać dzieci, tak aby były 

zdrowe, szczęśliwe, odnalazły spełnienie w dorosłym zdrowe, szczęśliwe, odnalazły spełnienie w dorosłym 
życiu. Jak postępować, aby wspierać ich naturalne życiu. Jak postępować, aby wspierać ich naturalne 
talenty, zdolności, stymulować kreatywne myślenie? talenty, zdolności, stymulować kreatywne myślenie? 

Może mamy pod bokiem przyszłego naukowca? Może mamy pod bokiem przyszłego naukowca? 

Celem konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” organizo-
wanego od ub. roku przez Urząd Patentowy RP oraz Polską Akademię 
Dzieci jest zachęcenie dzieci do tworzenia projektów wynalazków, 
innych rozwiązań technicznych, gier planszowych i komputerowych, 
a tym samym wsparcie rozwoju dziecięcej kreatywności, wyobraźni 
oraz nieszablonowego myślenia. Bo chcemy, aby młodzi konstruktorzy 
i wynalazcy znaleźli ujście dla swoich pomysłów, a wysiłki wspierających 
ich rodziców i nauczycieli były uhonorowane. 

Zwiększająca się popularność „Ambasadora Szkolnej Wynalazczo-
ści”, a także to, że wiele z dzieci oraz szkół brało udział w obu edycjach 
konkursu daje nadzieję, że wspólna inicjatywa Urzędu Patentowego RP 
oraz Polskiej Akademii Dzieci spełnia swoje zadania.

Pierwsza edycja konkursu w 2014 r. cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, o czym świadczyć może liczba 106 nadesłanych prac. Biorąc pod 
uwagę ich różnorodność oraz rozpiętość wieku autorów nadesłanych 
prac, razem z Polską Akademią Dzieci zdecydowaliśmy, że w bieżącej 
odsłonie jury wybierze laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 
5–9 lat oraz 10–13 lat. W tym roku otrzymaliśmy aż 141 prac konkurso-
wych z całej Polski: 46 prac w kategorii „wynalazek lub inne rozwiązanie 
techniczne” oraz 95 projektów gier planszowych lub komputerowych. 

Po bardzo trudnych obradach jury, biorąc pod uwagę oryginalność 
pomysłu, element nowatorski, jakość wykonania, użyteczność, zdecydo-
wało się na zakwalifi kowanie do II etapu konkursu po osiem projektów 
w każdej grupie wiekowej. Autorzy tych prac otrzymali Mini Patenty 
Urzędu Patentowego RP (kategoria: wynalazek lub inne rozwiązanie 
techniczne) lub Certyfi katy Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier 

Julia Bobin tłumaczy zasady gry w Światach królika

Aleksandra Pęder z Alicją Adamczak, Prezes UPRP
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(kategoria: gra planszowa lub komputerowa). Wszystkie dzieci otrzymały 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. książki, gry 
planszowe, puzzle, zabawki kreatywne). Niespodzianką dla autorów 
prac zakwalifi kowanych do II etapu konkursu były nagrody w postaci 
tableta z klawiaturą ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Innowacyjne dzieci

Spośród laureatów II etapu konkursu jury wybrało cztery prace, których 
autorzy otrzymali nagrody fi nansowe Urzędu Patentowego RP oraz 
tytuły Szkolnego Ambasadora Wynalazczości 2015. W kategorii tema-
tycznej wynalazki lub inne rozwiązania techniczne, symboliczne czeki 
oraz pamiątkowe dyplomy trafi ły do Tobiasza Rutnickiego oraz Julii 
Kujawskiej. Tobiasz Rutnicki, 9-letni uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 83 im. Emilii Waśniowskiej („Łejery”) w Poznaniu, skonstruował 
„EMO – Robota Emocjonalnego”. Urzekł jury swoją wrażliwością, po-
mysłowością oraz zapałem. Na nagranym na potrzeby konkursu fi lmie, 
który wyemitowano podczas rozdania nagród, Tobiasz sam prezentuje 
swój projekt – robota, który ma pomóc wyrażać emocje niepełnospraw-
nym dzieciom. Jak napisało w swoim uzasadnieniu jury, „Tobiasz podjął 
się niezmiernie trudnego zadania, a mianowicie stworzenia kodu sym-
boliki uczuć. Autorowi udało się, za pomocą prostych i zrozumiałych dla 
wszystkich symboli, zakodować podstawowe ludzkie emocje. Wybór for-
my projektu (robot, którego front – jak twarz rozmówcy – skierowany jest 
bezpośrednio do obserwatorów) wzmocnił emocjonalny przekaz. Autor 
projektu wykazał się abstrakcyjnym myśleniem i wyobraźnią, to dobry 
materiał na wynalazcę!”. To, że stworzenie tego projektu nie było jedno-
razową przygodą, udowadniał nagrany przez Tobiasza fi lm. Wystarczyło 
przyjrzeć się drugiemu planowi. Film został nakręcony w jego pokoju, 
który wygląda jak prawdziwy warsztat – na biurku zamiast przyborów 
do pisania i rysowania, są kombinerki, piłki, kable, natomiast pod ścia-
nami stoją inne „roboty”. 

Autor „EMO – Robota Emocjonalnego” po odebraniu nagród wręczanych 
przez Alicję Adamczak, Prezes UPRP, decyzją jury otrzymał jeszcze 
Statuetkę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO Scho-

olchildren’s Trophy wraz z zaproszeniem do prezentacji nagrodzonego 
w konkursie projektu podczas Giełdy Wynalazków, która odbędzie się 
w lutym 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nagrodę 
wręczył mu prof. Arkadiusz Stempin, członek Rady Fundacji na rzecz 
promocji nauki polskiej i wynalazczości Haller Pro Inventio. Także prof. 
Barbara Liberda przewodnicząca Fundacji Zaawansowanych Techno-
logii obdarowała młodego laureata zaproszeniem na Gdynia E(x)plory 
Week 2016 – kilkudniowe święto nauki i nowych technologii połączone 
z fi nałem konkursu naukowego skierowanego do młodych naukowców 
w wieku od 14 do 20 lat. 

Drugi symboliczny czek oraz tytuł Szkolnego Ambasadora Wynalaz-
czości 2015 otrzymała Julia Kujawska, laureatka w grupie wiekowej 
10–13 lat. Julia, podobnie jak Tobiasz, chodzi do szkoły w Poznaniu. 
Jest przykładem, że techniczne zainteresowania nie kłócą się z huma-
nistycznymi. Julia, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. 
Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, przesłała na konkurs projekt zatytułowany 
„Inteligentny długopis”. Jury doceniło znakomity pomysł na ułatwienie 
życia uczniów w szkole, polegający na zwiększeniu funkcjonalności 
długopisu, który oprócz wkładu został wyposażony m.in. w miarkę oraz 
kółko pomiarowe. Julia nie wykonała jeszcze prototypu długopisu, choć 
ma już pomysł, jak to zrobić!

W grupie głównych laureatów tegorocznej edycji konkursu, którzy otrzy-
mali nagrody fi nansowe Urzędu Patentowego RP oraz tytuły Szkolnych 
Ambasadorów Wynalazczości, znalazła się również 9-letnia Julia 
Bobin, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wielko-
polskim, zaprojektowała i samodzielnie wykonała grę planszową 
zatytułowaną „Światy królika”. Warto tu wspomnieć o tym, że aby 
ocenić i wybrać zwycięzców, reprezentanci jury musieli zapoznać się 
z instrukcją, rozłożyć plansze i pionki, a potem… zagrać w przesłane gry 
konkursowe! Pomysł Julii urzekł wszystkich, jury uzasadniało swój wybór 
w następujący sposób: „Pomysł na grę jest bardzo ciekawy – łączy poru-
szanie się po planszy zgodnie z rzutem kostki, ale dodatkowo wiąże się 

Jak to działa, Tobiasz Rutnicki tłumaczy Maćkowi Owczarkowi 
i Wiktorowi Mąkólskiemu

Wiktor Mąkólski odbiera tytuł Szkolnego Ambasadora 
Wynalazczości 2015 oraz symboliczny czek
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z przenoszeniem pomiędzy różnymi planszami-światami, które rządzą się 
innymi prawami. Julia stworzyła więc w sumie 4 plansze i 4 różne zbiory 
zasad. Gra wiąże się z wieloma zwrotami akcji, jest bardzo emocjonująca 
i wciągająca!”.

Również 10-letni Wiktor Mąkólski, uczeń Szkoły Podstawowej 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie został jednym 
z czterech Szkolnych Ambasadorów Wynalazczości 2015. Nagrodzono 
jego projekt „Świat litery B”. Jury postanowiło uhonorować ten projekt, 
doceniając jego walory edukacyjne oraz to, iż „korzystając z jednego 
z podstawowych programów pakietu MS Offi  ce, jakim jest PowerPoint, 
stworzył bardzo oryginalną grę edukacyjną. Projekt jest skierowany 
do młodszych dzieci, autor dopasował go do ich możliwości (np. dźwię-
kowe nagranie poleceń dla tych użytkowników, którzy nie potrafi ą jeszcze 
czytać) oraz potrzeb (np. główny bohater – Miś Bartek, nagrody za dobre 
rozwiązanie zagadek)”. Wiktor jest bardzo pracowitym młodym konstruk-
torem i wynalazcą! Mamy na to niepodważalne dowody! Po pierwsze, 
w II etapie konkursu znalazły się dwie jego prace – oprócz zwycięskiej 

JULIA KUJAWSKA Z POZNANIA, ZDOBYWCZYNI GŁÓWNEJ 
NAGRODY W GRUPIE WIEKOWEJ 10–13 LAT 
ZA „INTELIGENTNY DŁUGOPIS”:

Mam 10 lat i chodzę do drugiej klasy Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu. Bardzo 
lubię taniec. W szkole mam również przedmioty ogólnokształcące, 
z których najbardziej lubię matematykę, a szczególnie rozwiązywanie 
online interaktywnych zadań oraz przyrodę. Podoba mi się, że zajęcia 
artystyczne przeplatają się z ogólnokształcącymi, dzięki temu 
w szkole nigdy się nie nudzę. Lubię podróżować, poznawać nowe 
miejsca i kultury. Najbardziej podobał mi się stworzony przez naturę 
Kanion Antylopy w Arizonie (USA), którego malownicze wnętrze 
tworzą skały o niezwykłych kształtach oraz barwy przybierające 
w zależności od pory dnia i roku odcień od pomarańczowego 
poprzez czerwony do fi oletowego. Interesują mnie również 
funkcjonalne gadżety i urządzenia. Pomysł stworzenia inteligentnego 
długopisu z funkcją linijki powstał, gdy czasami zdarzało mi się 

zapomnieć zabrać do szkoły linijkę. Myślałam, jakby 
oszczędzić czas potrzebny na skompletowanie piórnika 
oraz zająć nim mniej miejsca w zwykle pełnym plecaku. 
Chciałabym, żeby mój wynalazek, czyli inteligentny 
długopis pełniący funkcję nie tylko długopisu, ale również 
ołówka, gumki do mazania, a przede wszystkim linijki, 
trafi ł jak najszybciej do sklepów. Moim ulubionym 
programem telewizyjnym jest Pani Gadżet. Wielką 
przyjemność sprawia mi też przygotowywanie zdrowych 
przekąsek. W internecie mam kilka swoich ulubionych 
blogów i portali, poświęconych przygotowywaniu 
szybkich i zdrowych dań. Wolny czas lubię spędzać 
z przyjaciółkami, chętnie chodzę do kina i do teatru, 
a także lubię jeździć na rowerze i pływać.

Julia Kujawska odbiera symboliczny czek

Julia Kujawska opowiada o swoim projekcie

Julia Bobin odbiera nagrodę za grę Światy królika
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miasta, ważnych zabytkach oraz słynnych postaciach. Gra daje wiele 
możliwości wspólnej zabawy, niezależnie od wieku graczy (trzy poziomy 
trudności oznaczone jak sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych). 
Młodsi gracze mają możliwość rozwijania umiejętności manualnych 
i spostrzegawczości poprzez układania puzzli i towarów na barkach, 
starsi – sprawdzenia swojej wiedzy. Ciekawostką jest to, że gra nie po-
wstała na potrzeby konkursu, jej stworzenie było zaplanowanym wcze-
śniej elementem programu zajęć kółka wiedzy o Gdańsku, działającego 
w szkole. Sam pomysł na grę, jak podają same autorki, był wygenerowa-
ny na zajęciach kółka metodą „burzy mózgów”, która trwała 80 minut!

Dodatkowe nagrody trafi ły również do czterech innych laureatów 
konkursu. Aleksandra Smużniak, autorka projektu „Połączenie 
ładowarki z butem”, 13-latka ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Lu-
binie, otrzymała zaproszenie do prezentacji nagrodzonego w konkursie 
projektu podczas Giełdy Wynalazków, która odbędzie się w lutym 
2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie od Fundacji Haller Pro 

Wiktor Mąkólski prezentuje swój projekt Świat litery B

gry „Świat litery B”, jury zwróciło uwagę na projekt „Wiatrak solarny 
z lampką solarną do namiotu” jego autorstwa. W naszym konkursie star-
tował już po raz drugi. W 2014 r. jego projekt „Urządzenie elektryczne 
do zwijania pasków do techniki plastycznej – quilling” również znalazł się 
w II etapie konkursu, a Wiktor otrzymał nagrodę ufundowaną przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zaproszenie na Gdynia 
E(x)plory Week 2015 of Fundacji Zaawansowanych Technologii. 

Oprócz głównych zwycięzców, nagrody rzeczowe odebrali autorzy 
wszystkich projektów, które przeszły do II etapu konkursu. Jury było pod 
wrażeniem kreatywności i ogromu pracy, jakie włożono w wykonanie 
projektów konkursowych, w tym prototypów dziecięcych wynalazków. 
Wiele z nich to efekt pracy zespołowej. W stworzenie 16 nagrodzonych 
projektów zaangażowało się 35 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Wszystkie 
pomysły na wynalazki, inne rozwiązania techniczne, gry komputerowe 
lub planszowe oraz ich autorzy zasługują na uwagę (możliwość zamiesz-
czenia zdjęć wszystkich plansz z wystawy prac). 

Jednym z celów konkursu jest nauka współpracy i pracy zespoło-
wej, stąd jury postanowiło przyznać specjalne wyróżnienia dwóm 
projektom: grze edukacyjnej „Jagiellończyk” oraz grze karcianej 
„Znam Gdańsk!”. Nad stworzeniem pierwszej z gier pracowało 
14 dzieci z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Jagiellończyk” w Kali-
szu. Wspólnymi siłami, bardzo starannie i precyzyjnie opracowali zasady 
gry, stworzyli plansze, karty z pytaniami, klocki. Włożyli dużo pracy 
i wysiłku w wymyślenie takiej gry, która daje wiele możliwości wspólnej 
zabawy, niezależnie od wieku graczy (różne warianty), a dodatkowo ma 
walor edukacyjny (np. nauka dodawania). W imieniu całej grupy nagrody 
odebrali: 5-letni Mikołaj Orlicz-Błoński, 7-letni Maciek Owczarek 
oraz 8-letnia Maja Orlicz-Błońska. 

Druga z wyróżnionych gier – „Znam Gdańsk!” to efekt współpra-
cy 7 uczennic Podstawowej Szkole Społecznej „Niedźwiednik” 
w wieku od 9 do 11 lat. Ich projekt w bardzo ciekawy oraz nowatorski 
sposób prezentuje i pomaga utrwalić wiedzę o Gdańsku, historii tego 

Przed chwilą płatki róży były delikatne, a teraz kruszą się na drobne 
kawałki

Tobiasz Rutnicki prezentuje swoje prace TVP ABC
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Inventio oraz zaproszenie na Gdynia E(x)plory Week 2016 od Fundacji 
Zaawansowanych Technologii. Jej pomysł, to ładowanie baterii telefonu 
komórkowego poprzez podłączenie kabla USB do tylnej części buta, 
w której umieszczona jest prądnica. Telefon ładowany jest ekologicznie, 
podczas chodzenia. Ola zrealizowała swój pomysł i stworzyła prototyp 
buta. Podobnie jak Wiktor Mąkólski, Ola jest laureatką ubiegłorocznej 
edycji konkursu – rok temu została nagrodzona za projekt zatytułowany 
„Maszynka do czyszczenia zabrudzonych paznokci”, który jury uznało 
za „bardzo kobiecy wynalazek”.

Jury postanowiło również szczególnie uhonorować troje dzieci – naj-
młodszych laureatów konkursu, które samodzielnie wykonały projekty. 
Nagrodę dodatkową od Urzędu Patentowego RP otrzymał 7-letni Antek 
Pajewski z Warszawy za projekt „Mopokapcie” (połączenie, jak 
sama nazwa wskazuje, kapci z mopem). Natomiast 6-letni Kornel 
Sieśkiewicz z Białegostoku (autor gry komputerowej „Matematycz-
ny samochód”) oraz 7-letnia Aleksandra Pęder z Kalisza (autorka 
projektu „Lodówkowa gra”) otrzymali specjalne nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły „na szóstkę”

Ogromnie cieszy pozytywny odzew dzieci, nauczycieli oraz szkół 
na naszą inicjatywę. Jednym z celów konkursu „Ambasador Szkolnej 
Wynalazczości” jest zachęcenie dyrekcji szkół podstawowych i przed-
szkoli, opiekunów i nauczycieli do wspierania dzieci podczas prac nad 
projektami konkursowymi. Stąd, podobnie jak w ubiegłym roku, szkoły, 
które zgłosiły projekty konkursowe zakwalifi kowane do II etapu konkursu, 
otrzymały dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców. 

Szczególne słowa uznania należą się dwóm z nich. Międzynarodowa 
Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie za zgłoszenie 13 pro-
jektów oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie 
za przesłanie 7 prac na konkurs otrzymały zestaw książek o tematyce 
edukacyjnej oraz pamiątkowy dyplom i medal od Fundacji Haller Pro 

Inventio. Grupa uczniów z Lublina będzie mogła również uatrakcyjnić 
wycieczkę do Warszawy odwiedzając studio telewizyjne TVP Info. Warto 
również wspomnieć o tym, że obie szkoły mają już w swojej kolekcji 
dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców 2014!

Oprócz 15 szkół, które otrzymały pamiątkowe dyplomy, jury podjęło 
decyzję o przyznaniu takich wyróżnień dodatkowo dziewięciu placów-
kom. Przesłane przez nich prace konkursowe nie przeszły do kolejnego 
etapu konkursu, ale szkoły te wykazały się dużą aktywnością zgłaszając 
do tegorocznej edycji konkursu od 3 do 7 projektów. Doceniając zaanga-
żowanie i wysoki poziom nadesłanych prac (już nazwy niektórych z nich 
brzmią ciekawie: „I-Children”, „Sukienka na każdą pogodę”, „Robo-
koszos” czy „Przypominajka”), jury postanowiło nagrodzić Prywatną 
Szkołę Podstawową „Kornelówka” w Łodzi zestawem książek edu-
kacyjnych do szkolnej biblioteki oraz wizytą w studiu telewizyjnym TVP 
ABC. Dyplomy oraz książki ufundowane przez sponsorów trafi ły również 
do następujących placówek: Szkoła Podstawowa im. Jerzego No-
skiewicza w Tanowie, Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawo-
wej oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Grafi ka w Zagoździu.
(Obok pełna lista wyróżnionych placówek)

Jury podjęło również decyzję o przyznaniu dyplomów dla siedmiu 
nauczycieli, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i otoczyli 
opieką dzieci podczas prac nad ich projektami, zajmując się jednocze-
śnie minimum sześcioma uczniami. Za szczególnie aktywne wspieranie 
dziecięcej kreatywności nagrody rzeczowe w postaci zestawów klaso-
wych ufundowane przez Funiversity otrzymały: pani Ewelina Rudzik 
z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie 
(opiekunka 13 prac), pani Beata Owczarek z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej nr 87 w Warszawie (opiekunka 7 prac) a także pani 
Katarzyna Rewicz oraz pani Małgorzata Grząsiak, nauczycielki 
z Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kornelówka” w Łodzi (opiekunki 
6 projektów).

Wystawa nagrodzonych gier planszowych

Tobiasz Rutnicki dziękuje za nagrody
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Po emocjonującej części ofi cjalnej, ogłoszeniu 
wyników oraz wręczeniu nagród nastąpił 
nie mniej emocjonujący pokaz eksperymentów 
przygotowany przez Funiversity. Trybuna, 
probówki, tajemniczo wyglądające substancje 
jak magnes przyciągnęły dzieci na scenę. 
Najodważniejsze mogły aktywnie uczestni-
czyć w eksperymentach a nawet pełnić rolę 

Test Szkolnego łazika

asystenta. Dym, ogień, wybuchy, żywe kwiaty, 
które kruszyły się na drobne kawałki… Czary? 
Nie, tylko prawa fi zyki i chemii!

Autoprezentacja młodych twórców

Dodatkową atrakcją dla dzieci była wizyta 
ekipy telewizyjnej z TVP Info oraz TVP ABC. 
Ambasadorzy Szkolnej Wynalazczości 2015 
z przejęciem opowiadali o swoich projektach, 
odpowiadali na pytania dziennikarzy. Jak przy-
znał potem Tobiasz Rutnicki, to było spełnienie 
jednego z jego marzeń – bycie wynalazcą 
obleganym przez fotoreporterów. 

Specjalnie dla zgromadzonych w siedzibie 
Urzędu Patentowego gości stworzono możli-
wość zapoznania się z nagrodzonymi projekta-
mi konkursowymi na przygotowanej ekspozycji 
oraz zagrania w gry planszowe i komputerowe. 
Każdemu projektowi poświęcono osobną plan-
szę, na której zaprezentowano opis, zdjęcia, 
rysunki wynalazku, rozwiązania technicznego 
oraz gier. 

Sala konferencyjna Urzędu Patentowego stała 
się na chwilę placem zabawy i gier, a także 
miejscem autoprezentacji małych twórców. 
Tobiasz Rutnicki objaśniał zainteresowanym 
dzieciom zasady działania „EMO – Robota 
Emocjonalnego” oraz dwóch innych projektów, 
które przywiózł ze sobą. Dzieci testowały 
działanie „Szkolnego łazika” zaprojektowanego 

przez Maksymilina Różyckiego w celu trans-
portowania dziennika lekcyjnego w szkole. 
W siedzibie Urzędu Patentowego nie ma 
co prawda sal lekcyjnych, ani pokoju nauczy-
cielskiego, ale okazało się że, że łazik znakomi-
cie daje sobie radę z innymi ładunkami. Dodat-
kowo, na stołach rozłożone zostały gry: „Światy 
królika”, „Jagiellończyk”, „Znam Gdańsk! 
Familijna gra karciana”, „Lodówkowa gra” oraz 
„Star Wars. Ostateczna Bitwa”. Na specjalnie 
przygotowanym stanowisku komputerowym 
można było również wypróbować gry „Świat 
litery B”, „Matematyczny samochód” oraz 
„Ninja Quest”. Każdy mógł zatem przetestować 
pomysły laureatów i przekonać się, dlaczego 
zostali nagrodzeni.

Mamy nadzieję, że konkurs „Ambasador 
Szkolnej Wynalazczości”, to tylko początek 
albo kolejny etap w ścieżce twórczej i nauko-
wej młodych pasjonatów. Będziemy śledzić 
ich losy! Z niecierpliwością już czekamy 
na przyszłoroczny fi nał konkursu „Ambasador 

Autorki gry „Znam Gdańsk” objaśniają zasady Jarosławowi Wasilewskiemu z Funiversity

Wiktor Mąkólski asystuje podczas pokazu 
eksperymentów



152    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 2/2015

A M B A SA D O R  SZKO L N E J  W Y N A L A ZC ZOŚ C I  A M B A SA D O R  SZKO L N E J  W Y N A L A ZC ZOŚ C I  20 1520 15

Wszystkie dzieci chciały uczestniczyć 
w pokazie eksperymentów

Szkolnej Wynalazczości”. Pasja tworzenia, pod-
jęcie wyzwania wymyślenia czegoś nowego 
i bogactwo wyobraźni zasługują na szczególne 
wyróżnienie. 

Rodzice, nauczyciele oraz szkoły potrzebują 
wsparcia w działaniach na rzecz kształtowania 
u uczniów kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej. Dzieci zaś inspiracji i wspar-
cia dla swoich niestandardowych pomysłów, 
talentu oraz twórczej energii.

Dorota Grodzka
Zdj. A. Marczak, A. Taukert

FUNIVERSITY

Traktujemy dzieci poważnie
Funiversity to jedna z fi rm, które wsparły konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości organizowany przez Urząd 
Patentowy RP. Już po raz drugi fi rma ufundowała nagrody rzeczowe młodym naukowcom i ich nauczycielom. „Naturalne 
było dla nas wsparcie konkursu, którego celem jest promocja nauki oraz twórczych i zdolnych młodych ludzi” – mówi 
Jarosław Wasilewski, pomysłodawca i założyciel Funiversity. „Zajmujemy się rozwijaniem wyobraźni i ciekawości 
dzieci, nauką przez zabawę. Nie mogło nas zabraknąć przy projekcie promującym pomysłowość, współdziałanie 
i poszukiwania rozwiązań”.
Funiversity oferuje dzieciom interaktywne warsztaty i programy zajęć z dziedziny fi zyki, astronomii, chemii, biologii 
i archeologii w szkołach, przedszkolach, domach kultury i klubokawiarniach. Organizuje pokazy na piknikach i festynach. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się też zabawy urodzinowe. Firma wprowadziła własne, dostępne na każdą kieszeń, 
zabawki edukacyjne „Ta zabawka to eksperyment“ do kupienia na sklep.funiversity.pl. Organizuje również warsztaty dla 
nauczycieli i animatorów podczas których uczy jak pracować z dziećmi by efektywniej przekazywać wiedzę. Funiversity 
przygotowało i wprowadza do szkół autorski produkt, zestawy klasowe „Zrobię! i Wiem!” pomagający nauczycielom 
przeprowadzać ciekawe zajęcia lekcyjne.

Pokaz eksperymentów przeprowadzony przez Funiversity
Każdy chce być asystentem Jarosława Wasilewskiego, 
założyciela Funiversity

Kopernik oraz Fundacji Zaawansowanych 
Technologii. Nagrody regulaminowe ufun-
dował Urząd Patentowy RP oraz Światowa 
Organizacja Własności Intelektualnej. 
Nagrody pozaregulaminowe dla laure-
atów, nauczycieli oraz szkół ufundowali: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Bajo, 
Centrum Nauki Kopernik, Fundacja Haller 
Pro Inventio, Fundacja Zaawansowanych 
Technologii, Funiversity, Granna, Manufak-
tura Cukierków, Marwit, Rebel.pl, Trefl  SA, 
TVP ABC, TVP Info, Wydawnictwo Arkady, 
Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo 
Olesiejuk oraz Wydawnictwo Znak. Na-
grody dla wszystkich laureatów konkursu 
ufundowało również Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Organizację 
konkursu wsparło Polskie Towarzystwo 
Badania Gier).

(II edycja konkursu „Ambasador Szkolnej 
Wynalazczości” została objęta honorowymi 
patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, 
Ministra Gospodarki, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Nauki 
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LISTA LAUREATÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE 
„AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI 2015”

2. Kategoria „Gry planszowe lub komputerowe”

a) Projekty wykonane przez dzieci 
w wieku 5–9 lat (kolejność alfabetyczna)

Julia Bobin,  9 lat
projekt: Światy Królika
Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Emilii Waśniowskiej 
Szkolny Ambasador Wynalazczości 2015, nagroda Urzędu 
Patentowego RP w wysokości 700 zł brutto
Maja Orlicz-Błońska, Igor Kubasik, Ignacy Kielek, Julia Cichocka,  
Joel Kucharski, Patryk Zasadni, Mikołaj Orlicz-Błoński, 
Jagoda Nowak, Aleks Komorski, Alan Szczepaniak, Iga Purczyńska, 
Karolina Sibilska, Laura Czubak, Maciej Owczarek, 
w wieku od 5 do 9 lat
projekt: gra edukacyjna „Jagiellończyk”
Prywatna Szkoła Podstawowa JAGIELOŃCZYK w Kaliszu
wyróżnienie
Aleksandra Pęder,  7 lat
projekt: Lodówkowa gra
Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej dla najmłodszego laureata, 
który samodzielnie wykonał projekt konkursowy
Kornel Sieśkiewicz,  6 lat
projekt: Matematyczny samochód
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej dla najmłodszego laureata, 
który samodzielnie wykonał projekt konkursowy

b) Projekty wykonane przez dzieci 
w wieku 10–13 lat (kolejność alfabetyczna)

Wiktor Mąkólski , 10 lat
projekt: Świat litery B
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie
Szkolny Ambasador Wynalazczości 2015, nagroda Urzędu 
Patentowego RP w wysokości 700 zł brutto
Maciej Kocik,  11 lat
projekt: Ninja quest
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” w Opolu
Bartosz Kucharski,  13 lat
projekt: Star Wars. Ostateczna Bitwa
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim
Barbara Niedźwiadek, Wiktoria Sabiniarz, Justyna Szyszko,  
Magdalena Murawa, Marietta Lewicka, Zofi a Lipińska, Emilia Chabik, 
w wieku od 9 do 11 lat
projekt: Znam Gdańsk! Familijna gra karciana
Podstawowa Szkoła Społeczna „Niedźwiednik” w Gdańsku
wyróżnienie

1. Kategoria „Wynalazki lub inne rozwiązania 
techniczne”

a) Projekty wykonane przez dzieci w wieku 5–9 lat

Tobiasz Rutnicki , 9 lat
projekt: EMO – Robot Emocjonalny
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Emilii Waśniowskiej
Szkolny Ambasador Wynalazczości 2015, nagroda Urzędu 
Patentowego RP w wysokości 700 zł brutto
Nagroda Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO 
Schoolchildren’s Trophy
Zaproszenie do prezentacji nagrodzonego w konkursie projektu podczas 
Giełdy Wynalazków, która odbędzie się w lutym 2016 r.
Zaproszenie na Gdynia E(x)plory Week 2016
Kamil Kowalik, Maciej Parcheta,  9 lat
projekt: Hot-Cold Spoon
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie
Jakub Nowak,  8 lat
projekt: Przenośny, stojący organizer na skarpetki
Szkoła Podstawowa w Tokarni
Antek Pajewski,  7 lat
projekt: Mopokapcie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie
Nagroda Urzędu Patentowego RP dla najmłodszego laureata, który 
samodzielnie wykonał projekt konkursowy

b) Projekty wykonane przez dzieci w wieku 10–13 lat

Julia Kujawska,  10 lat
projekt: Inteligentny długopis
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej 
w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Emilii Waśniowskiej 
Szkolny Ambasador Wynalazczości 2015, nagroda Urzędu 
Patentowego RP w wysokości 700 zł brutto
Wiktor Mąkólski,  10 lat 
projekt: Wiatrak solarny z lampką solarną do namiotu
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie
Maksymilian Różycki,  13 lat
projekt: Szkolny łazik
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
Aleksandra Smużniak,  13 lat
projekt: Połączenie ładowarki z butem
Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie
Zaproszenie na Gdynia E(x)plory Week 2016
Zaproszenie do prezentacji nagrodzonego w konkursie projektu podczas 
Giełdy Wynalazków, która odbędzie się w lutym 2016 r.
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DYPLOMY AMBASAD SZKOLNYCH WYNALAZCÓW 
OTRZYMAŁY NASTĘPUJĄCE PLACÓWKI:

  1. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
w Koźminie Wielkopolskim

  2. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki 
Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

  3. Międzynarodowa Szkoła Podstawowa 
Paderewski w Lublinie

  4. Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Nasza Szkoła w Opolu

  5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 
w Warszawie

  6. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. 
Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu

  7. Podstawowa Szkoła Społeczna 
„Niedźwiednik” w Gdańsku

  8. Prywatna Szkoła Podstawowa 
JAGIELOŃCZYK w Kaliszu

  9. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Czernikowie
10. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi
11. Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie 
12. Szkoła Podstawowa nr 14 w Kaliszu
13. Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim
14. Szkoła Podstawowa nr 83 im. Emilii Waśniowskiej 
15. Szkoła Podstawowa w Tokarni

DODATKOWO, W ZWIĄZKU Z DUŻĄ LICZBĄ 
ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTÓW 

DYPLOMY „AMBASAD SZKOLNYCH WYNALAZCÓW” OTRZYMAŁY:

1. Prywatna Szkoła Podstawowa „Kornelówka” w Łodzi
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
3. Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa
4. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie
5. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
6. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radoryżu Smolarnym
7. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grafi ka w Zagoździu
8. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek RP w Lublinie
9. ZSO SP im. 24 Lutego 1863 roku w Małogoszczu

DYPLOMY DLA OPIEKUNÓW PROJEKTÓW OTRZYMAŁY:

1. Ewelina Rudzik, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie
2. Beata Owczarek, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 97 w Warszawie
3. Lidia Dzięcioł, Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie
4. Katarzyna Rewicz, Prywatna Szkoła Podstawowa „Kornelówka” w Łodzi
5. Małgorzata Grząsiak, Prywatna Szkoła Podstawowa „Kornelówka” w Łodzi
6. Agnieszka Łopacińska-Koenner, Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa
7. Elżbieta Mroczek, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Grafi ka w Zagoździu

K W I E C I E ŃK W I E C I E Ń

Ministerstwo Gospodarki na posiedzenia  
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Barier 
w Dostępie do Rynków Krajów Trzecich 
w Warszawie

Ministerstwo Gospodarki na posiedzenia  
Zespołu do spraw Strategii Europa 2020 
w Warszawie

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego  
„Teraz Polska” na debatę pt. „Rola 
innowacyjnego biznesu w budowaniu 
konkurencyjnej gospodarki” w Warszawie

Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz  
Microsoft Polska na Finały Krajowe konkursu 
Imagine Cup 2015 w Warszawie

Turecki urząd patentowy na 4th Turkish  
Patent Awards Cermony z udziałem Recepa 
Erdogana, premiera Turcji, w Ankarze

Ośrodek Analiz i Dialogu THINK TANK  
na konferencję „Polska 2020: Jak osiągnąć 
rozwojowy sukces?” w Warszawie

International Federation of Intellectual  
Property Attorneys (FICPI) na FICPI World 
Congress 2015 w Cape Town, RPA

Stowarzyszenie Parlamentarzystów  
Polskich na VII Międzynarodową Konferencję 
Naukową „Systemy ochrony praw człowieka 
– europejski i azjatycki” z okazji 65. rocznicy 
podpisania Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, 40. rocznicy podpisania Aktu 
Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 
20. Rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot 
„W stronę nowej strategii wobec Azji” w gmachu 
Sejmu RP

Fundacja Innowacyjna Gospodarka  
na debatę „Innowacje w Polsce – fi kcja, 
rzeczywistość czy przyszłość?” w Warszawie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz  
Ministerstwo Gospodarki na II edycję konferencji 
„e-Administracja dla Biznesu 2015 (EAB 2015)” 
w Warszawie

Konsorcjum organizatorów na 43th  
International Exhibition of Inventions w Genewie

Klaster Centralnego Okręgu Przemysłowego  
(„który jest kontynuatorem idei Centralnego 
Okręgu Przemysłowego”) oraz redakcja Polish 
Market na kongres naukowo-gospodarczy 
„Polskie Innowacje. Florida – Gateway 
to the Americas” w Warszawie
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Najmłodszy innowator

Chcę zmieniać świat na lepszyChcę zmieniać świat na lepszy
Ma zaledwie 10 lat, mieszka w Toruniu i chodzi do IV klasy szkoły podstawowej. Ma zaledwie 10 lat, mieszka w Toruniu i chodzi do IV klasy szkoły podstawowej. 

Marek Rauchfl eiszMarek Rauchfl eisz – bo o nim mowa – ma głowę pełną innowacyjnych  – bo o nim mowa – ma głowę pełną innowacyjnych 
pomysłów, a na swoim koncie już znaczącą liczbę nagród.pomysłów, a na swoim koncie już znaczącą liczbę nagród.

Rodzice wielokrotnie pytani, jak to się zaczęło? 
– odpowiadają: Marka pierwsze, proste budow-
le z klocków z czasem przekształcały się w bar-
dziej złożone i zaawansowane technologicznie. 
Będąc w przedszkolu wymyślił… zjeżdżalnie 
montowane wewnątrz wieżowców, które po-
zwoliłyby szybko opuścić budynek w przypad-
ku braku możliwości skorzystania z windy. 

Ma wiele zainteresowań i często pytany o nie, 
zastanawia się nad odpowiedzią czy wymie-
nić tylko te „główne”, czy wszystkie. Należą 
do nich: astronomia, matematyka, zdalnie 
sterowane modele, robotyka, architektura oraz 
informatyka. Jak u większości dzieci zmieniają 
się one i raz dochodzą... skały i minerały, 
a innym razem – sowy i ich zwyczaje. Rodzice 
starają się go zawsze wspierać, jednak do ni-
czego nie nakłaniać i pozostawiać przestrzeń 
do rozwoju własnych zainteresowań.

Duża wiedza na temat nowoczesnych tech-
nologii, kosmosu, planet i galaktyk przyczyniła 
się do stworzenia przez Marka łazika mar-
sjańskiego o nazwie MR-01. Jako najmłodszy 
uczestnik VII Międzynarodowej Warszawskiej 

Wystawy Innowacji IWIS 2013 miał możliwość 
zaprezentować MR-01 i otrzymał złoty medal 
i nagrodę specjalną dla młodego wynalazcy 
(pisaliśmy na ten temat w ub. roku w Kwar-
talniku UPRP). Podczas XXI Giełdy Wynalaz-
ków nagrodzonych na Międzynarodowych 
Wystawach i Targach Innowacji w Centrum 
Nauki Kopernik otrzymał Dyplom Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Udział w tak 
poważnych i prestiżowych wydarzeniach oraz 
otrzymane nagrody jeszcze bardziej zmoty-
wowały go do dalszej pracy. Rok zajęło mu 
opracowanie kolejnego, bardziej zaawanso-
wanego łazika, a obecnie pracuje nad trzecim, 
w którym zamierza wykorzystać nowatorskie 
rozwiązania. – Nie wiem, kiedy będzie gotowy. 
Przy budowie poprzedniego napotykałem 
problemy, których nie byłem w stanie wcześniej 

przewidzieć i pokonanie ich zajęło mi sporo 
czasu – mówi chłopiec.

W 2014 roku wziął udział w I edycji konkursu 
„Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Do kon-
kursu zgłosił projekt „Ekologicznie zasilane 
ozdoby świąteczne – EZOŚ”. Urządzenie 
to może zasilać coraz popularniejsze w Polsce 
bożonarodzeniowe oświetlenie zewnętrzne, 
co pozwoliłoby ograniczyć zużycie prądu. 
Za projekt ten, który zajął I miejsce, Marek 
otrzymał nagrody od polskich i światowych 
instytucji patentowych, w tym Urzędu Patento-
wego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego 
i Światowej Organizacji Własności Intelektual-
nej. Dzięki nagrodzie EPO mógł uczestniczyć 
w Międzynarodowym Finale Konkursu Prac 
Młodych Naukowców EUCYS 2014 i poznać 

Marek Rauchfl eisz podczas wykładu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Dzieci

Słynny już łazik najmłodszego innowatora
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projekty naukowe starszych kolegów z całego 
świata. Podczas Międzynarodowej Wystawy 
IWIS 2014 zaprezentował M3TD – Mobilny 
Monitoring Miejsc Trudno Dostępnych. M3TD 
może służyć do rozpoznawania i patrolowania 
terenu, w szczególności długich i wąskich 
tuneli, rur. Przy jego pomocy można okre-

WIELKA KONFERENCJA POLSKIEJ AKADEMII DZIECI 2015
Po raz piąty 1 czerwca 2015 r. w ramach współpracy Politechniki Otwartej, Politechniki Gdańskiej i Polskiej Akademii 
Dzieci odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci. Podczas tegorocznej edycji, organizowanej pod 
hasłem „Wszechświat oczyma pasjonatów”, nie brakowało wykładów prowadzonych zarówno przez naukowców w wieku 
od 6 do 12 lat, a także wybitnych, dorosłych badaczy. 
W tym roku głównym prelegentem z ramienia dzieci był 10-letni Marek Rauchfl eisz z Torunia, laureat ubiegłorocznej 
edycji konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. W 2014 roku za swój projekt „Ekologicznie zasilane 
ozdoby świąteczne EZOŚ” Marek odebrał główną nagrodę Urzędu Patentowego RP oraz medal „Best School Inventor” 
ufundowany przez WIPO. Marek Rauchfl eisz podczas swojego wykładu w Gdańsku opowiadał o własnoręcznie 
skonstruowanym łaziku marsjańskim, którego prezentacja na scenie wzbudziła duże zainteresowanie małych i dużych 
słuchaczy. W konferencji w charakterze wykładowcy brał także udział Wiktor Mąkólski, laureat obu edycji konkursu 
„Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Głównym tematem jego wystąpienia były tajniki animacji poklatkowej, które 
zaciekawiły słuchaczy. Gościem honorowym konferencji był dr David Chuss, który opowiadał o 12 latach swojej pracy 
nad projektem poznania początków wszechświata w NASA. W swoim wykładzie o wyobraźni w nauce zachęcał dzieci 
do rozwijania pasji, ciekawości świata i zadawania pytań.
Konferencja jest częścią projektu Polska Akademia Dzieci (PAD) czyli pierwszego na świecie uniwersytetu prowadzonego 
przez dzieci. Dotychczas udało się przeprowadzić ponad 1000 bezpłatnych wykładów dla ponad 6000 dzieci w całej 
Polsce oraz w Holandii i w Czechach. 
Więcej informacji znajduje się na stronie akademiadzieci.edu.pl.

Anna Kotłowska, PAD, Koordynator Ogólnopolski ds. Ambasadora Szkolnej Wynalazczości 2015 
Zdj. archiwum PAD  

ślić ich stan techniczny, drożność, stopień 
korozji itp. Może być również wykorzystany 
do obserwacji biologicznych, np. nor czy ko-
rytarzy drążonych przez zwierzęta. Projekt 
został doceniony przez międzynarodowe jury 
i nagrodzony medalem IWIS 2014 i nagrodą 
Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów.

Skąd biorą się te wszystkie pomysły? – Za-
wsze są jakieś nierozwiązane problemy, a na-
wet jak istnieją już jakieś rozwiązania, to można 
je przecież udoskonalić. Chciałbym, aby 
w przyszłości moje pomysły stały się częścią 
rzeczywistego świata i nawet nie zauważaliby-
śmy, że są wynalazkami. Tak, jak jest obecnie 
z wieloma rzeczami, do których po prostu 
się przyzwyczailiśmy, a dzięki którym żyje się 
lepiej – odpowiada Marek. Nie jest łatwo od-
powiedzieć na pytanie „skąd Marek ma tyle 
pomysłów?” W ocenie rodziców przyczynia się 
do tego uważne obserwowanie tego, co nas 
otacza, ciekawość świata, ogromny obszar 
zainteresowań i z pewnością nieograniczona 
dziecięca wyobraźnia.

W tym roku 10-latek otrzymał I nagrodę w kon-
kursie „Młody Innowator”, do którego zgłosił 
jeden ze swoich projektów „Wykorzystanie 
energii cieplnej w napędzie hybrydowym pojaz-

dów”. Zaproponował ekologiczne rozwiązanie, 
które pozwala na pozyskiwanie energii, będą-
cej produktem ubocznym, której – jak mówi – 
pozbywamy się, zamiast ją wykorzystywać. 

W przyszłości Marek chciałby zostać ar-
chitektem i wynalazcą, może pracować 
w NASA? Marzy, aby jego projekty zmieniały 
świat na lepsze. Chętnie dzieli się z innymi 
swoją wiedzą i pasją. W ramach współpracy 
z Polską Akademią Dzieci wygłosił wykłady 
m.in. na Politechnice Gdańskiej, w Urzędzie 
Patentowym RP, na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Był jednym z dwóch 
głównych prelegentów (obok dr Davida Chuss 
z NASA) na VI Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej dla Dzieci na Politechnice Gdańskiej, 
w której wzięło udział ponad 600 uczestników. 
Tematem przewodnim konferencji był „Wszech-
świat oczyma pasjonatów”. 

A skąd ma na to wszystko czas? – Prawdę 
mówiąc, sami nie wiemy – odpowiadają rodzi-
ce. Podziwiamy jego pracowitość, zaangażo-
wanie, chęci i staramy się go wspierać, na ile 
to możliwe.

Marek prezentuje MR-01 na IWIS

(MR)
Zdj. archiwum prywatne
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III nagrody – Wojciech 
Kacprzyński, Kamil 
Lasecki, Dominiqe 
Nabayogo, wymyślili 
jakże użyteczny „Od-
kurzacz do klawiatury 
komputera”. Wszyscy 
mamy z tym problem. 

W kategorii lice-
ów zwyciężył 

Michał Ratajczak z II 
Liceum Ogólnokształ-
cącego w Słupsku za „Kandelkę – Projekt wielofunkcyjnej lamy LED”, 
przygotowany pod kierunkiem Grażyny i Jarosława Linder, a w kategorii 
techników – Mieczysław Rękas z Technikum Elektronicznego w Nisku 
i Filip Rękas z III Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli za „Fu-
turystyczną rękawicę do wirtualnej manipulacji obiektami 3D w czasie 
rzeczywistym”, przygotowaną pod kierownictwem mgr inż. Mariana 
Chrapko. 

N agrodę Specjalną Prezesa FSNT-NOT otrzymali uczniowie Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie 

– Marcin Dolata, Kamil Ruta, Paweł Witkowski, Patryk Włodarkiewicz 
za „Magnetyczny przyrząd do podnoszenia drobnych i ostrych przedmio-
tów”, wykonany pod kierunkiem mgr Stanisława Jaśkiewicza. 

W spomnieć jeszcze trzeba o nagrodzonej pracy zespołowej 
uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Opolu, Tomasza Sacały i Romana Czelika, ze względu na temat 
szczególny – „Polska toaleta przenośna czterokabinowa zasilana 
panelami fotowoltaicznymi”, wykonanej pod kierownictwem mgr inż. 
Jarosława Gabrysia. Wiadomo – toalety są naszą „piętą achillesową”… 
Nagrodę specjalną przyznał przewodniczący Opolskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

T rzeba stwierdzić, że to niezwykle optymistyczne zjawisko, dobrze 
„wróżące” przyszłości polskiej innowacyjności, iż podczas tego 

konkursu, jak i innych organizowanych od kilku laty przez różne insty-
tucje, fi rmy, adresowanych do najmłodszego pokolenia (w tym także 
UPRP), młodzi innowatorzy, wynalazcy sięgają po rozwiązania, które 
mogą wpłynąć na poprawę jakości naszego życia. 

Braliśmy udział

Gala młodych innowatorówGala młodych innowatorów
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT, wraz ze Stowarzyszeniem Polskich 

Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwem Kultury Technicznej, po raz kolejny 
przyznała nagrody w VIII edycji Konkursu Młody Innowator. Uroczysta gala odbyła się 

w czerwcu br. w warszawskim Domu Technika NOT.

P rezes FSNT-NOT Ewa Mankiewicz-Cudny wyrażając zadowole-
nie z wyników konkursu zachęcała młodzież do dalszej do dalszej 

twórczej działalności i rozwijania umiejętności pracy w zespole, co jest 
warunkiem sukcesu. 

B iorąca udział w gali prezes UPRP dr Alicja Adamczak deklaro-
wała wsparcie dla młodych wynalazców, aby droga do uzyskania 

patentu była im jeszcze bardziej przyjazna, informując o możliwościach 
bliższych kontaktów z Urzędem, jego pracownikami, pozyskiwania 
wsparcia, porad itp., a nawet w przypadku trudności zapraszając do bez-
pośrednich relacji z kierownictwem Urzędu. 

N ajmłodszym zwycięzcą został Marek Rauchfl eisz ze Szkoły 
Podstawowej w Toruniu (więcej o nim w tym wydaniu Kwartalnika 

UPRP) za pracę „Wykorzystanie energii cieplnej w napędzie hybrydowym 
pojazdów”, zrealizowaną pod kierownictwem mgr Iwony Duś. Niemniej 
interesującą propozycję przedstawiła Katarzyna Chrapko z gimnazjum 
w Nisku „Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego widzialnego 
światła niskoenergetycznego przez półprzewodnikowe diody LED do bez-
inwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”. Jej zespół zdobył też 
II nagrodę za „EKG w telefonie”. Z całą pewnością szczególne gratulacje 
należą się opiekunowi młodych innowatorów z Niska mgr Waldemarowi 
Boryckiemu. Pochwały należą się też mgr Anecie Pośpiech z Gdań-
skiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej, pod której opieką zdobywcy 

Fragment wystawy zgłoszonych prac

Nagrodzony Michał Ratajczak z liceum ze Słupska z opiekunami 
(po środku prezeski FSNT-NOT i UPRP)

(PT)
Zdj. FSNT-NOT
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Braliśmy udział

Graduation Show 2015Graduation Show 2015
Pierwsi absolwenci School of Form, poznańskiej uczelni prowadzącej studia z zakresu 

wzornictwa, wkraczają na rynek pracy. O tym, jakie są efekty uczenia designu w ścisłym 
powiązaniu z naukami humanistycznymi można przekonać się oglądając wystawę prac 

dyplomowych w Concordia Design w Poznaniu. Konfrontacja wiedzy i kompetencji studentów 
z rynkową rzeczywistością będzie egzaminem nie tylko dla nich, ale także dla programu uczelni.

Z ałożona w 2011 r. School of Form jest częścią SWPS Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego. Studenci 3,5-letnich studiów z zakresu 

wzornictwa mogą wybrać jedną z czterech specjalności: communications 
design, domestic design, fashion design oraz industrial design. Program 
studiów powstał we współpracy z nauczycielami akademickimi, projek-
tantami oraz przedstawicielami biznesu, a jego główną ideą jest wykorzy-
stanie w procesie projektowania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych 
i społecznych. Przekształcenie projektów w przedmioty ma miejsce w spe-
cjalistycznych pracowniach i warsztatach (m.in. krawieckim, stolarskim, 
ślusarskim). Jako zaletę School of Form, oprócz programu nauczania, 
wymienia się możliwość współpracy z fi rmami oraz zdobywania cennego 
doświadczenia zawodowego już od pierwszego roku studiów.

C ztery lata po rozpoczęciu nauki przez studentów School of Form, 
przyszła pora na nadanie tytułu licencjata pierwszym absolwen-

tom. W związku z tym w dniach 25–26 czerwca br. w Poznaniu zorga-
nizowano wydarzenie pod nazwą Graduation Show 2015. Pierwszego 
dnia odbył się pokaz mody (dyplomy specjalności fashion design), pre-
zentacja prac semestralnych oraz wernisaż wystawy prac dyplomowych. 
Drugiego dnia, poświęconego współpracy i relacjom między designem 
a biznesem, można było wysłuchać wykładu gościa specjalnego – Lide-
wij Edelkoort, holenderskiej specjalistki od przewidywania trendów, men-

Lidewij Edelkoort podczas wykładu

Prezentacja projektu 
„Odświętność przy 
stole” autorstwa 
Magdaleny Majnusz

Praca Pauliny 
Marii Masternak 
„Primitive Etiquette”

torki i współzałożycielki School of Form, która opowiedziała o jednym 
z najnowszych trendów – o tym, w jaki sposób i dlaczego otaczające 
nas przedmioty są coraz bardziej okrągłe („Going in Circles”). Na zakoń-
czenie wydarzenia polscy i zagraniczni eksperci mówili o biznesowych 
korzyściach płynących ze wzornictwa.
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IDEA – POIG 

Centrum Informacji UPRPCentrum Informacji UPRP
o Ochronie Własności o Ochronie Własności 

Przemysłowej Przemysłowej 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z benefi cjentów Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z benefi cjentów 
projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania 
własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”. Celem własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”. Celem 

głównym projektu POIG jest zwiększenie roli głównym projektu POIG jest zwiększenie roli 
praw własności przemysłowej w polskiej gospodarce. praw własności przemysłowej w polskiej gospodarce. 

W ramach projektu powstała idea utworzenia profesjo-
nalnej komórki informacji o ochronie własności prze-
mysłowej. Założeniem projektowym Centrum Informacji 
jest zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców w zakresie 
dostępu do informacji ogólnych oraz specjalistycznych, 
dotyczących m.in. procedur, opłat, wymogów uzyska-
nia praw wyłącznych na dane rozwiązanie.

Nowo powołana komórka Centrum Informacji 
o Ochronie Własności Przemysłowej w Urzędzie 
Patentowym RP ma umożliwić nie tylko uzyskanie 
przez przedsiębiorców wyczerpujących, niezbędnych 
danych, ale również umożliwi stworzenie przez Urząd 

bazy danych najczęściej występujących problemów 
i zadawanych pytań, co pozwoli na szybką reakcję 
w najbardziej newralgicznych obszarach. Pracę jed-
nostki będą wspierać nowoczesne systemy informa-
tyczne. Wdrożenie rozwiązania zapewni osiągnięcie 
przez Polskę poziomu usług świadczonych przez inne 
krajowe Urzędy Patentowe w Unii Europejskiej. 

Nowością w porównaniu do uprzednio istniejącej 
komórki Informacji Ogólnej jest to, iż Centrum Informa-
cji o Ochronie Własności Przemysłowej współpracuje 
42 ekspertów Urzędu tworząc tzw. linię wspierającą 
(2 linię). Umożliwia to udzielanie profesjonalnych i peł-

Z punktu widzenia absol-
wentów School of Form 

najważniejszym punktem 
Graduation Show 2015 była 
okazja do zaprezentowania 
swoich projektów przedstawi-
cielom biznesu oraz mediów. 
Każda praca dyplomowa była 
starannie wyeksponowana 
na wystawie, w niektórych 
przypadkach towarzyszył im 
pokaz materiału video obrazu-
jącego proces tworzenia i moż-
liwości zastosowania projektu. 
Dyplomanci mogli pochwalić się 
swoim portfolio, odpowiedzieć 
na pytania zainteresowanych 
osób oraz przekonać do siebie 
potencjalnych pracodawców 
i inwestorów. Przy każdym 
projekcie leżały „wizytówki” 
z podstawowymi informacjami, 
takimi jak imię i nazwisko autora 
pracy oraz jej promotorów, tytuł, 
dokładny opis (uwzględniający 
m.in. użyte materiały) a także 
dane kontaktowe do projektan-
ta. Warto podkreślić, że zgod-
nie z koncepcją nauczania 
w School of Form, projekty 
dyplomowe powstały w wyniku 
badań przeprowadzonych przez 
studentów, pod opieką nie tylko 
promotora z zakresu wzornic-
twa, ale również psychologów, 
antropologów, fi lozofów i so-
cjologów (przykłady dwóch 
projektów w ramkach). Wysta-
wę prac dyplomowych można 
oglądać w Concordia Design 
do 5 lipca 2015 r.

W ypuszczenie na rynek 
pracy pierwszych 

absolwentów School of Form 
będzie egzaminem nie tylko dla 
młodych adeptów, ale również 
dla samej szkoły. Wiedza oraz 
umiejętności projektantów bę-
dące efektem procesu naucza-
nia zostaną skonfrontowane 
z rynkową rzeczywistością. 

Dorota Grodzka
Zdj. D. Grodzka
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Naczelna Organizacja Techniczna  
na Inaugurację Roku Jubileuszowego FSNT-NOT 
pod patronatem honorowym Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego w Warszawie

Elektrotim oraz Polskie Stowarzyszenie  
Elektroinstalacyjne na Galę Finałową oraz 
uroczyste wręczenie nagród laureatom VIII edycji 
konkursu „Elektryzująca pasja” we Wrocławiu

Instytut Technologii Bezpieczeństwa  
MORATEX na spektakularny, pierwszy 
w Europie, pokaz kompleksowy umundurowania 
funkcjonariuszy służb nadzorowanych lub 
podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
w ramach XII edycji Fashion Week Poland w Łodzi

Polskie Towarzystwo Wspierania  
Przedsiębiorczości na VII Europejski Kongres 
Gospodarczy 2015 w Katowicach

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  
Badawczych UE na Dzień Otwarty – Horyzont 
2020 dla MŚP – Fast Track to Innovation 
i Instrument MŚP w Warszawie

Senackie Komisje: Spraw Unii Europejskiej  
oraz Gospodarki Narodowej na wspólne 
posiedzenie pt. „Transatlantyckie partnerstwo 
w sprawie handlu i inwestycji (TTIP) – szansa 
czy zagrożenie dla Polski” w gmachu Senatu RP

Poznańska Społeczność Startupowa  
na 3. edycję konferencji MARKERspace Poznań

Narodowy Bank Polski na prezentację  
nowego systemu bankowości elektronicznej NBP 
w Warszawie

Europejskie Stowarzyszenie Studentów  
Prawa ELSA Rzeszów wraz z EUROAVIA 
Rzeszów na „Air law and Technology. 
III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego 
i Kosmicznego oraz Forum Technologii” 
w Rzeszowie

ASP w Gdańsku oraz Uniwersytet  
Gdański na konferencję naukową z dziedziny 
prawa autorskiego, pt. „W sprawie autorów” 
poświęconej roli prawa autorskiego i prawa 
własności przemysłowej w działalności 
artystycznej i wzornictwie w Gdańsku

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
oraz Konferencja Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych na Ogólnopolski 
Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn oraz 
VIII edycję ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny 
na politechniki!” oraz VI edycję „Dziewczyny 
do ścisłych!”

nych informacji dotyczących prawa ochrony 
własności przemysłowej oraz dotyczących 
konkretnych spraw, procedowanych przed 
Urzędem.

OD ZAŁOŻEŃ DO REALIZACJI 

W pierwszej połowie 2014 roku wybrano 
głównego wykonawcę projektu oraz fi rmę 
konsultingową nadzorującą z ramienia Urzędu 
Patentowego wykonanie projektu. Najbar-
dziej wytężony etap prac przypadł na drugą 
połowę 2014 roku. Z dniem 1 lipca zostały 
podpisane stosowne umowy. Zespół IP Info 
Center, w którego skład wchodzili pracownicy 
UPRP, wspierany przez fi rmę zewnętrzną, 
podjął działania zmierzające do dopasowa-

nia systemów do potrzeb interesantów oraz 
Urzędu Patentowego RP. Zespół w ciągu 
kolejnych 5 miesięcy intensywnej pracy musiał 
w przemyślany sposób zaplanować budowę 
funkcjonalnego systemu zarządzania relacjami 
z klientem (dalej CRM), centralki telefonicznej 
(dalej OSCC) oraz rejestratora rozmów (dalej 
TRX). Najistotniejszym zadaniem było nie tylko 
dopasowanie zakupionych systemów do po-
trzeb Urzędu, ale również przystosowanie 
istniejącej infrastruktury teleinformatycznej 
do nowych rozwiązań. 

W opracowanym harmonogramie działań 
nie mogło zabraknąć miejsca na szkolenia dla 
użytkowników systemów, nadzorców admi-
nistratorów. Użytkownicy uzyskali stosowne 
przeszkolenie i certyfi katy. 
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Zespół IP Info Center i wykonawcy projektu przystąpili do intensywnej 
pracy już z dniem podpisania umów. Cykliczne spotkania zaowocowały 
praktycznymi rozwiązaniami i wdrożeniami systemowymi. 

DOBRE PRAKTYKI – Narodowy Instytut Własności 
Przemysłowej – INPI Lille Francja 

W połowie września 2014 roku, część zespołu IP Info Center odbyła 
dwudniową wizytę w INPI w Lille (Francja). W trakcie pobytu przedstawi-
ciele UPRP mieli możliwość zapoznania się z inicjatywami podejmowa-
nymi przez INPI w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie 
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (misja INPI: informowa-
nie, wspieranie, szkolenie).

Podczas wizyty przedstawiciele UPRP poznali organizację pracy w INPI, 
w tym telefonicznego centrum obsługi klienta (call center), różne sposoby 
organizacji działań w zależności od rodzaju klientów i ich potrzeb, zasto-
sowaną infrastrukturę informatyczną. Zapoznanie się z zastosowanymi 
w INPI rozwiązaniami zainspirowało szereg zmian, które mogą zostać 
z powodzeniem wprowadzone w UPRP. W trakcie wizyty odbyły się 
dyskusje na temat bieżącej pracy, organizacji wspólnych przedsięwzięć, 
realizacji zbliżonych projektów. Rozmowy te wykazały, iż INPI to insty-
tucja, z którą UPRP może ściśle współpracować na rzecz zwiększania 
świadomości znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej 
w Europie. Tym bardziej, że misja INPI: informowanie – wspieranie 
– szkolenie jest bardzo bliska założeniom pracy UPRP.

CENTRUM INFORMACJI O OCHRONIE WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJ – nowe pomieszczenia, nowa 
infolinia

Z końcem stycznia 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowych po-
mieszczeń Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej 
w gmachu Urzędu Patentowego RP. Jedną z głównych zalet rozbudowa-
nego Centrum jest lokalizacja, która umożliwia osobom zainteresowanym 
bezproblemowy dostęp do kadry dysponującej wiedzą na odpowiednim 
poziomie. Rozbudowane Centrum Informacji o Ochronie Własności Prze-
mysłowej, zajmuje obecnie trzy nowocześnie urządzone i wyposażone 
pomieszczenia:

1. Centrum Informacji – punkt obsługi bezpośredniej interesantów 
przychodzących do Urzędu w celu zasięgnięcia informacji;

2. Centrum Kontaktowe – centrum obsługi pośredniej: telefon, e-mail, 
SMS, newsletter z informacjami o działaniach Urzędu, docelowo 
chat online;

3. Punkt Spotkań z Ekspertami – pokój spotkań interesantów z eks-
pertami URPP.

Od dnia 20 maja br. została uruchomiona usługa sms – powiadamiania 
naszych klientów o umówionych spotkaniach w PUNKCIE SPOTKAŃ 
Z EKSPERTAMI. A w dniu 3 czerwca 2015 r. została uruchomiona 
usługa przewodnika głosowego oraz nowy numer infolinii Urzędu Paten-
towego RP – (22) 579 05 55. Usługa przewodnika głosowego umożliwia 
interesantom korzystanie z gotowych procedur postępowania przed 
UPRP w dwóch językach: polskim i angielskim.

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE WSPARCIEM 
DLA PROFESJONALNEJ JAKOŚCI OBSŁUGI 
INTERESANTA UPRP

Pracę Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej wspierają 
nowoczesne systemy teleinformatyczne: OSCC oraz system zarządza-
nia relacjami z klientem CRM. 

System OSCC umożliwia rejestrowanie wszystkich rozmów przycho-
dzących, wychodzących oraz callbacków (oddzwonienia na życzenie 
interesanta po odsłuchaniu wiadomości IVR) oraz tworzenie raportów 
(rys. 1). Dodatkowym atutem jest możliwość budowania strategii routingu 
oraz modyfi kacji wiadomości IVR.

System CRM, stanowi kompleksowe rozwiązanie, wspomagające 
zarządzanie relacjami z klientem Urzędu Patentowego. Wspiera każdą 
z faz kontaktu interesanta z Urzędem, począwszy od rozpoznania po-
trzeb, na usługach dotyczących współpracy po dokonaniu zgłoszenia 
lub po udzieleniu prawa ochronnego zakończywszy. System umożliwia 
rejestrowanie wszystkich kontaktów zarówno z klientem potencjalnym, 
jak i aktywnym. Klient potencjalny czyli taki, który zastanawia się nad 
dokonaniem zgłoszenia i potrzebuje wyczerpujących informacji, w jaki 
sposób tego dokonać. Klient aktywny to ten, który proceduje przed 
Urzędem i dopytuje o status swojego zgłoszenia/sprawy. Dodatkowo 
w systemie CRM została wyodrębniona grupa Pełnomocnicy, po-



ZAPROSILI NAS

162    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 2/2015

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla  
na Uroczystą Galę Jubileuszową z okazji 
60-lecia działalności Instytutu w Zabrzu

Koło Prawa Własności Intelektualnej  
„Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji 
UMK w Toruniu na ogólnopolską konferencję 
naukową, pt. „Prawo Własności Intelektualnej 
w Biznesie – wymiar praktyczny IP w biznesie” 
w Toruniu

Minister Obrony Narodowej na posiedzenie  
Kapituły III Konkursu na najlepszą pracę 
naukową i wdrożenie z obszaru obronności 
w Warszawie

Rada ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie  
m.st. Warszawy na swoje posiedzenia

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  
na uroczystość zakończenia kształcenia 
słuchaczy KSAP Promocji XXV Amor Patriae 
Nostra Lex w Warszawie

Grupa Azoty ZAK S.A. na uroczyste  
otwarcie instalacji nowego produktu 
Grupy Azoty ZAK S.A. „Oxovifl ex™” 
w Kędzierzynie-Koźlu

Małopolska Rada Innowacji na swoje  
posiedzenia w Krakowie

M A JM A J

Prezydent RP Bronisław Komorowski  
na uroczystości z okazji Narodowego Święta 
Trzeciego Maja w 224. rocznicę ustanowienia 
Konstytucji w Warszawie

Prezydent RP Bronisław Komorowski  
na Uroczystą Galę z okazji fi nału XIII edycji 
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP 
w Poznaniu

Koło Naukowe Prawa Własności  
Intelektualnej UMCS oraz Katedra Prawa 
Gospodarczego i Handlowego WPiA UMCS 
na konferencję naukową „Internet a prawo 
autorskie” w Lublinie

Krajowa Izba Gospodarcza na V Forum  
Młodych Przedsiębiorców „Młodzi Innowacyjni” 
w Warszawie

Stowarzyszenie Kongres Kobiet  
na posiedzenia Rady Programowej 
w Warszawie

zwalająca na rejestrowanie historii kontaktów 
z rzecznikami patentowymi i pełnomocnikami 
osób dokonujących zgłoszeń.

System CRM pozwala rejestrować i wyodręb-
nić wszystkie kanały kontaktu z interesantem, 
takie jak: 

rozmowa telefoniczna (przychodzą- 
ca i wychodząca),

wizyta (w punkcie obsługi  
bezpośredniej),

wizyta w Punkcie Spotkań  
z Ekspertami,

wiadomości e-mail z odpowiedzia- 
mi na pytania zadane przez Okno 
Kontaktowe,

wiadomości e-mail z rozsyłanym  
do interesantów newsletter (informacjami 
na temat wydarzeń organizowanych na te-
renie URPR),

wiadomości SMS – z przesyłanymi do inte- 
resantów ankietami i potwierdzeniami spo-
tkań w Punkcie Spotkań z Ekspertami,

wiadomości przesyłanych przez FAX. 

Docelowo, powyższe kanały kontaktu z inte-
resantem zostaną uzupełnione o interaktywny 
chat.

Rys. 1. Przykład 
raportu z działań 
użytkowników 
systemu OSCC 
podejmujących 
rozmowy 
telefoniczne. 
Obok – wykres 
słupkowy 
– % użytkowników 
w statusie 
„dostępny”

Poza rejestracją całej historii kontaktów z in-
teresantami, system CRM umożliwia między 
innymi raportowanie dotyczące wymienionych 
wcześniej działań (kanałów kontaktu) z podzia-
łem na:

1) rodzaj działania/kontaktu (rozmowa telefo-
niczna, wizyty, wiadomości e-mail), 

2) rodzaj interesanta:

a. klient potencjalny – osoba fi zyczna, osoba 
fi zyczna prowadząca działalność gospodarczą 
oraz osoba prawna,

b. klient aktywny – osoba fi zyczna, osoba 
fi zyczna prowadząca działalność gospodarczą 
oraz osoba prawna,

c. pełnomocnik – rzecznik patentowy, osoba 
fi zyczna będąca pełnomocnikiem,

3) rodzaj sprawy,
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Rys. 2. „Historia” kontaktów i działań z danym klientem

4) kategorię przedmiotu własności przemysło-
wej (wynalazki, wzory użytkowe, znaki towa-
rowe, CTM, wzory przemysłowe, oznaczenia 
geografi czne, topografi e układów scalonych, 
EP, PCT, SPC, CTM i inne).

„Historia” kontaktów i działań z danym klientem 
jest więc bardzo przejrzysta i widoczna w każ-
dym oknie głównym Klienta, Pełnomocnika lub 
Sprawy (rys. 2). 

NOWE CENTRUM INFORMACJI 
– SZKOLENIA BEHAWIORALNE 

Projekt IP Info Center obecnie przechodzi 
płynnie do fazy „produkcyjnej”. Rozmowy 
telefoniczne, wizyty, e-maile oraz inne dzia-
łania związane z kontaktem z interesantami 
są już systematycznie wprowadzane do sys-
temu CRM, raportowane przez system CRM 
i OSCC oraz rejestrowane przez system TRX. 
Ostatnim z wyzwań dla całego zespołu Cen-
trum, w tym współpracujących, jest przejście 
przez cykl szkoleń i warsztatów, dotyczących 
obsługi klienta w zakresie udzielania informacji, 
budowania relacji z klientem, skutecznej, pro 
klienckiej komunikacji przez telefon, chat, mail, 
promowania profesjonalnego wizerunku Urzę-
du, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz 
opracowania jednolitych standardów obsługi 

interesantów UPRP. Szkolenia odbywające się 
poza Urzędem oraz szkolenia stanowiskowe, 
zostały zaplanowane w terminach od połowy 
maja do połowy lipca 2015 r. i obejmują swoim 
programem pracowników Centrum Informacji, 
jak również pracowników 2. linii czyli kadrę 
ekspercką. 

 Należy podkreślić, że Urząd Patentowy RP, 
w ramach prowadzonej działalności, wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom związanym z dosko-
naleniem relacji z interesantami. Nowoczesne 
oprogramowanie i infrastruktura pozwalają 
pracownikom w sposób wygodny rejestrować 
niezbędne dane oraz udzielać rzetelnych 
i wyczerpujących informacji interesantom. 
Nie oznacza to, że dotychczasowa praca 
Informacji Ogólnej nie cechowała się powyż-
szymi właściwościami, jednak obecna forma 
działania, wraz z nowymi narzędziami, pozwala 
efektywniej budować odpowiednie relacje 
z interesantami oraz właściwy wizerunek Urzę-
du Patentowego RP, jako instytucji o wysokich 
standardach obsługi interesantów.

Ośrodek Przetwarzania Informacji  
na wernisaż wystawy fotografi i „Modernizacja 
polskiej nauki. Na co wydaliśmy miliardy euro?” 
w Warszawie

Akademia Górniczo-Hutnicza na posiedzenia  
Konwentu uczelni w Krakowie

Zespół Rzeczników Patentowych  
Politechniki Gdańskiej na seminarium „Patenty 
w wersji cyfrowej”, dotyczące zagadnień 
związanych z ochroną prawną rozwiązań 
z obszaru IT, w szczególności ochrony 
patentowej wynalazków wspomaganych 
komputerowo w Sopocie

Prezydent RP Bronisław Komorowski  
na uroczystości państwowe z okazji 
70. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 
w Warszawie

Organizatorzy na 19. Piknik Naukowy  
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 
pod tegorocznym tematem wiodącym 
„Światło –  źródło naszej cywilizacji” 
w Warszawie

Konfederacja Lewiatan na 11. Galę Nagród  
Lewiatana w Warszawie

Katedry Prawa Europejskiego oraz  
Prawa Cywilnego Handlowego i Ubezpieczeń 
WPiA UAM, Krajowa Rada Komornicza, 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 
oraz NASK na Seminarium Arbitrów 
i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen 
Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki 
i Telekomunikacji w ramach Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego w Poznaniu

Prezes Trybunału Konstytucyjnego  
na wykład dr hab. Dariusza Adamskiego, 
pt. „Transatlantyckie Partnerstwo 
Handlowo-Inwestycyjne UE z USA (TTIP). 
Kto zyska, kto straci?” w Warszawie

Centralna Biblioteka Wojskowa  
na konferencję naukową „Polska myśl 
techniczna w II wojnie światowej. W 70. rocznicę 
zakończenia działań wojennych w Europie” 
w Warszawie

Organizatorzy na konferencję  
„Komercjalizacja wyników badań naukowych” 
z okazji 20-lecia Wrocławskiego Centrum 
Transferu Technologii pod patronatem 
honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego we Wrocławiu

Maria Sznuk-Olewczyńska
przy współpracy 

zespołu IP Info Center 
Zdj. A. Taukert

Na zdjęciach pracownicy Centrum 
Informacji i współpracujących 

departamentów UPRP 
podczas otwarcia Centrum
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Projekt „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”

Doskonalenie Doskonalenie 
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 

w Urzędzie Patentowym RPw Urzędzie Patentowym RP
W maju w UPRP zakończyła się realizacja jednego z największych, najbardziej W maju w UPRP zakończyła się realizacja jednego z największych, najbardziej 

znaczących i kompleksowych projektów doradczych dla administracji rządowej znaczących i kompleksowych projektów doradczych dla administracji rządowej 
– „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”. Pracownicy – „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”. Pracownicy 

urzędu wzięli aktywny udział w jego realizacji, wypracowując rozwiązania, które mogą urzędu wzięli aktywny udział w jego realizacji, wypracowując rozwiązania, które mogą 
wesprzeć zarządzanie i na stałe wpisać się w praktykę działania organizacji.wesprzeć zarządzanie i na stałe wpisać się w praktykę działania organizacji.

Droga do nowoczesnej 
administracji rządowej

Projekt pn. „Wdrożenie i doskonalenie nowo-
czesnych metod zarządzania w ministerstwach 
oraz centralnych i wojewódzkich urzędach ad-
ministracji rządowej” był realizowany na rzecz 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez kon-
sorcjum fi rm F5 Konsulting Sp z o.o. i M4 Ma-
nagement Polska Sp. z o.o., w ramach projektu 
systemowego pn. „Procesy, cele, kompetencje 
– zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

Jego celem było wsparcie 63 urzędów 
we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządza-
nia – zarządzania procesowego, zarządzania 
przez cele i zarządzania przez kompetencje. 
W okresie od kwietnia 2014 roku do maja 
2015 roku zrealizowano szereg działań, które 
prowadziły do doskonalenia istniejących 
w urzędach rozwiązań zarządczych, a które 
w perspektywie długoterminowej przyczynią 
się do ich integrowania w spójny i komplekso-
wy system.

W pierwszej kolejności, jako Wykonawca, opra-
cowaliśmy dedykowany administracji rządowej 
model dojrzałości organizacyjnej, przed-
stawiający obraz „urzędu idealnego”, w którym 
systemy zarządzania procesowego, zarządzania 
przez cele i przez kompetencje są w sposób 
ciągły doskonalone i ze sobą zintegrowane.

W odniesieniu do niego zdiagnozowaliśmy stan 
zarządzania w każdym z 63 urzędów i stwo-
rzyliśmy Plany działań doradczych, defi niujące 
cel, zakres i harmonogram prac.

Następnie w ciągu 7 miesięcy przeprowadzili-
śmy 22 400 godzin konsultacji bezpośrednich 
z zakresu zarządzania procesowego, zarzą-
dzania przez cele, zarządzania przez kompe-
tencje i wdrażania usprawnień w komórkach 
ds. kadr, budżetu i zamówień publicznych. 
Zespoły projektowe w urzędach we współpra-
cy z konsultantami wdrażały podejście proce-
sowe, defi niowały cele strategiczne i określały 
system kompetencji, którymi powinni cecho-
wać się pracownicy urzędu. Uzupełnieniem 
działań doradczych były seminaria dla Dyrek-
torów Generalnych i warsztaty dla kierowników 
komórek wsparcia.

Doskonalenie systemów 
zarządzania w Urzędzie 
Patentowym RP

W UPRP prace koncentrowały się na wdro-
żeniu podejścia procesowego, stworzeniu 
koncepcji zarządzania przez cele, a także 
na zaprojektowaniu narzędzi wspierających 
biuro fi nansów i zamówień publicznych. Pod-
stawą do ich przeprowadzenia była diagnoza 
potrzeb w odniesieniu do systemów zarzą-
dzania. W wyniku wywiadów i analizy doku-
mentacji określiliśmy optymalne kierunki prac 
doradczych, a zespół wziął udział w warsz-
tatach z zakresu zarządzania procesowego, 
w ramach których zidentyfi kowano procesy 
przebiegające w urzędzie.

Podejście procesowe stanowiło kanwę 
projektu. Zapewnia ono skuteczniejsze reago-
wanie organizacji na potrzeby otoczenia, przez 
co umożliwia dostarczanie klientom usług 
o wyższej jakości. Daje osobom kierującym 
urzędem pogłębioną wiedzę na temat funkcjo-
nowania urzędu i umożliwia dokładną analizę 
obciążenia zadaniami i efektywniejszą alokację 
zasobów. 

Pierwszym krokiem na drodze do jego wdroże-
nia były dwudniowe warsztaty z zakresu ma-
powania procesów. Przygotowany dzięki nim 
zespół podjął niełatwe zadanie zmapowania Rysunek 1. Model dojrzałości organizacyjnej
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10 wybranych procesów: opisania ich prze-
biegu, zidentyfi kowania właścicieli i wskazania 
mierników. Jednak mapowanie opisuje tylko 
stan obecny – choć jest nieodzowne, nie daje 
jeszcze wymiernych korzyści i poprawy sys-
temu zarządzania. Tę osiągnąć można dzięki 
optymalizacji. Drugi krok wdrażania zarządza-
nia procesowego został znów zapoczątkowany 
warsztatami przygotowującymi zespół do iden-
tyfi kowania i rekomendowania zmian. Uspraw-
nianie przebiegu pięciu wybranych procesów 
zostało przeprowadzone z uwzględnieniem 
kryterium przepływu zadań i obciążenia pracą, 
a także wartości dodanej dla klienta.

Równolegle do wdrażania podejścia proce-
sowego w UPRP zostały uruchomione kon-
sultacje z zakresu zarządzania przez cele. 
Wdrożenie w urzędzie elementów tego syste-
mu ułatwia kadrze kierowniczej identyfi kację 
kluczowych potrzeb klientów urzędu, skoncen-
trowanie się na realizacji celów strategicznych 
i wspiera realizację zadań ustawowych, doty-
czących kontroli zarządczej.

Wdrożenie zarządzania przez cele oparliśmy 
o działania związane z zarządzaniem strate-
gicznym urzędem, tj. analizę interesariuszy, 
opracowanie misji i wizji urzędu, analizę SWOT 
poszczególnych obszarów działania urzędu 
i opracowanie kierunków strategicznych. 
Podczas pierwszych warsztatów uczestnicy 
zapoznali się z założeniami systemu, procesem 
stawiania, kaskadowania i rozliczania celów 
oraz z zasadami defi niowania mierników oraz 
sposobów ich monitorowania. Dzięki anali-
zie klientów i interesariuszy urzędu zespół 

opracował kilka propozycji misji i wizji urzędu, 
uwzględniających zmieniające się otoczenie 
i nowe potrzeby klientów. W wyniku warszta-
tów z zakresu identyfi kowania i mapowania 
celów opracowano karty wybranych celów 
strategicznych. Podsumowaniem prac było 
zaprojektowanie koncepcji systemu zarządza-
nia przez cele dla UPRP.

Działania doradcze w Urzędzie Patentowym 
zostały zrealizowane w zakładanym terminie 
i przy osiągnięciu wszystkich zakładanych 

rezultatów. Na podkreślenie zasługuje przede 
wszystkim ogromne zaangażowanie kierow-
nika i zespołu projektowego UPRP. Grono 
kompetentnych, chętnych do współpracy 
i otwartych na nowe pomysły osób twórczo 
przekształcało teorię w możliwości jej skutecz-
nego wykorzystania w praktyce funkcjonowa-
nia urzędu. Kreatywność, odpowiedzialność 
i troska o przyszłość urzędu widoczne były 
podczas każdej kolejnej sesji doradczej, dzięki 
czemu prace przebiegały sprawnie i w bardzo 
dobrej atmosferze.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu zakończyła się wypraco-
waniem szeregu rekomendacji dla dalszego 
doskonalenia systemów zarządzania w admini-
stracji rządowej. Osiągnęliśmy wszystkie zakła-
dane rezultaty, a także to, co z punktu widzenia 
Kierownika projektu było najważniejsze – sa-
tysfakcję naszych partnerów w urzędach.

O sukcesie projektu zadecydowało kilka 
czynników. Dzięki kompleksowości podejścia 
urzędy miały możliwość równoległego rozwija-
nia różnych systemów zarządzania w oparciu 
o zsynchronizowane metodyki. Defi niowali-
śmy cele strategiczne, które stanowią układ 
odniesienia dla przebiegających w urzędzie 

Rysunek 2. Model systemu zarządzania przez cele w UPRP

Rysunek 3. Najważniejsze wskaźniki projektu
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Spotkania w UPRP
procesów; wyznaczenie celów i oznaczenie przebiegu procesów umożliwia 
określenie jakich kompetencji potrzebują pracownicy, by skutecznie sprostać 
stawianym przed nimi wymaganiom.

Dzięki zastosowaniu zasady elastyczności mieliśmy jako konsultanci moż-
liwość dopasowywania zakresu działań do indywidualnych potrzeb zgłasza-
nych przez kierownictwo urzędów lub przez Kierowników Zespołów Projekto-
wych. Różnorodność dostępnych rozwiązań i narzędzi ułatwiała wybieranie 
z szerokiego katalogu działań tych, które w danej fazie rozwoju są najbardziej 
przydatne i najlepiej dopasowane do kultury organizacyjnej urzędu.

Aktywnie zarządzanie zmianą wspierało budowanie ducha zaangażowania 
i współpracy zarówno w zespołach projektowych, jak i z konsultantami. Dzięki 
temu zapewniono otwartość na nowe rozwiązania, co ułatwiało prowadzenie 
działań projektowych i codzienną komunikację.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest zbudowanie w każdym z urzędów 
zespołu posiadającego doświadczenie w modernizacji systemów zarządza-
nia. Grupa licząca w skali 63 urzędów łącznie ponad tysiąc pracowników jest 
potężnym zasobem, którego kompetencje mogą być z sukcesem wykorzysty-
wane w dalszych pracach nad doskonaleniem administracji rządowej.

Pozostałe rezultaty projektu mają charakter długoterminowy. Wdrożenie za-
rządzania procesowego wymaga miesięcy pracy i zaangażowania, a następnie 
ciągłego doskonalenia i regularnych pomiarów efektywności. Oznacza jednak 
dla urzędu korzyści w postaci koncentracji na realizacji zadań przynoszących 
wartość i rezygnację z działań, które niepotrzebnie pochłaniają czas i zasoby.

Wprowadzenie systemowego podejścia do defi niowania celów strategicznych 
umożliwi kadrze kierowniczej szersze spojrzenie i przyjęcie perspektywy 
wieloletniej (3–5 lat na poziomie strategii). Dzięki temu ma ona szansę aktyw-
nie modelować kierunki rozwoju każdej komórki i skupiać działania na tym, 
co najistotniejsze.

Naturalnym kierunkiem rozwoju systemów zarządzania jest integracja i bu-
dowanie spójnego, kompleksowego systemu zarządczego, służącego lepszej 
koordynacji działań, zapewnieniu optymalnego poziomu zaangażowania pra-
cowników, a w rezultacie „realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy”, co jest istotą kontroli zarządczej i zarzą-
dzania w administracji publicznej.1

Osiągnięcie długofalowych rezultatów projektu wymaga przede wszystkim 
zaangażowania i konsekwencji w kontynuowaniu prac przez zespoły projekto-
we i przez kadrę kierowniczą. Projekt, ze względu na swą skalę i rangę, wy-
warł realny wpływ na poprawę jakości systemów zarządzania w administracji 
rządowej.

Działania w projekcie wymagały wiele wysiłku, zarówno po stronie zespołów 
projektowych w urzędach, jak i konsultantów, Opiekunów Urzędów i kierow-
nictwa. W projekcie tak rozległym, złożonym i z tak ograniczonym czasem 
realizacji kluczem do sukcesu byli ludzie – ich wola współpracy, elastyczność 
i pozytywne nastawienie. Zespół UPRP doskonale sprostał niełatwemu wy-
zwaniu i udowodnił, że jest partnerem dla kierownictwa urzędu w procesie 
dostosowywania systemów do zmieniających się warunków otoczenia.

Joanna Gilewska
Kierownik Projektu, konsultant F5 Konsulting Sp. z o.o.

1 Art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych.

WIZYTA 
PRZEDSTAWICIELI 

PEKIŃSKIEGO 
URZĘDU WŁASNOŚCI 

INTELEKTUALNEJ 
(BJIPO)

Przedstawiciele Pekińskiego Urzędu Własności Intelektualnej 
podczas spotkania

Delegacja z Pekińskiego Urzędu Delegacja z Pekińskiego Urzędu 
Własności Intelektualnej (BJIPO), Własności Intelektualnej (BJIPO), 

który jest organem lokalnym który jest organem lokalnym 
odpowiedzialnym za regulowanie odpowiedzialnym za regulowanie 
i koordynowanie kwestii ochrony i koordynowanie kwestii ochrony 

własności intelektualnej w 20-milionowej własności intelektualnej w 20-milionowej 
stolicy Chińskiej Republiki Ludowej, stolicy Chińskiej Republiki Ludowej, 

złożyła 22 kwietnia br. wizytę złożyła 22 kwietnia br. wizytę 
w Urzędzie Patentowym RP. w Urzędzie Patentowym RP. 

Wizyta przedstawicieli BJIPO jest dalszym potwierdzeniem oraz 
zacieśnieniem już intensywnej współpracy z administracją odpo-
wiedzialną za ochronę własności przemysłowej. Współpraca z chiń-
skimi służbami przejawia się m.in. w podpisaniu umowy zawartej 
pomiędzy UPRP a Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej 
Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO), umożliwiającej od 1 lipca 
2013 r. polskim zgłaszającym korzystanie z przyspieszonej proce-
dury uzyskania patentu w Chinach, bazując na odpowiadającym 
mu polskim zgłoszeniu patentowym. Uruchomiło to tzw. program 
pilotażowy PPH (Patent Prosecution Highway). Znakomitym polem 
do dotychczasowej współpracy są także Międzynarodowe Fora 
Grupa Wyszehradzka – Chiny „Własność intelektualna w strategii 
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„EUROPEJSKI WYNALAZCA” 

W PARYŻUW PARYŻU

Braliśmy udział

T egoroczny fi nał i gala najważniejszego 
konkursu wynalazczego odbył się 

w ścisłym centrum stolicy Francji, czyli Palais 
Brongniart, będącym historyczną siedzibą 
paryskiej giełdy. Miało to także podkreślać 
ekonomiczny wymiar i znaczenie gospodar-
cze wynalazków. Zwycięzcą w prestiżowej 
kategorii „Badania” został Polak z pocho-
dzenia, urodzony w Warszawie, z obywatel-
stwem francuskim, prof. Ludwik Leibler.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Europej-
skiego Wynalazcy Roku przyniosła prestiżo-
we nagrody dla twórców z Australii, Austrii, 
Chin, Francji, Japonii, Holandii i Szwajcarii. 
Uroczystość odbyła się z udziałem ponad 
kilkuset gości, w tym także wysokich 
przedstawicieli rządu francuskiego, Komisji 
Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu 
Patentowego (EPO) i reprezentantów urzę-

dów krajowych oraz szerokiego środowiska 
polityki, biznesu i nauki. 

E PO honoruje wynalazców z wyjątko-
wymi osiągnięciami przede wszystkim 

w dziedzinie nauk przyrodniczych, elek-
troniki, chemii przemysłowej, technologii 
medycznej oraz inżynierii materiałowej. 
W tym roku wybrano 15 fi nalistów z ponad 
300 osób i zespołów wynalazczych, zaś 
ostatecznie wyłoniono laureatów w pięciu 
kategoriach. Jak zwracał uwagę Benoît 
Battistelli, prezes EPO, „pomysłowość 
i kreatywność laureatów podkreśla rolę Eu-
ropy jako regionu doskonałych technologii 
oraz miejsce życia i pracy wynalazców z ca-
łego świata. Uhonorowani twórcy przyczynili 
się ogromnie do postępu technologicznego, 
zaś ich wynalazki poprawiają lub poprawią 
nasze codzienne życie, będą tworzyć war-

E. Bieńkowska Komisarz UE (po środku) podczas wręczania nagrody Laurze van‘t Veer 
z Holandii

biznesowej”, które odbywały się już w War-
szawie i Pekinie. Współpraca UPRP z SIPO 
została zapoczątkowana podczas Wystawy 
Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, gdzie 
w pawilonie polskim Urząd zorganizował semi-
narium poświęcone zagadnieniom związanym 
z ochroną własności intelektualnej w Polsce 
i Europie.

Wizyta przedstawicieli BJIPO była okazją 
do wymiany doświadczeń oraz uzyskania infor-
macji na temat podejmowanych przez obydwa 
urzędy inicjatyw w zakresie promowania ochro-
ny własności przemysłowej. Zainteresowanie 
aktywnymi działaniami podejmowanymi w Pol-
sce w tym zakresie wynika z polityki rządu 
Chin, której jednym z priorytetów w ostatnich 
latach stało się wspieranie innowacyjności 
i wzmacnianie systemu praw własności prze-
mysłowej oraz ich przestrzegania i dochodze-
nia. Za pierwsze osiągnięcia w tej dziedzinie 
należy uznać m.in. utworzenie w 2014 roku 
w Pekinie Sądu ds. Własności Przemysłowej 
oraz zamiejscowego Biura Światowej Organi-
zacji Własności Intelektualnej (WIPO).

W związku z planowanym utworzeniem w sto-
licy Chin Doliny Technologicznej wzorowanej 
na amerykańskiej Dolinie Krzemowej, dele-
gaci BJIPO byli także zainteresowani polską 
praktyką w zakresie badań technologicznych 
i komercjalizacji wynalazków. Dlatego też 
w ramach swojej wizyty odwiedzili również 
Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Klaster LifeScience 
w Krakowie.

(UP)

Prezes Urzędu Patentowego RP 
Alicja Adamczak i Dyrektor Generalny 
Pekińskiego Urzędu Własności 
Intelektualnej Wang Hong
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tość ekonomiczną, nowe miejsca pracy, a nawet ratować to życie”. 
Prezes B. Battistelli podkreślał także rolę europejskiego systemu 
patentowego, zapewniającego odpowiednie warunki dla wynalazców 
pragnących chronić swoje wynalazki w 38 krajach członkowskich 
Europejskiej Organizacji Patentowej. 

N ajlepszych twórców wybrano już po raz dziesiąty w historii. 
To najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Europie 

i świecie. Organizowany jest przez Europejski Urząd Patentowy 
z siedzibą w Monachium. Do konkursu EPO zaproszeni są wszyscy 
wynalazcy, również spoza krajów członkowskich, pracujący w prze-
myśle, na uniwersytecie, w instytucie badawczym, stowarzyszeniu 
zawodowym bądź jako indywidualni twórcy. Podstawowym warun-
kiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie co najmniej jednego 
ważnego patentu europejskiego, tzn. udzielonego przez Europejski 
Urząd Patentowy. Jeżeli konkursowy wynalazek zawiera więcej niż 
jedno prawo wyłączne, twórca powinien w takim przypadku wybrać 
najbardziej reprezentacyjny patent wraz z uzasadnieniem. Konkurs 
obejmuje wszystkie dziedziny techniki, na które można uzyskać tzw. 
patent europejski. Poza twórcami indywidualnymi mogą zgłaszać się 
również zespoły.

Z uwagi na to, że wymogiem formalnym jest posiadanie udzie-
lonego patentu europejskiego, zaś samo zgłoszenie do kon-

kursu możliwe jest do końca września poprzedniego roku (w tym 
przypadku 2014 r.) konkurencja była spora. „Europejska Nagroda 
Wynalazcy” z założenia ma być hołdem dla tych wszystkich twórców, 
których wynalazki uzyskały trwały oddźwięk społeczny. Tak więc 
potencjalnie nagrodzony wynalazek powinien charakteryzować się 
dużą pomysłowością, mieć praktyczne zastosowanie, udowadniać 
potencjalny sukces rynkowy w Europie, poprawiać jakość życia lub 
ochrony środowiska oraz posiadać wyraźnie rozpoznawalne korzyści 
dla gospodarki i społeczeństwa, np. poprzez wzrost zatrudnienia. 

Międzynarodowe jury – niezależne od EPO – wybierało w wielomie-
sięcznej procedurze spośród kilkuset kandydatur z całego świata. 
Ostatecznie piętnastu naukowców i inżynierów, zostało w kwietniu 
nominowanych do tegorocznej nagrody. 

G łównym punktem uroczystości było oczywiście uhonorowanie 
laureatów. Nagrodę za „Całokształt twórczości” otrzymał 

Andreas Manz (Szwajcaria) za wynalezienie technologii Chip Mi-
crolab. Dzięki jego pracy obecnie możliwe jest przeprowadzanie me-
dycznych, biologicznych lub chemicznych analiz szybko i sprawnie 
przy pomocy mikroprocesorów o wielkości zaledwie kilku milimetrów. 
Manz jest pionierem w badaniach nad mikrofl uidami, które utorowały 
drogę do przełomowej diagnostyki, ale również do szybkiego bada-
nia DNA w celu zapobiegania chorobom dziedzicznym.

Nagrodę w kategorii „Przemysł” otrzymali Franz Amtmann 
(Austria) i Philippe Maugars (Francja), wraz z ich zespołem 
z holenderskiej fi rmy NXP Semiconductors za wynalazek Near Field 
Communication (NFC), który stanowi bezdotykową, bezpieczną 
technologię przesyłania danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi. 
Umożliwia on, np. użycie naszych smartfonów jako wirtualnych 
portfeli bądź kontrolowanie tzw. inteligentnych domów. NFC posiada 
zaawansowane zabezpieczenia na podstawie minimalnych odległo-
ści transmisji i szyfrowania danych. 

N agrodę w kategorii „Małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP)” otrzymała Laura van‘t Veer (Holandia), za wyna-

lezienie testu na bazie tkanek genów, który umożliwia oferowanie 
ukierunkowanego leczenia raka piersi. Test zapewnia niezawodne 
prognozowanie zasadności chemioterapii we wczesnym stadium 
nowotworu. Technologia pomogła już ponad 40 tys. kobiet oraz 
zmniejszyła – jak się szacuje – konieczność chemioterapii u 20 
do 30 proc. pacjentek. Miłym akcentem podczas wręczania nagrody 
dla van‘t Veer była obecność Elżbiety Bieńkowskiej, Europejskiego 
Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, odpowiedzialnej rów-
nież za sektor MŚP.

N agrodę w kategorii „Kraje pozaeuropejskie” otrzymali 
Sumio Iijima, Akira Koshio i Masako Yudasaka (Japonia) 

za przełomowe odkrycie nanorurek węglowych, nieznanej dotąd 
strukturalnej postaci węgla oraz opracowanie zrównoważonego pro-
cesu ich produkcji. Nanorurki węglowe są doskonalszym budulcem, 
przyspieszającym wydajność komputerów, samochodów czy samo-
lotów, a także bardziej stabilnym dla baterii słonecznych. Możliwe jest 
również ich zastosowanie w biomedycynie leczącej nowotwory.

N agrodę w kategorii „Popularność” zdobyli Ian Frazer 
(Australia) i Jian Zhou (Chiny) za wynalezienie pierwszej 

na świecie szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. Nosząca na-

Prof. Ludwik Leibler ze swym „magicznym” plastikiem...

...i podczas wystąpienia w Palais Brongniart
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zwę „Gardasil” była przełomem, chroniącym 
przed rakotwórczym wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) i uratowała życie ogromnej 
liczbie kobiet na całym świecie. 

Największym sukcesem było zwycięstwo 
i tytuł laureata w prestiżowej kategorii 
„Badania” dla prof. Ludwika Leiblera, 
twórcy nowego materiału – witrimerów – 
nazywanych magicznym plastikiem. Jest 
to nowa klasa tworzyw sztucznych, które 
mogą być bez końca modyfi kowane oraz 
poddawane wielokrotnemu recyklingowi. 
Ten wynalazek ma ogromny potencjał, 
aby powstrzymać rosnące góry odpadów 
i śmieci z tworzyw sztucznych. Materiał 
ten można także bardzo łatwo naprawiać: 
w stanie stałym jest niezwykle stabilny, zaś 
po podgrzaniu formowany dowolnie. Stąd 
jest atrakcyjną alternatywą dla szkła i metali, 
dzięki czemu nadaje się np. do stosowania 
w produkcji samolotów i pojazdów, a także 
w elektronice, przemyśle budowlanym 
i sportowym. 

Ludwik Leibler, z pochodzenia Polak, jest 
obywatelem Francji, urodził się w 1951 r. 
w Warszawie, gdzie studiował na UW fi zykę 
teoretyczną, kończąc studia doktoratem 

w 1976 r. Następnie pracował naukowo 
w Collège de France w Paryżu. W latach 
1978–1979 pracował w Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alterna-
tives w Saclay. W latach 1996–2003 stwo-
rzył w Levallois-Perret wspólne laboratorium 
CNRS i Elf Aquitaine (obecnie Arkema). 
W roku 2001 został powołany na profesora 
École supérieure de physique et de chimie 
industrielles de la ville de Paris. Obecnie 
działa w Centre National de la Recherche 
Scientifi que, gdzie zajmuje się teoretycz-
nie i doświadczalnie adhezją polimerów, 
powłokami nanostrukturalnymi i żelami. 
Ponadto jest członkiem zagranicznym pre-
stiżowej, amerykańskiej National Academy 
of Engineering. 

W śród dotychczasowych laureatów 
nie było dotąd Polaka, nie licząc 

nagrody dla prof. Wojciecha Steca z PAN, 
w jednorazowo utworzonej kategorii 
„Nowy członek UE” podczas pierw-
szej edycji nagrody w 2006 r. Otrzymał 
je wówczas za sposób wytwarzania mody-
fi kowanych analogów nukleotydów, a więc 
skutecznego narzędzia do wykorzystania 
w diagnostyce, terapii, medycynie sądowej 

i kryminalistyce. Co warte podkreślenia wy-
nalazek prof. Steca został zgłoszony w trybie 
krajowym najpierw do polskiego Urzędu 
Patentowego, a dopiero później jako euro-
pejskie zgłoszenie do urzędu w Monachium. 
Kilkakrotnie nominowani i nagradzani byli 
Polacy występujący w zespołach pod innym 
szyldem narodowym. 

W  ubiegłym roku ogromny sukces 
odniósł polski wynalazca i nauko-

wiec prof. Wiesław Nowiński, wywodzący 
się z Politechniki Warszawskiej, pracu-
jący wówczas w singapurskim ASTAR 
(Agency for Science, Technology and Rese-
arch) za wynalazek trójwymiarowego atlasu 
mózgu do użytku klinicznego o światowej 
sławie. Został wtedy nominowany do ścisłej 
trójki wynalazców w najbardziej prestiżo-
wej kategorii „Całokształt twórczości” 
i pozostaje jednym Polakiem (wedle posia-
danego obywatelstwa), który osiągnął tak 
wysoki sukces, zostając fi nalistą (w ub. roku 
w Kwartalniku UPRP ukazał się z nim 
wywiad). 

Piotr Brylski 
Zdj. EPO CENTER

Tegoroczni laureaci edycji konkursu „Europejski Wynalazca Roku” (pierwszy z lewej B. Battistelli)
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Braliśmy udział

SPOTKANIE PREZESÓW URZĘDÓW 
PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

GRUPY WYSZEHRADZKIEJ NA SŁOWACJI

W dniach 2–4 czerwca br. w Martinie 
na Słowacji odbyło się spotkanie 

szefów urzędów ochrony własności przemy-
słowej państw Grupy Wyszehradzkiej. Spo-
tkanie zostało zorganizowane przez Słowacki 
Urząd Własności Przemysłowej w ramach 
przewodnictwa Słowacji w pracach urzędów 
ochrony własności przemysłowej Grupy 
Wyszehradzkiej.

Przedmiotem dwóch dni spotkań była współ-
praca Czech, Polski, Węgier i Słowacji mająca 
na celu ustalenie wspólnego stanowiska 
państw Grupy na forum organizacji międzyna-
rodowych, tj. Urzędu ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego, Europejskiego Urzędu Pa-
tentowego i Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej. 

S zczególną uwagę poświęcono po-
stępom prac nad ratyfi kacją umowy 

w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Insty-
tutu Patentowego, podpisanej w lutym 2015 r. 
Omówiono również kolejne kroki na drodze 
do utworzenia Instytutu, jaką jest nadanie mu 
przez WIPO statusu Międzynarodowego Orga-
nu Badań Wstępnych oraz Międzynarodowego 
Organu Poszukiwań.

Pierwszego dnia na spotkaniu obecni byli 
przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, 
podczas którego szczegółowo omówiono 
aktualny postęp prac nad ratyfi kacją umowy 
w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Urzę-
du Patentowego, natomiast kolejnego dnia 
grono poszerzono o państwa zaprzyjaźnione 
z Grupą Wyszehradzką – Austrię, Chorwację, 
Rumunię i Słowenię.

S potkania państw i przyjaciół Grupy 
Wyszehradzkiej odbywają się od 1990 r. 

i organizowane są co roku przez urząd pań-
stwa, które aktualnie sprawuje przewodnictwo 
w Grupie. Celem spotkań jest nie tylko omó-
wienie bieżących kwestii, ale również zacie-
śnianie współpracy pomiędzy urzędami. Jako 
miejsce spotkań wybierane są miejscowości 

Obrady Grupy Wyszehradzkiej

Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie

Delegacje Grupy Wyszehradzkiej i Przyjaciół

Turiec. Miasto wybrano z uwagi na wyjątkowe 
walory przyrodnicze, a także możliwość podzi-
wiania tradycji słowackiego rzemiosła. Miasto 
jest bowiem doskonałą bazą turystyczną dla 
osób wybierających się w góry Wielkiej i Małej 
Fatry. Może się również poszczycić rozległym 
skansenem wsi słowackiej rozciągającym się 
na powierzchni 15,5 ha i skupiającym 129 zabyt-
kowych obiektów z czterech regionów Słowacji. 

P oprzednie edycje odbyły się między in-
nymi we Wrocławiu i Gdańsku. W przy-

szłym roku spotkanie Grupy Wyszehradzkiej 
odbędzie się w Polsce.

(JR)
Zdj. Słowacki Urząd Własności 

Przemysłowej

o wyjątkowych walorach historycznych, kultu-
rowych lub przyrodniczych, które w szczególny 
sposób mogą zaprezentować gościom tradycje 
i dziedzictwo kulturowe danego kraju.

W tym roku spotkanie zorganizowano w ma-
lowniczej miejscowości Martin położonej 
w środkowej Słowacji w historycznym regionie 
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KONFERENCJA PATLIB 2015 KONFERENCJA PATLIB 2015 
– SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI 
OŚRODKÓW INFORMACJI PATENTOWEJ

F ormuła konferencji jest naprze-
mienna. W latach parzystych 

przybiera formę wydarzenia skupiającego 
się wokół wymiany doświadczeń i kon-
taktów. Odbywa się wówczas w jednym 
z państw członkowskich, we współpracy 
z krajowym urzędem własności intelektu-
alnej. W latach nieparzystych konferencja 
odbywa się w jednej z siedzib Europej-
skiego Urzędu Patentowego i ma charak-
ter stricte szkoleniowy. 

T aką formę przybrała w bieżącym 
roku. W dniach 21–22 kwietnia 

2015 r. w Monachium pracownicy Ośrod-
ków Informacji Patentowej i krajowych 
urzędów własności intelektualnej uczest-
niczący w konferencji PATLIB przysłuchi-
wali się wystąpieniom plenarnym oraz 
wzięli udział w sesjach szkoleniowych 
w mniejszych grupach. Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonał Prezes 
EPO Benoît Battistelli. W przemówieniu 
podkreślił gotowość EPO do pogłębienia 
współpracy z państwami członkowskimi 
oraz nowymi kandydatami. Moderatorem 
konferencji był Richard Flammer, Dyrektor 
Generalny ds. Informacji Patentowej i Eu-
ropejskiej Akademii Patentowej.

P rzemówienie programowe wygło-
siła Ingrid Baele z Philips Group 

Innovation oraz Heidrun Krestel z EPO. 
Ingrid Baele podzieliła się spostrzeżenia-
mi na temat zlecania fi rmom zewnętrz-
nym wykonywania usług związanych 
z własnością intelektualną. Ze strategicz-
nego punktu widzenia pozwala to na lep-
sze wykorzystanie zasobów na potrzeby 
działań wewnętrznych fi rmy. Zwróciła 
szczególną uwagę na konieczność prze-
strzegania wysokich standardów jakości. 

Z kolei Heidrun Krestel zreferowała 
wyniki ankiety dotyczącej ośrod-

ków PATLIB. Celem ankiety z 2014 r. 
było zgromadzenie aktualnych informacji 
na temat struktury i funkcjonowania 
ośrodków oraz potrzeb, jakie EPO po-
winno wspierać. Analizie poddano liczbę 
pracowników, fi nansowanie oraz ofertę 
usług i potrzeby szkoleniowe. Pozwoliło 
to na zidentyfi kowanie obszarów, w jakich 
EPO mogłoby wesprzeć ośrodki w pro-
cesie reorientacji.

N astępnie Eskil Waage z EPO przy-
bliżył kwestię jednolitego systemu 

Organizowana przez Europejski Urząd Patentowy konferencja PATLIB Organizowana przez Europejski Urząd Patentowy konferencja PATLIB 
to coroczne wydarzenie, którego celem jest stworzenie możliwości szkoleniowych to coroczne wydarzenie, którego celem jest stworzenie możliwości szkoleniowych 

dla pracowników Ośrodków Informacji Patentowej państw członkowskich dla pracowników Ośrodków Informacji Patentowej państw członkowskich 
Europejskiej Organizacji Patentowej. Konferencja, dla personelu ośrodków Europejskiej Organizacji Patentowej. Konferencja, dla personelu ośrodków 

PATLIB, stanowi doskonałe forum wymiany doświadczeń, jak również szansę PATLIB, stanowi doskonałe forum wymiany doświadczeń, jak również szansę 
na stworzenie sieci kontaktów i wspólne rozwiązywanie problemów, na stworzenie sieci kontaktów i wspólne rozwiązywanie problemów, 

jakie ośrodki realizują i spotykają na co dzień.jakie ośrodki realizują i spotykają na co dzień.
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Stowarzyszenie Elektryków Polskich  
na Światowy Dzień Telekomunikacji 
i Społeczeństwa Informacyjnego pod 
tegorocznym hasłem „Telekomunikacja 
i technologie informacyjno-komunikacyjne: 
źródła innowacyjności” – centralne wydarzenie 
obchodów – XVI Konferencja Okrągłego 
Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa 
Informacyjnego” pod Patronatami Honorowymi 
Prezydenta RP i Marszałka Sejmu RP

Politechnika Warszawska na uroczyste  
otwarcie wystawy lotniczej „Na skrzydłach 
czasu – ludzie i konstrukcje lotnicze Politechniki 
Warszawskiej” w Warszawie

Politechnika Krakowska na główne  
uroczystości jubileuszowe 70-lecia uczelni pod 
hasłem „Nauka-Innowacje-Kształcenie-Ekologia” 
w Krakowie

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
na posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół 
Wyższych w Warszawie

Prof. Grażyna Szpor (UKSW), kierownik  
projektu badawczo-rozwojowego „Model 
regulacji jawności i jej ograniczeń 
w demokratycznym państwie prawnym” 
na VII Konferencję naukową „Bezpieczeństwo 
w Internecie. Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo 
smart city” oraz towarzyszącą konferencji 
sesję ekspercką „Innowacyjność 
a interdyscyplinarność”, której przedmiotem 
rozważań będzie m.in. ochrona zdolności 
patentowej wyników badań fi nansowanych 
ze środków publicznych w kontekście 
prawa dostępu do informacji publicznej 
w Warszawie

NOT, Politechnika Warszawska, UDT,  
PKN na 46. spotkanie Krajowego Forum 
Konsultacyjnego Centrum Bezpieczeństwa 
Technicznego (CBT) pod patronatem honorowym 
wicepremiera Janusza Piechocińskiego 
w Warszawie

Institute of Design Kielce na ofi cjalne  
podsumowanie II edycji „italian design school” 
w Kielcach

Politechnika Warszawska na uroczystości  
promocji doktorskich i habilitacyjnych 
w Warszawie

Ministerstwo Gospodarki na VI konferencję  
„Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania 
– Zarządzanie innowacją” w Warszawie

patentowego oraz jednolitego sądu 
patentowego. Patent jednolity, to patent 
europejski udzielany przez EPO na mocy 
konwencji o patencie europejskim. Obo-
wiązuje on w 25 państwach członkow-
skich jednolitego systemu patentowego. 
Aby zaradzić problemom wysokich kosz-
tów oraz ryzyka związanego z rozbieżno-
ścią decyzji w przypadku egzekwowania 
patentu europejskiego, powołany został 
jednolity sąd patentowy. 

S abine Kruspig z EPO omówiła 
problem poszukiwań patentowych, 

a konkretnie przesłanki do przerwania 
poszukiwań, parametry wpływające 
na poszukiwania oraz wpływ, jaki przej-
rzystość, złożoność i sformułowania 
zastrzeżeń wywierają na rezultaty po-
szukiwań. Stephen Adams z fi rmy Ma-
gister Ltd. podkreślił znaczenie literatury 
niepatentowej, zwłaszcza w kontekście 
poziomu wynalazczego i postępowania 
sprzeciwowego.

S esje szkoleniowe w mniejszych 
grupach poświęcone były nastę-

pującym zagadnieniom: CPC – aktualne 
informacje na temat projektu oraz proce-
dury klasyfi kacji w EPO; jak wprowadzić 
na rynek wynalazki opracowane na uni-
wersytetach; narzędzia wyszukiwawcze 
EPO – Espacenet i GPI; łączenie danych 
patentowych z innymi danymi; narzędzia 
dla ośrodków informacji patentowej 
– prezentacja i dyskusja; znaki towarowe 
i wzory – systemy klasyfi kacji i poszuki-
wania; wycena własności intelektualnej 
– porównanie narzędzi i najlepszych 
praktyk oraz profi le monitorowania tren-
dów technologicznych, konkurencji i infor-
macji prawnej.

W czasie sesji zamykającej kon-
ferencję Matthieu Azzopardi 

z INPI France zapoznał uczestników 
z mapami patentowymi i statystyka-
mi przygotowywanymi przez zespół 
ds. badań IP w odpowiedzi na potrzeby 
decydentów i pracowników korporacji, 
którzy korzystają z informacji patentowej, 
by rozeznać się we własnym środowisku 
i zoptymalizować wiedzę na temat rynku. 
Nigel Spencer z British Library pod-
kreślił rolę mediów społecznościowych 
w pracy ośrodków informacji patentowej. 

Przyczyniają się one do podnoszenia 
świadomości usług oraz zaangażowania 
użytkowników i innych dostawców usług, 
zachęcają do dyskusji na różnorodne 
tematy, choćby za pośrednictwem Linke-
dIn czy kanału Youtube.

K onferencję zakończyło wystą-
pienie Heiko Wongela z EPO 

poświęcone współpracy EPO z ośrod-
kami PATLIB. Zakłada ona rozszerzenie 
kwalifi kacji personelu ośrodków poprzez 
szkolenia i specjalnie zaprojektowane 
programy nauki na odległość, zapew-
nienie materiałów szkoleniowych, rozwój 

i promowanie rozszerzonych działań 
wyszukiwawczych, popularyzowanie 
działalności ośrodków na witrynie interne-
towej EPO. Intensyfi kacja takich działań 
pozwala na wykorzystanie rosnącego 
doświadczenia ośrodków na potrzeby 
realizacji wspólnych zadań na rzecz lep-
szego rozumienia informacji patentowej 
przez obywateli Europy.

W tegorocznej konferencji udział 
wzięło 220 delegatów, w tym 

liczni przedstawiciele EPO, jak również 
po jednym z OHIM i WIPO. Polskę łącznie 
reprezentowało aż trzydziestu pracowni-
ków Ośrodków Informacji Patentowej.

Katarzyna Kowalewska
Zdj. aut.
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Braliśmy udział

REGIONALNE SZKOLENIE 

AKADEMII OHIM AKADEMII OHIM 
W BAŃSKIEJ BYSTRZYCY

W siedzibie Słowackiego Urzędu Własności Przemysłowej w Bańskiej Bystrzycy W siedzibie Słowackiego Urzędu Własności Przemysłowej w Bańskiej Bystrzycy 
odbyło się w dniach 20–22 kwietnia br. szkolenie z zakresu tzw. kompetencji miękkich odbyło się w dniach 20–22 kwietnia br. szkolenie z zakresu tzw. kompetencji miękkich 

dla pracowników europejskich urzędów patentowych. Szkolenie, zorganizowane dla pracowników europejskich urzędów patentowych. Szkolenie, zorganizowane 
z inicjatywy Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, po raz pierwszy miało z inicjatywy Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, po raz pierwszy miało 

charakter regionalny i odbyło się poza siedzibą organizacji w Alicante. charakter regionalny i odbyło się poza siedzibą organizacji w Alicante. 

W ciągu trzech dni ponad 60. pra-
cowników urzędów patentowych 

z 9 krajów uczestniczyło w warsztatach z za-
kresu prezentacji, negocjacji i radzenia sobie 
ze stresem, pod okiem ekspertów z Akademii 
OHIM. Zajęcia miały charakter warsztatowy, 
ale ich celem było zdobycie takich umiejętności 
i kompetencji, które można wykorzystać nie tyl-
ko na dowolnym stanowisku pracy, a także 
poza nim. Uczestników szkolenia podzielono 
na trzy zespoły, w których byli reprezentanci 
różnych krajów. 

P ierwsza część szkolenia obejmowała 
naukę umiejętności skutecznej komuni-

kacji i prezentacji. Uczestnicy warsztatów mogli 
dowiedzieć się, jak skutecznie dotrzeć do od-
biorcy i zainteresować go tematem, a także 
jak radzić sobie ze stresem, szczególnie 
w obecności licznej publiczności czy też w sy-
tuacji, która wymaga wygłoszenia prezentacji 
w języku obcym. Ćwiczona była umiejętność 
prezentowania wyników pracy zespołowej, 
wygłaszania wystąpień indywidualnych, 
nawiązywania kontaktu z publicznością oraz 
autoprezentacji.

C zęść poświęcona negocjacji rozpoczęła 
się od kwestii teoretycznych: przedsta-

wienia różnych stylów negocjacji, ich mocnych 
i słabych punktów, a także sposobu zidentyfi -
kowania swojego własnego stylu i umiejętnego 
stosowania go w praktyce. Ćwiczono również 
praktyczne zastosowanie przedstawionych 
przez wykładowcę podstaw teoretycznych, 
co wymagało od uczestników szkolenia wczu-
cia się w rolę sprzedawcy samochodów lub 

kupców, przedstawicieli renomowanej restau-
racji lub fi rmy produkującej soki owocowe, 
a na koniec wybranych krajów Unii Europej-
skiej, które miały do osiągnięcia wyznaczone 
cele. W tym ostatnim przypadku okazało się, 
że pogodzenie narodowych interesów wcale 
nie jest takie łatwe. 

O statni z bloków obejmował tematykę 
radzenia sobie ze stresem oraz zmianą. 

Stres jest nieodłącznym towarzyszem życia 
każdego z nas. Natomiast zmiana, szczególnie 
w miejscu pracy, to przykład sytuacji trudnych 
oraz wywołujących obawy i niepokój u pracow-
ników. Podczas zajęć słuchacze mieli możli-
wość poznania i przeanalizowania okoliczności 
najczęściej generujących i zwiększających 
poziom stresu. Ćwiczenia praktyczne pozwoliły 

natomiast poznać techniki ułatwiające szybkie 
i skuteczne redukowanie stresu w codziennych 
sytuacjach zawodowych i prywatnych oraz 
postrzegania zmiany jako szansy i wyzwania. 

C zas spędzony w Bańskiej Bystrzycy był 
doskonałą okazją do zdobycia dodatko-

wych kwalifi kacji, przydatnych w codziennym 
życiu i miejscu pracy. Wspólne ćwiczenia, 
zwiedzanie urokliwego miasteczka, degustacja 
specjałów kuchni słowackiej, a także wy-
cieczki po pobliskich górskich ścieżkach były 
również sposobnością do poznania kolegów 
z innych urzędów patentowych oraz wymiany 
doświadczeń.

Dorota Grodzka, Joanna Rytel
Zdj. organizatorzy

Podczas 
warsztatów 
na temat 
radzenia 
sobie 
ze stresem 
i zmianą
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PRAWO AUTORSKIE 

W PRZESTRZENI CYFROWEJW PRZESTRZENI CYFROWEJ

Ogólnopolską konferencję Ogólnopolską konferencję „Internet a prawo autorskie”„Internet a prawo autorskie” zorganizowało w maju br.  zorganizowało w maju br. 
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Prawa Gospodarczego 

i Handlowego UMCS i Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi i Handlowego UMCS i Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi 
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL Konferencję współorganizowała Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL Konferencję współorganizowała 

również Fundacja Absolwentów UMCS.również Fundacja Absolwentów UMCS.

P odczas konferencji debatowano 
nad nowymi trendami i problema-

mi funkcjonowania prawa autorskiego 
w przestrzeni cyfrowej. Poruszane zagad-
nienia skupiły się wokół trzech kwestii, 
mających ważne znaczenie dla ochrony 
praw autorskich w Internecie. Pierwsza 
z nich dotyczyła nowych form twórczości 
w Internecie, różniących się od tych, 
które są tradycyjną domeną działalności 
pisarzy, artystów itd. Ze szczególnym 
zainteresowaniem spotkały się referaty 
poświęcone konstruowaniu i ochronie 
domen internetowych oraz zasad zgod-
nego z prawem tworzenia i eksploatowa-
nia blogów. 

D rugi blok zagadnień dotyczył za-
sad dozwolonego użytku utworów 

w Internecie. Prelegenci przedstawiali 
nowe spojrzenie na problemy, które 
od pewnego czasu stanowią przedmiot 
zainteresowania doktryny, w tym takie, 
jak w szczególności dozwolone hiperlinki 
(odesłania) do utworów. Oprócz tych 
kwestii, ogromne zainteresowanie uczest-
ników konferencji wzbudziły nowo kształ-
tujące się problemy funkcjonowania dóbr 
niematerialnych w przestrzeni cyfrowej, 
w tym zwłaszcza zagadnienia tzw. „clo-
ud computingu” oraz „embedowania”. 
Zarówno prelegenci, jak też uczestnicy 
dyskusji, mimo różnic w kwestiach szcze-

gółowych, byli zgodni co do tego, że pra-
wo autorskie z trudem nadąża za postę-
pem techniki i gorset obowiązujących 
w Polsce regulacji z tego zakresu, staje 
się coraz bardziej „krępujący” w obliczu 
rozwoju środowiska cyfrowego.

K olejny blok zagadnień, któremu to-
warzyszyło największe zaintereso-

wanie, dotyczył odpowiedzialności za na-
ruszenie praw autorskich w Internecie. 
Kwestie z tym związane skupiły się na za-
kresie odpowiedzialności za naruszenie 
praw autorskich w publikacjach interne-
towych, nie tylko prasowych, ale również 
„pozaprasowych”. Duże zainteresowanie 
wzbudziła kwestia odpowiedzialności 
autora oprogramowania antywirusowego 
za szkody wyrządzone użytkownikom. 
Zainteresowanie to miało związek z po-
jawiającymi się coraz częściej próbami 
ograniczania tej odpowiedzialności w sto-
sunku do użytkowników końcowych.

W konferencji wzięło udział kil-
kadziesiąt osób z całej Polski, 

zarówno z grona teoretyków, jak i prakty-
ków, z takich ośrodków naukowych, jak 
Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwer-
sytet im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk. W gronie prelegentów i uczest-

ników konferencji nie zabrakło również 
przedstawicieli gospodarki, studentów 
i pracowników naukowych Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

K onferencję wsparło wiele insty-
tucji, Prezydent Miasta Lublina 

dr Krzysztof Żuk, Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, 
Instytut Allerhanda, ZAiKS, Okręgowa 
Rada Adwokacka w Lublinie, Kancelaria 
Prawna Filipek & Kamiński Spółka Ko-
mandytowa. Patronatem objął ją także 
Urząd Patentowy RP. 

N ależy podkreślić, że doprowadze-
nie przedsięwzięcia do skutku jest 

w ogromnej mierze zasługą Stowarzy-
szenia Zbiorowego Zarządzania Prawami 
Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych 
i Technicznych KOPIPOL, a przede 
wszystkim jego prezesa, prof. Mieczy-
sława Poniewskiego. Opiekę naukową 
nad wydarzeniem sprawowała prof. 
Maria Poźniak-Niedzielska, która udzieliła 
konferencji patronatu i nieustannie okazy-
wała organizatorom ogromną życzliwość 
i pomoc.

Patronat medialny nad konferencją 
sprawowali: Wydawnictwo Wolters Klu-
wer S.A. i Radio Lublin.

Adrian Niewęgłowski UMCS
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Ludzie, których warto poznać

Sulima Grabowska Sierzputowska  
Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.j. 
na wydarzenie „Women in IP Networking Event” 
w Warszawie

Ośrodek Przetwarzania Informacji na sesję  
publiczną „step4EU Warsaw Policy Research 
Workshop Programme” w Warszawie

Konferencja Rektorów Akademickich  
Szkół Polskich na posiedzenia Zgromadzenia 
Plenarnego KRASP

Politechnika Łódzka na uroczyste  
posiedzenie Senatu uczelni z okazji 70. rocznicy 
powstania

Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan  
Marek Sowa na konferencję „DIZAJN motorem 
napędowym BIZNESU – od światowych trendów 
po lokalne wdrożenia”, otwierającą Małopolski 
Festiwal Innowacji w Krakowie

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony  
Narodowej Pan Tomasz Siemoniak na uroczyste 
ogłoszenie wyników III Konkursu na najlepszą 
pracę naukową i wdrożenie z obszaru 
obronności, organizowanego przez Ministra 
Obrony Narodowej oraz Konferencję „Nauka – 
Przemysł – Obronność” pn. „Nauka i Przemysł 
w modernizacji Sił Zbrojnych RP” w Warszawie

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,  
gen. Lech Majewski na uroczyste nabożeństwo 
z okazji Święta Wojsk Specjalnych oraz 
Ceremonię odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
techników Polskich Sił Powietrznych 
na Zachodzie w latach 1939–1945 w Katedrze 
Polowej Wojska Polskiego w Warszawie

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wodzisław 
Duch na posiedzenia Zespołu doradczego 
ds. otwartego dostępu („Planu wdrożenia 
otwartego dostępu do treści naukowych 
w Polsce”) w Warszawie

Polska Izba Fleksografów na Forum  
Fleksografi czne w Serocku

Redakcja Polish Market, PARP oraz NOT  
na konferencję „Zarządzanie innowacjami 
w przedsiębiorstwie” w Warszawie

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,  
gen. Lech Majewski na uroczystość z okazji 
Święta Wojsk Specjalnych w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu na konferencję  
„Platforma Transferu Technologii – Otwarte 
Innowacje”, a także panel dyskusyjny „Model 
otwartych innowacji szansą rozwoju polskiej 
gospodarki” w Warszawie

Twoja Twoja 
praca praca 

zawsze ma zawsze ma 
znaczenie znaczenie 
dla kogośdla kogoś

Rozmowa z Dariuszem Rusinem, 

b. mistrzem Polski i świata w kajakarstwie

– Był Pan wielokrotnym mistrzem Polski 
i świata w kajakarstwie. Czy to sport 
sprawił, że ma Pan w sobie hart ducha, 
wewnętrzną siłę pokonywania różnych 
życiowych przeszkód i ciekawość świata?

– Z pewnością tak. Połowę dotychczasowego 
życia poświęciłem na sport.
Od dziecka byłem wychowywany w duchu 
tradycji rodzinnych, rodzice – nauczyciele, po-
trafi li przekazać mi, jak rozróżniać dobro od zła, 
nauczyli empatii, myślenia o sensie życia. Moje 
dorastanie, to był mądry dialog z dorosłymi. 
Wpajanie samych zasad, bez zdrowego przy-
kładu, bez możliwości zadawania trudnych 
pytań, które nigdy nie pozostawały bez odpo-
wiedzi, nie dałoby pewnie takiego efektu.
Dziś przede wszystkim jestem człowiekiem 
szczęśliwym, ojcem czwórki dzieci. Z zawodu 
i „pochodzenia” nauczycielem. Moją pasją 
jest szukanie odpowiedzi na stale nurtujące 
nas pytania, „skąd” jesteśmy, co powinniśmy 
robić, my ludzie, aby pod każdym względem 
być lepszymi, a dla siebie stawać się bardziej 
wyrozumiali i empatyczni. Staram się więc żyć 
zgodnie z ideą w zdrowym ciele, zdrowy duch. 

Teraz jestem na etapie rozwoju wewnętrznego. 
Moje studia nad wewnętrzną naturą człowieka 
pochłaniają mnie bez reszty, a podróże, odkry-
wanie nieznanego mi dotąd świata, nowych, 
ciekawych kultur, analiza bytu człowieka, temu 
służą.

– Czy było coś szczególnego, jakaś inspira-
cja, która ze sportu popchnęła Pana w nurt 
poszukiwań fi lozofi i życia?

– Sport dał mi możliwość poznania wielu odle-
głych miejsc na naszej planecie. Jednak kiedy 
po raz pierwszy przeczytałem Bhagawad-Gitę, 
był to rok 1990, przeżyłem swoistą fascynację. 
Jej inspirujące treści nadały potem kierunek 
moim dalszym poszukiwaniom. Zawsze mia-
łem w sobie pęd do wiedzy. Ukończyłem trzy 
kierunki studiów, ekologię, zarządzanie i bada-
nie kultur organizacyjnych. I wciąż poszukuję. 
Stałem się podróżnikiem. Poznałem życie 
ludzi w Phenianie (Korea Północna). W trakcie 
odkrywania dawnych kultur Afryki urzekła 
mnie prostota życia potomków berberyjskich, 
w jednej z prowincji Indii, w Orisie, w miastecz-
ku Puri doświadczyłem, jak głębokie może 
być przeżywanie i duchowe zaangażowanie 
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kapłanów Dżaghanatha, którzy od tysiącleci 
wykonują pudżę (wielbienie) Pana Kryszny. 
W Bengalu Zachodnim dostrzegłem spokój 
i szczęście miejscowej ludności wiejskiej, która 
pomimo wielkiego ubóstwa, emanuje prawdzi-
wą radością. Oni po prostu cieszą się, że żyją, 
wielbiąc Boga i widzą w tym olbrzymi sens. 
Bengalczycy mają w sobie jakiś bezcenny 
skarb, który może być zrozumiany tylko przez 
kogoś, kto „czuje ducha”, przeżywa tzw. uczu-
cia wyższe.

– Z każdej wyprawy wraca Pan zatem bo-
gatszy nie tylko o wrażenia, ale i o wartości 
duchowe…

– Wracam jeszcze bardziej otwarty na nowe 
wyzwania. To w Indiach od Sadhu (świętych 
nauczycieli) dowiedziałem się, że człowiek każ-
dego dnia powinien uczyć się czegoś nowego. 
Zrozumiałem, dlaczego wiecznie mi wszyst-
kiego mało. Z podróży zazwyczaj przywożę 
ze sobą książki, które pochłaniam potem 
w każdej wolnej chwili. Niosą one mądrości 
ludzkie dziś już zapomniane przez współ-
czesnego, zapracowanego, zestresowanego 
i poddanego presji ekonomicznej człowieka.

– Tak narodził się pomysł na napisanie 
projektu o starożytnych kulturach Europy?

– Tak, przede wszystkim na bazie moich prze-
myśleń, doświadczeń powstał obecny projekt, 
w którym stawiamy pytania: jakie są korzenie 
kultury prasłowiańskiej czy celtyckiej? Czy mo-
gła kiedyś istnieć jedna kultura, która miała 
wspólne korzenie obecnych kultur europej-

skich? Kim byli gęślarze, druidzi i bardowie, 
bramini, jakie wspólne wartości chcieli przeka-
zać swoim słuchaczom, które i dziś są cenne, 
zadziwiają, budzą swą mądrością szacunek.

– Z tego, co wiem, jest on „fragmentem” 
szerszego działania zwanego projektem 
partnerskim Grundtviga, którego jest Pan 
koordynatorem w Polsce. Co to jest za pro-
jekt, jaki mu przyświeca cel?

– Projekt Grundtvig był pierwszym – jednym 
z czterech – programem edukacyjnym Wspól-
noty Europejskiej, który funkcjonował na prze-
łomie 2006–2007 r. Natomiast od 2007 r. 
realizowany jest następny siedmioletni LLP 
(Lifelong Learning Programme) – „Uczenie się 
przez całe życie”. O istnieniu takiego projektu 
dowiedziałem się dzięki współpracy z p. Jo-
lantą Wołągiewicz z Białostockiej Akademii 
PLUS 50. Bardzo zainteresował mnie ten 
projekt i do dziś dnia działam na jego rzecz. 
Docieramy do organizacji zajmujących się 
edukacją dorosłych. Organizujemy warsz-
taty, nawiązujemy kontakty z ośrodkami 
badawczymi, stowarzyszeniami, placówkami 
edukacyjnymi. Stawiamy na poprawę metod 
dydaktycznych oraz na lepsze zarządzanie 
organizacjami dla dorosłych. Sama nazwa pro-
jektu pochodzi od nazwiska duńskiego fi lozofa 
Nicolaia Grundtviga – założyciela uniwersytetu 
ludowego, żyjącego na przełomie XVIII i XIX 
wieku. (Więcej o projekcie można dowiedzieć 
się na stronie internetowej: http:/www.grund-
tvig.org.pl/index.php/ida/2/) 

D. Rusin (pierwszy z lewej) w Bengalu

Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego na uroczystą sesję Senatu 
uczelni z okazji Święta UKSW oraz wręczenie 
odznaczeń państwowych i promocję doktorów 
i doktorów habilitowanych w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  
na wydarzenie o charakterze konferencyjno-
-wystawienniczym, pt. „Nauka dla Gospodarki 
– Inkubator Innowacyjności SGGW” w Warszawie

Dyrektor Instytutu Lotnictwa,  
prof. Witold Wiśniowski na XV Jubileuszową 
Polsko-Amerykańską Konferencję Nauki 
i Technologii w Ohio, USA

Polski Związek Stowarzyszeń  
Wynalazców i Racjonalizatorów oraz I LO 
im. Jana Kasprowicza w Świdnicy na Galę 
Finałową ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości w Świdnicy

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

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej  
na obrady kapituły III edycji konkursu i cyklu 
redakcyjnego „Eureka! Dziennik Gazeta Prawna 
– odkrywamy polskie wynalazki” w Warszawie

Organizatorzy na doroczne spotkanie  
urzędów patentowych państw Grupy 
Wyszehradzkiej i przyjaciół w Martin, Słowacja

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
na posiedzenia Komitetu Monitorującego 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
w Warszawie

Politechnika Świętokrzyska na uroczyste  
posiedzenie Senatu z okazji Jubileuszu 50-lecia 
uczelni pod patronatem honorowym Prezesa 
Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz w Kielcach

Polska Organizacja Turystyczna  
na posiedzenie Kapituły Programu 
Ambasadorów Kongresów Polskich 
w Warszawie

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego  
„Teraz Polska” na Galę Teraz Polska 2015 oraz 
VI edycję konkursu Wybitny Polak w Warszawie

Rada ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie  
m.st. Warszawy na uroczystość otwarcia 
Warsaw Innovation Days

Marszałek Województwa Opolskiego  
Pan Andrzej Buła na III Opolski Kongres 
Energetyczny pod hasłem przewodnim 
„Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii” 
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– Pracuje Pan z międzynarodową grupą ludzi, jesteście zespołem 
reprezentującym kilka organizacji europejskich?

– Uczestniczy w tym programie od roku 2011 aż 27 krajów UE, w tym 
również Polska. Budżet dla akcji zdecentralizowanych w projekcie 
Grundtvig ustala UE. Są to organizacje o podobnym profi lu edukacyj-
nym, propagujące edukację tzw. ogólno-niezawodową przez całe życie, 
zwłaszcza po 60. roku życia. Jako trener i nauczyciel staram się aktywi-
zować dorosłych (i nie tylko) słuchaczy wielu uniwersytetów, czytelników 
bibliotek i uczestników spotkań w domach kultury do działania w kierun-
ku samorealizacji po to, by czynnie odpowiadać na ważne dla wszyst-
kich pytania: dlaczego ulegamy wypaleniu zawodowemu, jak przełamać 
nawyki i uzależnienia, jak stworzyć sobie i bliskim możliwość wejścia 
w świat zdrowia, spokoju i szczęścia, dlaczego czasem trudno jest pod-
jąć właściwą decyzję i później przyjąć jej konsekwencje itp. a także, jak 
pozostać wizjonerem, który nie będzie tylko i wyłącznie koncentrował się 
i zatrzymywał na przejściowych celach?
Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób 
dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, ta-
kich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe 
i etniczne, osoby o niskich kwalifi kacjach, a także zamieszkujące tereny 
o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.
Obecny projekt, wspomniany przeze mnie, którego jestem koordynato-
rem – Pre-Slavic Culture in Europe – Literature Study – został 
przygotowany przeze mnie dwa lata temu, później zaakcepto-
wany i dopracowany przez takie organizacje, jak DUHOVNO 
DRUŠTVO ZA DUŠO ze Słowenii, ISKCON Kerkgenootschap 
z Holandii, ISKCON Ltd z Irlandii oraz Vénu Kft z Węgier. Może 
być realizowany dzięki fi nansowemu wsparciu UE dla każdej z tych 
organizacji oraz dzięki wspólnej pasji grona przyjaciół z całej Europy, 
działających na rzecz nieformalnej edukacji. Zdajemy sobie sprawę, 
że z jednej strony jest niewielki, ale z drugiej – ma rozległy zasięg kultu-
ralny i geografi czny. Jego głównym zamierzeniem jest wymiana doświad-
czeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi 
się niezawodową edukacją dorosłych, które są mniej doświadczone 
we współpracy europejskiej. 

Dla organizacji partnerskich najważniejsze jest to, że wspólny wysiłek 
w realizacji powyższych ambicji został zaakceptowany i otrzymał wspar-

cie Komisji Europejskiej. Do końca realizacji projektu pozostało jeszcze 
kilka miesięcy, a naszą kolejną ambicją jest, by był kontynuowany 
w przyszłości.

– Co już zrealizowaliście?

– W trakcie trwania tego projektu udało nam się między innymi utworzyć 
podręcznik pedagogiczny, który zawiera metodologie zmian nawyków, 
rozwijania właściwych i oczekiwanych cech osobowościowych, historie 
i metafory utrwalające poznawany materiał, interaktywne ćwiczenia wy-
zwalające kreatywność i odkrywanie nowych możliwości samorealizacji, 
ułatwia osiąganie celów pośrednich i bezpośrednich, innymi słowy wspo-
maga on prace trenerów, nauczycieli i słuchaczy. Pod koniec kwietnia 
tego roku był on szczegółowo omawiany na konferencji w Amsterda-
mie, której tematem było podsumowanie naszych dotychczasowych 
osiągnięć projektowych. Oprócz tego wraz z partnerami europejskimi 
odwiedziliśmy Słowenię, gdzie została utworzona i otwarta wystawa 
naszych odkryć kulturalnych w formie zdjęć, obrazów i zebranych cyta-
tów książkowych. Na Węgrzech poznaliśmy ekologiczną farmę, która ma 
80% samowystarczalności, członkowie tej organizacji partnerskiej żyją 
tak, jak żyli nasi praprzodkowie, uprawiając własną żywność. Pod koniec 
tamtego roku wróciliśmy z Irlandii, gdzie zwiedzaliśmy m.in. słynne New-
grange, budowlę sprzed 5000 lat. Niewątpliwie ten cud architektury jest 
dowodem na to, że starożytna kultura celtycka była bardzo zaawanso-
wana, podobnie jak starożytna kultura prasłowiańska.

– Słyszałam, że brał Pan również udział w kilku wyjazdach 
misyjnych?

– Tak, od kilku lat regularnie odwiedzam Indie, a dokładniej okręg 
Navadvip – Bengal Zachodni, gdzie pomagam mojemu przyjacielowi 
w niesieniu pomocy żywnościowej dla najuboższych. Idea tej misji na-
rodziła się w Darłówku. Tam, razem z Magdą Burduk z Biura Promocji 
Miasta, Dorotą Kuriatą z Darłowskiego Centrum Wolontariatu, Robertem 

Irlandia, Newgrange. Grobowiec, świątynia słońca. Budowla 
sprzed 5000 lat. Tylko raz w roku promienie słoneczne docierają 
do świątyni i rozświetlają tę komnatę

Wioska bengalska
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Gorgolem – liderem Festiwalu Reggaenwalde 
zorganizowaliśmy pierwsze zbiórki i od lat 
kontynuujemy nasze działania. Prezentowane 
zdjęcia pochodzą z ostatniej naszej akcji, 
w której skoncentrowaliśmy się na pomocy 
najbiedniejszej grupie społecznej rikszarzy 
i ich rodzin.

– Indie Pana zafascynowały…

– Indie są żywym dowodem na istnienie bar-
dzo zaawansowanych kultur starożytnych.
Można tam spotkać pujarich (kapłanów) płyn-
nie mówiących w sanskrycie.
Zwiedzić wiele świątyń gdzie pudża (wielbienie) 
Wisznu, w niezmieniony sposób, odbywa się 
od kilku tysięcy lat. Bramini do dziś prezentują 
niezmienne poglądy np. astrologiczne czy me-
dyczne. Zwiedzając Orisę i Puri, spotkałem 
braminów, którzy udowadniali, że Jezus w swej 
podróży na Wschód odwiedzał między innymi 
Puri, tam dowiedział się, że zgodnie z cywiliza-
cją wedantyczną Bóg jest jeden, jest On Oso-
bą i jedno z jego imion to Kryszna. W języku 
orija Kryszna wymawia się, jak Krusta. Według 
tych braminów, to tam Jezus przyjął imię Kru-
sta, które my znamy jako Chrystus. Oczywiście 
można wierzyć w to, lub nie.
To, co mnie osobiście pasjonuje, to badanie 
samej natury człowieka, jego kultury, czym 
się stawała, jakie niosła wartości wpływając 
na kształt świata i psyche ludzi.
Może naszym projektem europejskim zainte-
resujemy poważne i wpływowe osoby, które 
w większym lub mniejszym stopniu będą 
chciały odkurzyć te starożytne tzw. wysokie 
wartości? 

Spotkania w Indiach

U nas, w naszej części świata ich nosicielami 
byli wspomniani gęślarze, druidzi, bardowie, 
którzy byli nie tylko doradcami królów, nauczy-
cielami, ale i naturalnymi liderami dla reszty 
społeczeństw.
Z Indii m.in. przywiozłem taką przypowieść, 
którą przytoczę na koniec:
„Pewnego ranka, po sztormie, cała plaża usia-
na była tysiącami meduz, które morze wyrzuciło 
na brzeg. Poza nielicznymi spacerowiczami 
przyszedł tam starszy człowiek. Chwilę przy-
patrywał się bezradnym stworzeniom. Później 
zaczął brać meduzy w ręce i ciskał je z powro-
tem do morza. Wszyscy przechodzący obok 
ludzie dziwili się jego zachowaniu. W pewnym 
momencie podszedł do niego jakiś mężczyzna 
i z wielką ciekawością zapytał: – Po co pan 
to robi? I tak nie uratuje pan tych wszystkich 
zwierząt? Człowiek wziął w dłoń meduzę 
i popatrzył na niego. – To prawda, wszystkich 
nie uratuję, ale dla tej jednej moja praca jest 
bardzo ważna – odpowiedział, po czym wrzucił 
meduzę do morza.”

– Jaki płynie z niej morał?

– Nawet, jeśli wydaje Ci się, że twoja praca nic 
nie znaczy, bo ogólnie niewiele się zmienia, dla 
kogoś może mieć ona wielkie znaczenie i cza-
sem zmienić nawet całe jego życie.

– Myśl piękna. Dziękuję za rozmowę 
i życzę powodzenia w realizacji swych 
zamierzeń.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Globe  
Forum na VI Kongres Innowacyjnej Gospodarki 
w Warszawie

Naczelna Organizacja Techniczna  
na XIII Forum Inżynierskie pod hasłem 
„Innowacyjna technika w medycynie” w ramach 
Targów Innowacje-Technologie-Maszyny 
w Poznaniu

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
na uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu 
Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” 
w Warszawie

Naczelna Organizacja Techniczna  
na konferencję – Platforma współpracy 
i transferu innowacji „Polskie innowacje 
dla świata, światowe innowacje dla Polski” 
w Poznaniu

Polska Izba Pracodawców Branży  
Internetowej IAB Polska na 9. edycję 
Forum IAB 2015 w Warszawie

Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie,  
Ministerstwo Gospodarki, Business Sweden 
oraz THINK TANK na Szwedzko-Polskie Forum 
Innowacji w Warszawie

Instytut Allerhanda na III Polski Kongres  
Prawa Własności Intelektualnej 2015 
w Warszawie

Europejski Urząd Patentowy na uroczystość  
10. edycji konkursu wynalazczego „European 
Inventor Award 2015” w Paryżu

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni  
Technicznych na swoje posiedzenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  
na III Małopolskie Forum Finansowe, 
prezentujące m.in. „fi nansowy aspekt wartości 
własności intelektualnej i przemysłowej” 
w Krakowie

Urząd ds. Harmonizacji Rynku  
Wewnętrznego na IPM Intellectual Property 
Mediation Open Day by OHIM w Alicante, 
Hiszpania

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej na galę  
III konkursu i cyklu redakcyjnego „Eureka! 
Dziennik Gazeta Prawna – odkrywamy polskie 
wynalazki” w Warszawie

Politechnika Wrocławska na uroczystość  
otwarcia Alei Profesorów Politechniki 
Wrocławskiej oraz tablicy dedykowanej 
Profesorom w ramach obchodów 70-lecia 
istnienia uczelni

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska
Zdj. rozmówca
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Na wakacyjne wyprawy

ŚLADAMIŚLADAMI 
DREWNIANEJ ARCHITEKTURY MAZOWSZA

dr Andrzej Jurkiewicz 
ekspert UPRP

Mazowsze jest regionem naszego kraju, gdzie w liczbie co najmniej 
kilkuset egzemplarzy zachowały się obiekty dawnej architektury drew-
nianej. Wśród zachowanych budowli można wyróżnić dwie zasadnicze 
grupy – wolnostojące obiekty sakralne oraz zgromadzone w kilku 
skansenach (Sierpc, Łowicz, Radom, Nowogród, Kadzidło, Sucha) 
budownictwo wiejskie, obejmujące zarówno chałupy chłopskie, bu-
dynki gospodarcze (stodoły, wiatraki, młyny), jak i dworki szlacheckie. 
Korzystając ze zbliżających się wakacji warto odwiedzić niektóre z tych 
obiektów zachowanych dla potomności dzięki staraniom i poświęceniu 
rzeszy muzealników, działaczy społecznych czy duchownych.

W okolicach Warszawy dwoma ciekawymi obiektami, które możemy 
odwiedzić w trakcie jednodniowej wycieczki są drewniane kościoły kato-
lickie w Wodyniach i Zwoli Poduchownej.

http://www.drewnianemazowsze.pl/http://www.drewnianemazowsze.pl/
http://wodynie.eu/http://wodynie.eu/
WODYNIE (Warszawa – Wodynie 75 km) to urocza miejscowość 
położona na Wysoczyźnie Siedleckiej w powiecie siedleckim, wymienia-
na w XV – wiecznych kronikach. Wieś leży pomiędzy Siedlcami (30 km) 
i Stoczkiem Łukowskim (10 km), wśród niewielkich wzniesień pokrytych 
polami uprawnymi i lasami. Na jednym z nich, wśród zabytkowych lip, 

Wodynie – 
kościół pw. Św. 
Piotra i Pawła 
z II poł. XVIII  w., 
we wnęce 
nad wejściem 
widoczny 
krucyfi ks z XVI w.

Zwola Poduchowna – kościół pw. Św. Anny, obok zabytkowa 
drewniana dzwonnica z XVIII w. 

posadowiono kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Świątynię 
ufundowaną przez rodzinę Załuskich, zbudowano w II połowie XVIII w. 
Nad wejściem, we wnęce umieszczono krucyfi ks z XVI w. Wyposażenie 
pokrytego gontem kościoła, stanowią trzy ołtarze barokowe, współcze-
sne organy oraz krzyż z XVIII w. Obiekt otoczono kamiennym murem 
z bramą pełniącą jednocześnie rolę dzwonnicy.

W okolicy Wodyń warto także odwiedzić rezerwaty przyrody „Dąbrowy 
Seroczyńskie” i „Kulak”, w których chronione są unikalny las dębowy 
oraz stanowiska owadożernej rośliny – rosiczki. Na przedmieściach 
pobliskiego Stoczka Łukowskiego, we wsi Zgórznica znajduje sie położo-
ny na wzgórzu pomnik upamiętniający stoczoną tu w czasach powstania 
listopadowego bitwę (14 lutego 1831 r.), w której wojska polskie pod 
wodzą generała Józefa Dwernickiego pokonały świetnie wyszkolone 
i uzbrojone silne oddziały rosyjskie. Echa tych wydarzeń, żywych pod-
czas okresu zaborów, upamiętniono w anonimowej pieśni patriotycznej 
„Grzmią pod Stoczkiem armaty”, a także w obrazach Jan Rosena i Woj-
ciecha Kossaka. Przepływający przez Stoczek, Świder z racji w miarę 
czystej wody i licznych zakoli jest rzeką chętnie odwiedzaną przez kaja-
karzy i amatorów kąpieli. 

http://www.zelechow.pl/http://www.zelechow.pl/
ZWOLA PODUCHOWNA (Warszawa – Zwola Poduchowna 
75 km) jest uroczą wioską, położoną na Wysoczyźnie Żelechowskiej 
pomiędzy Żelechowem a Miastkowem Kościelnym. Na wysokim wzgó-
rzu usytuowano tu, w II poł. XVII w., ufundowany przez biskupa poznań-
skiego Stefana Wierzbowskiego kościół pod wezwaniem Św. Anny. 
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We wnętrzu znajdują się trzy barokowe ołtarze, a obok znajduje się drewniana dzwonnica dato-
wana na XVIII w. Całość otoczona jest pomnikowymi lipami i jesionami. Ze wzgórza rozciąga się 
urzekający widok na łąki, dolinę Wilgi i porośnięte drzewami pobliskie wzniesienia. 

Wizytę w Zwoli można połączyć w ciekawą wycieczką pieszą bądź rowerową, którą możemy 
rozpocząć w Żelechowie (8 km) bądź Miastkowie Kościelnym (4 km). Do obu miejscowości najle-
piej dojechać samochodem lub autobusem PKS z Garwolina. W Żelechowie posiadającym prawa 
miejskie od roku 1447 warto zwrócić uwagę na ciekawy układ rynku oraz barokowy kościół XVI w. 
z bogato zdobionym wnętrzem. W Miastkowie Kościelnym zwraca uwagę kościół pierwotnie pobu-
dowany w XV w. w stylu gotyku mazowieckiego, a następnie przebudowany w latach 1901–1903 
w stylu neogotyckim. Sama trasa pomiędzy Żelechowem a Miastkowem Kościelnym biegnąca 
wzdłuż płynącej Wilgi jest niezwykle urokliwa i atrakcyjna krajobrazowo.

www.nowogrod.comwww.nowogrod.com
http://www.atrakcjepodlasia.pl/http://www.atrakcjepodlasia.pl/
http://www.muzeum-drozdowo.pl/http://www.muzeum-drozdowo.pl/
Na nieco dłuższy 2–3 dniowy wyjazd godnym polecenia miejscem są okolice Łomży, obecnie 
administracyjnie należące do województwa podlaskiego, ale historycznie i etnografi cznie zaliczane 
do Mazowsza. Obszar ten jest od XV w. zamieszkiwany przez lud Kurpiów zwanych również Pusz-
czakami. Mieszkańcy tego regionu zajmowali się głównie rolnictwem, rybołówstwem, bartnictwem 
i rzemiosłem. Elementami ich kultury i sztuki są ozdobne haftowane stroje, drewniane wyroby 
rękodzieła, budownictwo drewniane oraz specyfi czna gwara. Większość zachowanych wytworów 
kurpiowskiej kultury materialnej zgromadzono w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika 
w Nowogrodzie nad Narwią.

NOWOGRÓD NAD NARWIĄ (Warszawa – Nowogród 150 km) jest jednym z najstar-
szych ośrodków osadnictwa w tym rejonie, bowiem pierwsze wzmianki o mieście pochodzą 
z 1355 r. W roku 1927 r. staraniem działacza społecznego, etnografa i posła na Sejm Adama 
Chętnika (1885–1967) powstał skansen, w którym umieszczono eksponaty budownictwa ludo-
wego z obszaru Kurpi. 

Po zniszczeniach II wojny światowej skansen zostaje ponownie otwarty dzięki działaniom Chętnika 
i jego żony. Obecnie na zbiory skansenu składa się kilka chat, stodoła, młyn wodny, spichlerze, 
kierat, kuźnia i liczne ule, a także kapliczki, bramy i płoty. Przepięknie prezentuje się także szla-
checki dworek z Brzózek. Budynki pochodzą z okresu od końca XVIII w. do początków XX w. 
W obrębie skansenu znajdują się także pozostałości po murowanym zamku usytuowanym 
tu w XIV wieku. 

Skansen położony jest dość nietypowo na stromej skarpie nad Narwią, a większość obiektów 
znajduje się u jej podnóża, co zapewnia zwiedzającym namiastkę górskich atrakcji. Z altany wido-
kowej umieszczonej na szczycie nadnarwiańskiej skarpy rozciąga się imponujący widok na mean-
drującą rzekę. 

Liczne atrakcje znajdziemy także w okolicach Nowogrodu. Miłośnicy przyrody z pewnością za-
chcą odwiedzić niedalekie rozlewiska Narwi, chronione obecnie w formie Parku Krajobrazowe-
go Doliny Narwi. Wczesną wiosną nadnarwiańskie rozlewiska stają się jednym z największych 
krajowych skupisk ptaków migrujących do siedlisk lęgowych. W Drozdowie (25 km), w dworku 
należącym dawniej do zasłużonej dla kraju rodziny Lutosławskich, znajduje się Muzeum 
Przyrodnicze. 

Dla amatorów budowli obronnych i militariów atrakcją będą forty ziemne w Piątnicy, stanowiące 
część budowanego przez zaborcę rosyjskiego w latach 1897–1914, systemu obronnego nazwa-
nego „Twierdza Łomża”. Budowle te były dwukrotnie areną działań wojennych mających istotne 
znaczenie strategiczne. Pierwszy raz w 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz w 1939 r., 
podczas obrony Łomży przed nacierającymi wojskami niemieckimi. 

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie nad 
Narwią – dworek z Brzózek z I poł. XIX w.

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie 
nad Narwią – młyn wodny z Dobregolasu 
z II poł. XIX w.

Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie 
nad Narwią – widok na płynącą w dole 
Narew

Kajakarze na Narwi w Nowogrodzie Zdj. Andrzej Jurkiewicz
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Dbaj o siebie

I jak tu wypocząć I jak tu wypocząć 
podczas urlopu?podczas urlopu?

Radzi psycholog 
Anna Walewicz-Kuc

Prawda jest gorzka – jak donoszą amerykańscy psycholodzy ponad 
70% dorosłych nie potrafi  zrelaksować się podczas wakacji. Okazuje się, 
że mając chwilę wytchnienia, odskocznię od codziennych obowiązków, 
nie potrafi my wypoczywać. Zamiast wymarzonego relaksu pojawiają 
się obsesyjne myśli dotyczące niezałatwionych spraw fi rmowych, nie-
spłaconych kredytów czy niewyjaśnionych zawiłych relacji rodzinnych. 
Zajmujemy się różnymi rzeczami, zamiast w tym właśnie czasie zadbać 
w szczególności o siebie. I nie ma tak naprawdę znaczenia czy staramy 
wypoczywać się na naszej działce pod miastem, czy też na tropikalnej 
wyspie w cieniu palm. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego scenariusz pt.: „a miało być tak 
pięknie” powtarza się co roku? Dlaczego nie potrafi my cieszyć się wolną 
chwilą i regenerować swoich sił podczas tak długo wyczekiwanego 
urlopu? Jak sprawić, by nasz odpoczynek był udany? 

Szczerze powiedziawszy nie ma lepszych, bądź gorszych sposobów 
czy przepisów na udany urlop. Wakacje każdemu z nas kojarzą się 
z czymś innym. Jedni uwielbiają tłok nadmorskich plaży, innym marzy 
się zaciszny, ekskluzywny, egzotyczny kurort, jeszcze inni planują piesze 
wycieczki po górach lub wypoczynek w gospodarstwie agroturystycz-
nym z dala od zgiełku miasta. Każda forma odpoczynku będzie dobra 
pod warunkiem, że pozwoli uwolnić się od codziennych obowiązków 
i narastającego miesiącami stresu. 

Poniżej podam kilka uniwersalnych zasad, z których być może skorzy-
stasz, aby w tym roku mieć chwilę wytchnienia dla siebie i miło spędzić 
czas, na który tak długo czekałeś(-aś).

Zostaw pracę w domu 

Zastanów się proszę przez chwilę – ile razy zabierałeś ze sobą na urlop 
notebooka, telefon służbowy, no i oczywiście obowiązkowo mobilny 

Internet (tak na wszelki wypadek)? Brzmi znajomo? No właśnie. Wielu 
z nas popełnia niewybaczalny błąd i zabiera ze sobą pracę na wakacje. 
Załatwianie spraw służbowych, przeglądanie poczty czy wykonywanie 
niezliczonych połączeń nie służy ani nam, ani naszym najbliższym, z któ-
rymi chcemy wypoczywać. Załatwianie tego typu spraw to największy 
wróg udanego wypoczynku. 

Dla tych, którym powyższe brzmi znajomo, propozycja 
nie do odrzucenia:

Z wyprzedzeniem poinformuj swój zespół, że planujesz urlop; 

Przed wyjazdem domknij wszystkie możliwe sprawy. Te, które w dal- 
szym ciągu muszą toczyć się podczas twojej nieobecności deleguj 
konkretnym osobom;
Wyłącz komórkę. Jeśli to niemożliwe nagraj na poczcie wiadomość,  
że przebywasz na urlopie, a w ważnych sprawach niecierpiących 
zwłoki zastępuje cię pani/pan XYZ;
Zapomnij o targaniu ze sobą na wypoczynek notebooka – to twój  
zbędny bagaż. Poradzisz sobie dobrze i bez niego. Zamiast tego 
zabierz ze sobą to, co lubisz: 2–3 książki, które chciałeś zawsze 
przeczytać, ale nie miałeś na to wystarczającej ilości czasu, rower, 
na którym wiele razy planowałeś różne wycieczki czy narty wodne, 
kupione dwa lata temu, na których tak bardzo chciałeś nauczyć się 
pływać, a które cały czas leżą w ciemnym kącie garażu.

Pamiętaj, urlop to czas dla Ciebie. Nawet telefon komórkowy raz na ja-
kiś czas potrzebuje naładować baterie. Twoim raz na rok też się chyba 
coś należy.

Wybierz miejsce 

Powszechnie przyjęto, że rodzaj wypoczynku powinien zależeć 
od dotychczasowych zajęć. Przyjmuje się, że zmiana dotychczasowej 
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aktywności pozwala na uzyskanie harmonii fi zycznej i psychicznej. 
W licznych poradnikach możemy przeczytać, że jeżeli np.: pracuje-
my w biurze na co dzień, prowadzimy siedzący tryb życia, najlepiej 
dostosowany do naszych potrzeb będzie aktywny wypoczynek. 
Z kolei dla osób narażonych na stresującą pracę, powiązaną często 
z licznymi wyjazdami służbowymi najbardziej trafi onym rozwiązaniem 
będzie tzw. wypoczynek bierny czyli wszystkim nam znane błogie „nic 
nie robienie”. 

Osobiście nie zgadzam się z takim podziałem. Rodzaj wykonywanej 
przez nas pracy nie ma nic wspólnego z planowanym przez nas urlo-
pem. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas jest niepowtarzalną osobowo-
ścią, ma inne przyzwyczajenia, upodobania, oczekiwania. Dlatego pla-
nując formę spędzania swojego urlopu, powinniśmy kierować się przede 
wszystkim tym, co jest dla nas istotne. Nie dajmy się zwieść kolorowym 
reklamom nęcącym atrakcyjnym, niezapomnianym i pełnym emocji 
wypoczynkiem. Nie ulegajmy też kuszącym namowom znajomych typu: 
„jedźmy razem, będzie fantastycznie”. Zaplanujmy te wakacje tak, jak 
chcemy. Tak jak chcemy my, a nie wszyscy inni dokoła.

Pamiętaj, urlop to czas dla Ciebie i twojej rodziny. Zapomnij więc 
o pomysłach typu: w czasie urlopu wyremontuję mieszkanie, zro-
bię porządek w piwnicy lub wykorzystam czas na pojednanie z te-
ściową. Wakacje są po to, abyś mógł oderwać się od codziennych 
problemów. 

Zadbaj o siebie 

Długo wyczekiwany urlop to czas, kiedy masz w końcu możliwość za-
dbać o siebie. Pozwól zatem sobie być choć przez chwilę pozytywnym 
egoistą, rozpieszczającym i dbającym najbardziej o siebie. 

Wakacje większości z nas kojarzą się przede wszystkim z rozrywką, 
wieczorami spędzonymi w kręgu znajomych przy grillu, piwie bądź 
wystrzałowym drinku. W czasie urlopu często towarzyszy nam hasło: 
„hulaj dusza piekła nie ma”. Z jednej strony wydaje się nam – a czemu 
by nie, w końcu cały rok czekaliśmy na te kilka dni odpoczynku. W rze-
czywistości jednak okazuje się, że zbyt intensywne życie nocne podczas 
naszego urlopu odbija się nam w dalszej perspektywie przysłowiową 
czkawką. Nasz organizm po roku wytężonej pracy potrzebuje chwilowe-
go odprężenia. 

Dlatego baw się, ale z umiarem. Daj ciału wypocząć i zregenerować siły. 
W czasie wypoczynku zadbaj także o dobre jedzenie, które na co dzień 
spożywasz zazwyczaj w pośpiechu. Pamiętaj lody, gofry, frytki, kebaby 
i inne fast foody oraz nadmierna ilość alkoholu dodatkowo obciążają twój 
organizm. Miej zatem na uwadze, że urlop to nie tylko odpoczynek dla 
ducha, ale przede wszystkim dla ciała.

Pamiętaj o powrocie do rzeczywistości 

Jak mówi stare przysłowie: „Wszystko dobre, co się szybko kończy”. 
Nasz urlop też w mgnieniu oka dobiega końca. Warto zatem cieszyć się, 
ile się da, trwającą chwilą: rozkoszować się poranną kawą, spożywaną 
bez pośpiechu przy wschodzie porannego słońca. Mieć w pamięci 
śpiew ptaków o poranku i delikatnie smagające promienie słońca. Dlate-
go jedną z najważniejszych zasad dobrego wypoczynku jest umiejętne 
zaplanowanie naszego powrotu. Tak jak potrzebujemy kilku dni, aby 
wejść w atmosferę urlopu, tak samo potrzebujemy chwili czasu, aby 
oswoić się z powrotem do codzienności. 

Obecnie coraz częściej wśród osób powracających z urlopu obser-
wuje się pourlopowe przygnębienie czyli tzw. syndrom post-holiday 
spleen. Urlopowicze powracający do zawodowych obowiązków przez 
pierwsze kilka dni nie potrafi ą odnaleźć się w miejscu pracy, a ich stres 
powraca do poziomu sprzed wakacji. 

Co robić, aby nas to nie dotyczyło?
Zaplanuj powrót z urlopu minimum dwa dni wcześniej; 
Nie rzucaj się od razu w wir obowiązków i zajęć. Daj sobie chwilę  
na przysłowiowy oddech, aby na nowo zaadaptować się do świado-
mości dalszej pracy;
Zrób w domu małe pranie, zakupy, przygotuj obiad lub kolację. Te  
działania pozwolą Ci na nowo wdrożyć się bez większego stresu 
w codzienne obowiązki;
Pierwszy dzień w pracy przeznacz na porządkowanie zaległych pa- 
pierków na biurku, sprawdzenie poczty i wykonanie najważniejszych 
telefonów.

Kolejne dni powinny minąć już bez większego stresu. Masz prze-
cież w sobie moc, której nie miałeś przed wyjazdem. A kiedy zda-
rzy się, że z chwili na chwilę dopadnie Cię pourlopowa chandra, 
pomyśl o kolejnym urlopie i szeroko się uśmiechnij. ☺

www.sprawdzonypsycholog.pl

Zdj. K. Kowalewska
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Warto przeczytać

ZNAKI SZCZEGÓLNE

Paulina Wilk jest podróżniczką, pisarką, której zasłużone uznanie przyniósł bestsellerowy debiut 
„Lalki w ogniu. Opowieści z Indii”. Za pełną wrażliwości, reporterską książkę otrzymała nagrodę 

im. Arkadego Fiedlera oraz nominowana została do Nagrody Literackiej Nike. Jej artykuły 
publikowane są w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kontynentach”.

W 2014 roku nakładem Wydaw-
nictwa Literackiego ukazała się 

nowa książka pisarki „Znaki szcze-
gólne”, w której jako przedstawicielka 
pokolenia urodzonych około roku 
1980, wystawia świadectwo czasom 
minionym i obecnym, opisując z dużą 
dokładnością, jak w autobiografi i, 
osobiste przeżycia i istotne wydarze-
nia ze swojego dzieciństwa, młodości 
i dorastania. Subtelnie rozpoczyna 
od wspomnień z okresu jej beztro-
skiego dzieciństwa, które przypadało 
na ostatnie lata PRL-u. Roztacza ob-
raz socjalistycznych podwórek, toczą-
ce się na nich zabawy, panujące zwy-
czaje i rodzące się silne więzi. Przy-
wołuje dziecięce wspomnienia, które 
najbardziej zapadły w jej pamięci: grę 
w klasy i w gumę, uśmiech Mikołaja 
z wacianą brodą, bohaterów pol-
skich i czechosłowackich kreskówek, 
sąsiedzką życzliwość, pozwalającą 
pożyczyć szklankę cukru oraz brak 
zawiści i zazdrości, że ktoś ma le-
piej, więcej, ponieważ wszyscy mieli 
po równo. Podkreśla, że pojawienie 
się w Polsce pierwszych sklepów 
Pewex, w których można było kupić 
za dolary towar z zagranicy, było 
zapowiedzią rodzących się później 
społecznych podziałów. Posiadanie 
zagranicznych zabawek czy sprzętu 
rtv-agd to jedna z pierwszych oznak 
kiełkującego konsumpcjonizmu i dą-
żenia do dobrobytu.

K olejny etap życia i zarazem świa-
dectwo minionej epoki, której ob-

raz maluje autorka, to czas transformacji 
i rodzącego się w Polsce kapitalizmu. 
Wskazuje na doniosłość jednego z waż-
niejszych wydarzeń końca XX wieku 
– toczących się w Pałacu Namiestni-
kowskim w 1989 roku rozmów przy 
Okrągłym Stole, których następstwem 
było zawarcie Porozumienia między 
przedstawicielami władz PRL a opozy-
cyjną „Solidarnością“. Postanowienia 
Okrągłego Stołu przyniosły za sobą 
przemiany ustrojowe, nazwane w książ-
ce przewrotnie „przemeblowaniem“. 
Nastał czas zmian politycznych, gospo-
darczych i społecznych, których kon-
sekwencje każdy Polak odczuł inaczej. 
Wspomina, że konieczna była umiejęt-
ność szybkiego przestawienia się 
i dostoso-

wania do nowej rzeczywistości. 
Co prawda na starcie wszyscy byli 
sobie równi, stawali do rozpoczynającej 
się gonitwy ramię w ramię, jako oby-
watele wolnej Polski. Nikt jednak umiał 
jeszcze w pełni z tej wolności korzystać. 
Mimo wielu niedostatków i posiadania 
mnóstwa kompleksów, transformacja 
ustrojowa skłoniła większość Polaków 
do działania. Szczególnie młodzi ludzie, 
czując nareszcie brak ograniczeń, 
chętnie ruszyli w pogoń za Europą, aby 
wyrównać swoje szanse i przeskoczyć 
ekonomiczną przepaść. 

D la autorki oraz jej rówieśników, 
którzy w tym czasie wkraczali 

w wiek młodzieńczy, rodząca się de-
mokracja była spełniającym się marze-
niem dorastania w atmosferze wiel-
kich szans i obietnic, że można osią-
gnąć wszystko. Rywalizacja o lepsze 
oceny, inwestowanie w naukę języka 
angielskiego, ciekawość świata 
i pierwsze zagraniczne wyjazdy, 
stały się chlebem powszednim. 
Ale to wkraczanie w dorosłość 
pozostawiło jej poczucie ciągłej 
gonitwy za czymś lepszym, 
nieustający udział w wyścigu 
szczurów, najpierw na uczelni, 
a potem w pierwszej pracy. 
Ciągłe doskonalenie swoich 
umiejętności i pęd do wiedzy 
były wyznacznikiem tego, kim 
się jest oraz jak wiele należy 
w siebie zainwestować. 

O statni okres – cza-
sy obecne, które 
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W arsaw Innovation Days na wykład dra 
Janusza Marszalca, prezesa zarządu Centrum 
Edisona, pt. „Współpraca nauki z biznesem: 
Finlandia – case study” w Warszawie

Akademia Wynalazców im. Roberta  
Boscha na uroczyste zakończenie V edycji 
programu „Młodzi wynalazcy na 5!” oraz 
ogłoszenie zwycięzców konkursu na wynalazek 
w Warszawie

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej  
na uroczystość obchodów 25-lecia szkoły oraz 
panel pt. „Politycy i urzędnicy – doświadczenia 
i wyzwania po 25 latach z udziałem byłych 
premierów RP” w Warszawie

Naczelna Organizacja Techniczna  
na uroczyste podsumowanie 8. edycji 
ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Młodego 
Innowatora” w Warszawie

Organizatorzy na konferencję „EQE  
Seminar Warsaw 2015”, promującą projekt 
szkoleń przygotowujących do egzaminu 
na Europejskiego Rzecznika Patentowego 
w Warszawie

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych  
Technologii na Walne Zgromadzenie Członków 
w Warszawie

Europejska Komisja Gospodarcza  ONZ  
(UNECE ONZ) na High-level international 
conference on Innovation for Sustainable 
Development w Jerozolimie

Kapituła Konkursu GreenEvo – Akcelerator  
Zielonych Technologii na swoje posiedzenia 
w Ministerstwie Środowiska w Warszawie

School of Form na wernisaż wystawy prac  
dyplomowych pierwszego rocznika absolwentów 
w Poznaniu

Eurobusiness-Haller oraz Fundacja  
Haller Pro Inventio na Międzynarodowe Targi 
Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 
w Krakowie

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”,  
Ambasada USA, Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji oraz Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju  na konferencję „Jak wspierać kobiety 
w nauce i technologii” w Warszawie

Ośrodek Przetwarzania Informacji  
na konferencję „Inwestycja w naukę – 
inwestycja w gospodarkę”, inaugurująca 
konkurs w Działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej 
infrastruktury badawczej sektora nauki Programu 
Inteligentny Rozwój w Warszawie

ze szczególną wnikliwością opi-
suje i przy okazji analizuje – służy 
jej do podsumowania całej książki. 
Pierwsze przemyślenia zrodziły się 
na skutek nagłej zmiany, która nastała 
w życiu zawodowym pisarki, zwolnie-
nie z pracy, przymus radzenia sobie 
bez stałego zatrudnienia. W ostatnim 
rozdziale najbardziej zaskakujący jest 
więc jej spokój. Można odnieść wraże-
nie, że współczesność została „oswo-
jona“. A czas zachłyśnięcia się wolno-
ścią i europejskością minął. Entuzjazm 
dzisiejszych 30 i 40-latków, do których 
i ja należę, jest nieporównywalnie 
mniejszy. Przystopowaliśmy z gonitwą, 
jesteśmy starsi, poważniejsi. Teraz nad-
szedł czas stabilizacji, spokoju i wiary 
w to, że jesteśmy coś warci. Nie mamy 
potrzeby nikomu udowadniać, że wy-
zbyliśmy się kompleksów i niczego 
nam nie brakuje. Nikt nie musi trzymać 
nas za rękę w obawie, że przewrócimy 
się na nieznanym gruncie. Bo jeśli 
nawet się przewrócimy, to potem prze-
cież podniesiemy. Wszystkie nasze 
przeżycia wystarczająco nas umocniły. 

J estem pełna podziwu dla Pauliny 
Wilk, która podjęła próbę odniesie-

nia minionej epoki PRL-u do „naszych“ 
czasów i muszę przyznać, że osiągnęła 
niezwykły efekt. Stworzyła misternie 
utkaną opowieść, dzięki której ukaza-
ła, nam czytelnikom, zdarzenia jakby 
z różnych światów. Niestety wyciąga 
smutne, ale jakże trafne wnioski, 
iż wraz ze zmianami społeczno-gospo-
darczymi w naszym kraju, bardzo zmie-
niły się postawy i zachowania Polaków 
oraz ich potrzeby. Kiedyś status mate-
rialny nie był najważniejszym wyznacz-
nikiem człowieka, a poziom dobrobytu 
nie nakazywał nam dobierać sobie 
właściwych przyjaciół. Słowo „luksus” 
było nieznane, więc nikt go nie pragnął. 
Bardziej wartościowy niż pieniądz, 
był człowiek. W dzisiejszych czasach 
jesteśmy przede wszystkim konsumen-
tami, pragniemy posiadać coraz więcej 
i więcej, zazdrościmy innym wszystkie-
go tego, czego nie mamy. Mnogość 
towarów rozpieszcza nasze wybujałe 
potrzeby i podsyca chciwość. Ta do-
stępność i możliwość kupienia pożą-

danego towaru lub usługi za kredyt, 
sprawia, że gonimy wiecznie za czymś 
nowym, czując konsumencki niedosyt. 
Powoli jednak uczymy się dostrzegać 
pułapki kapitalizmu, no i odczuwamy 
na własnej skórze, że wolnorynkowa 
gospodarka ma też swoje ciemne 
oblicze.

R ównież nasze zachowania róż-
nią sie od tych zapamiętanych 

z dzieciństwa. Autorka kreśli obraz 
współczesnego społeczeństwa – ludzi 
zamkniętych w czterech ścianach, 
rozmawiających ze sobą na odległość 
z ekranu komputera. Dojmujący jest 
brak bliskości, empatii, życzliwości. 
Przysłowiowa „szklanka cukru”, którą 
pożyczało się od sąsiada, to relikt 
minionych czasów. Spełniamy się 
zawodowo, ale nadal nie czujemy się 
spełnieni, nabywamy kolejną rzecz, 
ale nadal pragniemy czegoś więcej, 
mamy tysiące przyjaciół na portalach 
społecznościowych, ale tak napraw-
dę jesteśmy samotni. Czy da się 
to zmienić? 

P oniższy cytat z jej książki zapa-
miętałam szczególnie i chcia-

łabym, żeby w Państwa pamięci też 
pozostał: „Odszedł przywilej tworzenia 
własnego życia od zera, bez zabez-
pieczeń, raz a porządnie. Oddaliśmy 
go w zamian za sformatowane szczę-
ście i złudny spokój. Swobodę loso-
wych wzlotów i upadków zastąpiliśmy 
bankowymi procedurami i gwarancja-
mi. Staramy się na co dzień nie pamię-
tać, że biegniemy torem przewidzianym 
przez system. Udajemy self-made 
menów, a przecież urządzamy życie 
z gotowych już komponentów, dopa-
sowując się do jednego z dostępnych 
globalnych schematów. Kupujemy 
dziś, bo rachunek przyjdzie jutro. I do-
póki mamy otwarte linie kredytowe, 
stać nas na wiele, na wszystko. Poza 
odwagą wejścia do pustego pokoju 
i budowania z niczego.”1

1 Paulina Wilk, Znaki szczególne, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2014, str. 196–197.

Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek
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Widziane z boku

CZY JESTEŚMY EGOISTAMI

zabawnie i… smutno. Ale podobno 
taka epoka, a ja widać jestem z innej. 
Chcąc nie chcąc uczestniczymy więc 
w tym miejskim tyglu-maglu więcej 
i dłużej niż kiedykolwiek. 

A le zdarzają się ciekawe wypowie-
dzi, choć wyraźnie „po pijaku”. 

Pewnego dnia po południu wyraźnie 
podchmielony facet do drugiego, nie-
mniej „zmęczonego”, gdy czekaliśmy 
ze 20 minut na podjeździe z Wisłostra-
dy, by wjechać na totalnie zapchany 
„Poniatowszczak”, podzielił się swym, 
wcale niegłupim spostrzeżeniem, 
nie tylko z kumplem. Inni też słyszeli. 
No widzisz Stachu, jacy egoiści – pe-
rorował, patrząc na to, co działo się 
za oknem autobusu – autobus pusty, 
a oni stoją, bo nie mogą odkleić d… 
od samochodu. A z tego ich zasmra-
dzania powietrza umierają ludzie, baby 
w ciąży rodzą gorsze dzieci. Bo my 
Polacy, Stachu, jesteśmy straszni ego-
iści …Więcej nie będę cytować, bo da-
lej były „wyrazy” i inne jeszcze bardziej 
uproszczone opinie, niemniej pomyśla-
łam, że niestety coś w tym jest. 

G dy w sobotę otwieram Wyborczą, 
rzucam się na wywiad ze znako-

mitym pisarzem A. Stasiukiem, a tam 
myśl – jesteśmy narodem egoistów 
i dorobkiewiczów: „Kiedy w weekend 
jadę przez Polskę, to do Kościoła, 
do którego ludzie mają blisko albo 
bardzo blisko, muszą podjechać 
samochodem… żeby pokazać, żeby 
„wzmocnić” swoje ego, żeby innym 
na złość, ja mam, a ty nie”. 

A w Warszawce, tośmy tacy bar-
dzo inni? Po wojnie przecież 

zamieszkało tu sporo „wsi i małych 
miasteczek”, nie tylko z powodu 
jej odbudowy, zmian ustrojowych, 
akcentu na znaczenie klasy robotniczo-
chłopskiej, Huty Warszawa itd., a teraz, 
jak mówią „prawdziwi” warszawiacy, 
dominować zaczęły „słoiki” czyli też 
ludzie „spoza”. Ale nad tym niech się 
głowią i badają te procesy społeczne 
socjolodzy, choć nie tylko oni. Trans-
formacja spróbowała zmienić system 
społeczno-gospodarczy, ale – to wia-
domo – znacznie wolniej zmieniają się 
ludzie, ich mentalność. Tym bardziej, 
że egoizm jest wmontowany w „du-
cha” systemu kapitalistycznego, więc 
nie ułatwia nam pozbycia się nienajlep-
szych cech. Co prawda w rozwiniętych 

Zanim „się” spalił Most Łazienkowski

O statnich kilka miesięcy z powodu 
spalonego mostu (czytaj: Łazien-

kowskiego w Warszawie), choć do dziś 
nie wiadomo z czyjego zaniedbania, 
czy innego powodu, jeżdżę przez Wi-
słę z Gocławia w stronę Śródmieścia 
autobusami, tramwajami, godzinami… 
Bywa że i 1,5 godz. w jedną stronę 
i tyleż samo z powrotem. Druga linia 
metra nie zyskała aprobaty, do tego 
stopnia, że ograniczono liczbę auto-
busów dowożących ludzi z Gocławia 
do Metra Stadion. Może celowość tego 
usytuowania przystanku, ujawni się 
bardziej w najbliższych latach… 

N ieźle, ocenia moje dziecko, które 
do szkoły chodzi w okolicy za-

mieszkania. Po południu, w niektóre 
dni po 17-ej jest „apokalipsa”, jak mówi 
z kolei moja znajoma, a w inne – au-
tobusy o tej porze, bywa, że jeżdżą 
pustawe… A ludzie gadają, gadają, 
głównie przez komórki, nie krępując 
się, że inni w autobusie muszą tych 
różnych intymności, śmichów – chi-
chów itp. wysłuchiwać. Ze sobą, 
do siebie – rzadziej. Młodzi głównie 
„wślepiają” się w smartfony, tablety, 
co wygląda zwłaszcza rano prze-
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krajach, ten egoizm został już jakoś „ucywilizowany” i mogli-
byśmy z tych wzorców czerpać, ale my jak ta Zosia Samosia 
podążamy w wielu sprawach i ekonomicznych, i społecznych 
drogą ich błędów sprzed wielu wielu lat. No i na gwałt chcemy 
być bogaci. 

K iedy na „moim” Przyczółku Grochowskim wydawano ko-
lejne decyzje na „manhattanową” zabudowę, „bo jest (po-

dobno?) w planach”, niszczącą charakter tego rejonu Warszawy 
i Pragi, przygniatając tym Saską Kępę, a to dopiero początek 
i na malutką i wąską uliczkę Poligonową wpuszczając, niczym 
na Marszałkowskiej trzy (!) linie autobusowe (no i przegubowce 
tam się ledwo mieszczą jeżdżąc po „rondach”), a smród spalin 
rano i po południu taki, że okien nie można otworzyć, to myślano 
o interesie mieszkańców? A ograniczając „perłę w koronie (?)” 
władz dzielnicy – Park „nad Balatonem” poprzez zezwolenie 
na budowę Lidla na jego obrzeżu, a obok, po drugiej stronie 
uliczki Kapelanów AK, na wprost Kościoła – obrzydliwych blo-
czysk, które przytłoczyły jego prostą i ładną architekturę, myślano 
o interesie mieszkańców obecnych i przyszłych? O tym, żeby 
byli zadowoleni, że tu zamieszkali, że mogą po pracy odpocząć 
a dzieci mogą bez obaw chodzić po ulicy? I pytania są retorycz-
ne. I jest ich więcej. 
Bo to z pewnością 
nie tylko interes i ego-
izm deweloperów, 
brak ich wrażliwości 
społecznej i wyobraź-
ni, pazerność, pogoń 
za zyskiem za wszel-
ką cenę, powoduje, 
że tzw. „rozwój” 
miasta, nie tylko w tej 
części Warszawy, 
budzi tak wiele pytań 
i społeczne niezado-
wolenie. Budują tak 
wysoko i tam, gdzie 
im ktoś pozwala. 

A tu wyłazi z ziemi kolejny „Kolorowy Gocław”. Już mieszka-
my w mrowisku. „Balaton” – staje się, stał się sadzawką 

w otulinie bloczysk… Ciekawe, jak pomieszczą się tu te tysiące 
nowych mieszkańców, a wąskie uliczki, które teraz pękają 
w szwach – setki kolejnych samochodów? Na wielu „starych 
osiedlach” z lat 90. i późniejszych – wiele ogłoszeń „sprzedam 
mieszkanie”...

N o i szkoda. I zieleni tu coraz mniej. Do Parku Skaryszew-
skiego daleko. Bo parki nie są priorytetami. Dominują te 

„ze słusznie minionej epoki”, jak w całej Warszawie, do niedaw-
na jednym z lepiej „przewietrzonych”, zielonych miast w Europie, 
jak pisano. Czy naprawdę wielkie miasto musi się stawać mia-
stem „nie do życia”? Kogo o to pytać...

Anna Cis
Zdj. Wikipedia
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