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W IV KWARTALE 2010 r.
7 października
DESIGN PL – WERNISA Ż POLSKIEGO WZORNICTWA W PAŁACU W YSTAWIENNICZY M
PR ASKIEJ GALERII NARODOWEJ REPUBLIKI CZESKIEJ
Organizowany wspólnie z ASP w Warszawie, Stowarzyszeniem Projektantów Form
Przemysłowych, Instytutem Polskim w Pradze oraz Fundacją Pro-Design PL.
Termin ekspozycji: październik – grudzień 2010 r.

22 października
WSPÓLNOTOW Y ZNAK TOWAROW Y A KR AJOWE ZNAKI TOWAROWE: CZY NASTĄPIŁA
HARMONIZAC JA? PUNKT WIDZENIA KR AJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Konferencja organizowana wspólnie z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM),
European Communities Trade Mark Association (ECTA) oraz Urzędami Patentowymi Węgier
i Bułgarii.

19 listopada
W YSTAWA DESIGN PL W ARK ADACH KUBICKIEGO W WARSZAWIE
Organizowana we współpracy z ASP w Warszawie, Fundacją Design PL z okazji uroczystości
„Gala Pereł Polskiej Gospodarki” na Zamku Królewskim w Warszawie.

22-24 listopada
SZKOLENIE NA TEMAT ZNACZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W DZIAŁALNOŚCI MSP DLA POPR AW Y ICH KONKURENCY JNOŚCI
Konferencja organizowana wspólnie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

26 listopada
UROCZYST Y FINAŁ VIII EDYC JI KONKURSU PRE ZESA UP RP NA PR ACE NAUKOWE
NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI PR ZEM YS ŁOWEJ OR A Z NA PLAK AT O TEMAT YCE
PRE ZYDENC JA POLSKI W UE, 1 LIPCA – 31 GRUDNIA 2011 r. OCHRONA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ”

9-10 grudnia
WARSZTAT Y SZKOLENIOWE, PR ZYGOTOWUJĄCE DO WDROŻENIA PROGR AMU
SLING-SERVING LIFE-SCIENCE INFORMATION FOR THE NE XT GENER ATION,
związane z poprawą jakości i dostępności baz biotechnologicznych zawierających sekwencje
białek i DNA organizowane we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
oraz innymi instytucjami europejskimi, m.in. z European Molecular Biology Laboratory – European
Bioinformatics Institute (EMBL-EBI).

PARTNERZY
Z DALEKA I BLISKA

SPIS TREŚCI

W

najnowszym numerze „Kwartalnika” znajdą Państwo
liczne artykuły dotyczące współpracy Urzędu Patentowego RP z instytucjami i podmiotami z wielu państw świata, a także
z organizacjami międzynarodowymi, w których Polska reprezentowana jest przez przedstawicieli
naszego Urzędu. Zachęcając do lektury tych materiałów, pragnę podkreślić, że kontakty z partnerami zagranicznymi mają bardzo istotne znaczenie dla wypełniania misji Urzędu, który odpowiada
za realizację zobowiązań wynikających z porozumień, traktatów i umów międzypaństwowych
w zakresie własności przemysłowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

N

ie ulega wątpliwości, że w warunkach postępującej globalizacji skuteczna ochrona własności przemysłowej może być realizowana tylko w ścisłej współpracy z innymi państwami
uznającymi wspólne wartości i działającymi na rzecz umacniania systemów ochrony na poziomie
krajowym, regionalnym i światowym. Jeżeli w gremiach decydujących o kierunkach rozwoju
ochrony własności przemysłowej na świecie udział Polski w wypracowywaniu nowych rozwiązań
będzie znaczący, to zachodzące zmiany nie będą dla nas zaskoczeniem, lecz czynnikiem sprzyjającym rozwojowi naszego kraju. Dlatego Urząd Patentowy RP dobre relacje międzynarodowe
buduje na wielu płaszczyznach związanych co do zasady z problematyką własności intelektualnej.
Uczestnictwo w organach statutowych organizacji międzynarodowych stanowi jednak tylko jeden
z aspektów naszej działalności w tym zakresie – bardzo ważna jest także wymiana informacji
i doświadczeń podczas konferencji i seminariów zagranicznych oraz organizacja licznych wydarzeń
w naszym kraju z udziałem zagranicznych partnerów.

W

yrażam nadzieję, że z zainteresowaniem spotkają się zamieszczone w tym numerze
„Kwartalnika” relacje z wydarzeń zagranicznych, materiały przygotowane przez naszych
kolegów z instytucji międzynarodowych, wywiad z ambasadorem Kraju Kwitnącej Wiśni w Polsce,
informacje na temat rozważanych modyﬁkacji międzynarodowych systemów ochrony oraz relacje
z krajowych wydarzeń organizowanych przez UP RP, w których uczestniczyli także goście zagraniczni.

O

prócz tematyki zagranicznej Czytelnicy znajdą w „Kwartalniku” materiały akcentujące znaczenie innowacyjności zarówno dla przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. Tej problematyce, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania własnością przemysłową, poświęcone
było doroczne międzynarodowe sympozjum, organizowane tradycyjnie przez Urząd Patentowy RP
w gościnnych progach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów już po raz szósty. Warto podkreślić, że tematykę omawianą podczas sympozjum
krakowskiego kontynuowano w istotnym zakresie podczas XXIX Seminarium Rzeczników Patentowych w Cedzynie. Piszemy też m.in. o perspektywach energetyki wiatrowej, zajmujemy się zagadnieniem patentowania leków przez pryzmat doświadczeń ekspertów. Przedstawiamy różnorodne
ścieżki wspierania rozwoju inicjatyw gospodarczych, w tym również działalności innowacyjnej
małych i średnich przedsiębiorstw, która może prowadzić do sukcesu – mówi o tym Jacek Błoński
z „Lewiatana” w wywiadzie odsłaniającym kulisy działania „Aniołów Biznesu”. Niemniej ciekawy
artykuł omawia problem ochrony ﬂagi Unii Europejskiej, jako znaku towarowego. Gościem tego numeru jest także prof. dr hab. Magdalena Fikus będąca współtwórczynią cieszącego się ogromną
popularnością Festiwalu Nauki, w którym od dwóch lat aktywnie uczestniczy Urząd Patentowy RP.

W

bieżącym numerze Czytelnicy znajdą zatem wiele materiałów przedstawiających różnorodne obszary życia gospodarczego, naukowego i społecznego, dla których ochrona
własności przemysłowej jest coraz bardziej istotna z punktu widzenia perspektyw rozwojowych.
Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Alicja Adamczak
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Konferencje

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

Otwarcie obrad przez Prezesa Urzędu
Patentowego RP dr Alicję Adamczak

Zarządzaniu innowacjami i ekonomicznym aspektom własności
przemysłowej zostało poświęcone tegoroczne międzynarodowe
sympozjum, zorganizowane już po raz szósty przez Urząd Patentowy
wspólnie z Województwem Małopolskim, Europejskim Urzędem
Patentowym, Światową Organizacją Własności Intelektualnej,
Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią
Górniczo-Hutniczą, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz Fundacją
Rozwoju Regionów ProRegio.

K

onferencja, w której udział wzięło ponad
250 gości z kraju i zagranicy – głównie
przedstawicieli administracji centralnej
i samorządowej, narodowych urzędów patentowych, środowiska naukowego oraz przedsiębiorców – odbyła się w dniach 2-3 września
w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
W Sympozjum uczestniczyło ponad 250 osób

Sympozjum było dobrą okazją do nawiązania
kontaktów, wymiany doświadczeń i prezentacji
dobrych praktyk w zakresie efektywnego za-

Szerokopasmowa – projekt, dzięki któremu
do końca 2013 roku dostęp do szerokopasmowego internetu mają uzyskać wszyscy przedsiębiorcy i instytucje publiczne w Małopolsce,
a także większość gospodarstw domowych.
Świadomość kluczowej roli informacji
towarzyszyła z pewnością ekspertom Europejskiego Urzędu Patentowego przy tworzeniu
Inventor’s Handbook – udostępnianej bezpłatnie publikacji EPO z możliwością dokonania
tłumaczenia przez narodowe urzędy patentowe

O KORZYŚCIACH

Helge Rasmussen, Europejski Urząd
Patentowy

dr Margot Fröhlinger, Komisja Europejska
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rządzania dobrami niematerialnymi. Większość
uczestników to zwolennicy poglądu, że obok
podnoszenia społecznej świadomości i popularyzacji wiedzy na temat ochrony własności
przemysłowej, warto przekonywać przedsiębiorców o wymiernych korzyściach płynących
z jej komercjalizacji. Misja ta spoczywa zarówno na uczelniach, jak też instytucjach rządowych i samorządzie lokalnym.
Zadaniem uniwersytetu jest poszerzanie
horyzontów i ludzkiej wiedzy – mówił prof.
Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei Marek Nawara – Marszałek
Województwa Małopolskiego podkreślał
znaczenie tworzenia regionów wiedzy dla wspierania działań edukacyjnych oraz innowacyjności.
W przyjętym przez władze Województwa
Wykazie Projektów Kluczowych Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 ﬁnansowanych z funduszy unijnych
znalazła się między innymi Małopolska Sieć
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oraz Enterprise Europe Network – profesjonalnego serwisu doradczego dla przedsiębiorców. W ramach portalu (www.ip4inno.eu)
przygotowano ponad 30 godzin wykładów,
podzielonych na 12 modułów – wiedza dedykowana doradcom biznesowym ma być
następnie przekazywana ich klientom. Warto
przekonywać przedsiębiorców, że ochrona
własności przemysłowej to nie tylko zabezpieczenie przed naruszeniami ze strony
konkurencji i związane z tym koszty, ale też
doskonałe narzędzie do rozwijania biznesu –
mówił Jeremy Philpott z EPO.
W krajach rozwijających się istotne jest
kształtowanie kultury poszanowania
cudzych praw wyłącznych.
Stąd też Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej wraz z 10 instytucjami zewnętrznymi uruchomiła program mający na celu
założenie ośrodków wspierających ochronę
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IP w krajach Afryki (między innymi Kamerunie,
Czadzie i Kongo) i Ameryce Południowej
(Kolumbia). Efektem przedsięwzięcia było
wygenerowanie pierwszych wniosków
patentowych. Przedstawiciel WIPO
– dr Ali Jazairy mówił także o konieczności
wdrożenia skutecznego systemu zarządzania
IP, opartego na wzajemnej współpracy (innowacyjność sieciowa, a nie indywidualna) oraz
dyfuzji odśrodkowej (np. tworzenie spółek typu
spin-oﬀ) i dośrodkowej (upowszechnianie i internalizacja wzorców kultury innowacyjności).
Chodzi więc o to, by innowacyjna ﬁrma mogła
swobodnie funkcjonować w sprzyjającym
innowacyjności otoczeniu.
Kluczem do sukcesu
jest zatem znalezienie właściwej synergii pomiędzy majątkiem trwałym a dobrami niematerialnymi ﬁrmy. Zarządzanie tą synergią zwiększa przewagę konkurencyjną – podkreślał Ian
Russell, przedstawiciel Intellectual Assets
Centre z Wielkiej Brytanii. Sukces jednak

 zgodności (kreowanie nowych rozwiązań
w oparciu o dotychczasową wiedzę, doświadczenia i proﬁl działalności przedsiębiorstwa),


niskiej złożoności (łatwość obsługi innowacji),
 testowalności (możliwość sprawdzenia
opłacalności komercjalizacji),

obserwowalności (monitorowanie procesu
wdrażania i systematyczna ewaluacja).
Należy pamiętać, – podkreślał Krzysztof Klincewicz – że patent jest jednym z możliwych
środków wspierających sukces komercyjny
innowacji.
Jak zauważył prowokacyjnie kolejny z wykładowców – David Frazee z USA – prezentując
doświadczenia Doliny Krzemowej, wynalazców
nie interesują patenty. Decydując się na komercjalizację danego rozwiązania starają się
oni przede wszystkim oszacować potencjalne
zyski, a dopiero później myślą o dokonaniu
zgłoszenia.

Z KOMERCJALIZACJI

Rola IP w procesie dyfuzji innowacji

Prof. Klincewicz zaprezentował model opracowany przez E. M. Rogersa, który składa się
z następujących elementów:

Obok znajomości procedur prawnych
i reguł ekonomicznych, niezwykle ważne okazuje się



uwzględnienie w procesie komercjalizacji mechanizmów marketingowych.
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dr Zbigniew Nawrat, Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii

WIEDZY

nie zawsze przychodzi od razu. O problemach,
które mogą spotkać przedsiębiorców zaraz
po uzyskaniu patentu mówił prof. Krzysztof
Klincewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
W literaturze dot. zarządzania pojawiają się
w tym kontekście dwa pojęcia: „dolina śmierci”
(gdy mimo ogromnych nakładów przeznaczonych na działalność badawczo-rozwojową,
przedsiębiorstwo generuje niewielkie zyski,
co wynika najczęściej z niedostosowania oferty
do potrzeb konsumentów) oraz „przekraczanie
przepaści” (gdy początkowe wyniki sprzedaży
osiągają zadowalający poziom, by niespodziewanie spaść poniżej minimum). Jak więc
powinna wyglądać dyfuzja innowacji?

przewagi (znalezienie przez ﬁrmę niszy
rynkowej),

Przemawia Rektor UJ prof. Karol Musioł



Przejawia się, zdaniem Davida Frazee, w trzech
kluczowych obszarach:


wykorzystaniu komercyjnym,



konkurencyjności (co doskonale koresponduje z modelem Rogersa),

Dyskusja panelowa

 identyﬁkacji tzw. krytycznych ścieżek technologicznych (np. decyzja kogo zablokować,
jak można wykorzystać dane rozwiązanie
w innych gałęziach przemysłu itd.). Warto
zaznaczyć, że wdrażaniem strategii i podejmowaniem kluczowych decyzji nie powinien
zajmować się sam wynalazca, ale doradca
biznesowy.

Jeremy Philpott, Europejski Urząd Patentowy
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prof. Maria Ciechanowska, Instytut Nafty
i Gazu

Spotkanie w Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej

Spotkanie w Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej

Piękna jesienna pogoda umożliwiła
uczestnikom sympozjum zapoznanie się
z zabytkami Krakowa

4 •

Zwrócił na to uwagę dr Andrzej M. Wilk
rozróżniając pomysł i potrzebę pomysłu.
To bowiem rynek, a często także jego segmentacja są ostatecznymi weryﬁkatorami
sukcesu danej innowacji. Mówiła o tym prezes
Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców – Mi-Young Han.
Organizacja zrzesza 28 państw i zajmuje się
popularyzacją ochrony własności intelektualnej. Prezes Stowarzyszenia zaprezentowała
przykłady „kobiecych” wynalazków, których
większość powstała dzięki uważnej obserwacji
rzeczywistości i wychwytywaniu przeszkód
bądź niedoskonałości w codziennym życiu.
Skuteczna komercjalizacja jest jednak niemożliwa bez odpowiednich środków pieniężnych,
co wielokrotnie wykazano podczas drugiego
dnia sympozjum w sesji poświęconej ﬁnansowaniu innowacyjnej działalności. Banki w Stanach Zjednoczonych straciły, bo inwestowały
w technologię – wspominał cytowany już David Frazee. Jedynie 20% inwestycji generowało
zyski, które mimo wszystko były w stanie pokryć koszty reszty nieudanych projektów.
Europie niezwykle trudno jest wygrać ogólnoświatową rywalizację opartą na mechanizmach
innowacyjnej gospodarki. Margot Frohlinger,
przedstawicielka Komisji Europejskiej, jako
jedną z przyczyn tej sytuacji wskazała mniejszą dostępność do venture capital (kapitału
wysokiego ryzyka) oraz specyﬁczną kulturę
przedsiębiorczości, w której przykładowo porażka bywa czymś wstydliwym i bardzo często
zniechęca przedsiębiorców do podejmowania
dalszych działań.
Potencjał polskich banków nie pozwala swobodnie ﬁnansować działalności innowacyjnej
– zaczęła swoje wystąpienie przedstawicielka
Związku Banków Polskich – Jadwiga Dąbrowska. Starania przedsiębiorców o przyznanie kredytu na działalność B+R najczęściej
są czasochłonne i obarczone koniecznością
przejścia skomplikowanych procedur. Pojawiają
się jednak specjalne instrumenty ﬁnansowe
– do takich należy z pewnością nowy system
kredytu technologicznego z możliwością
uzyskania przez ﬁrmę premii przeznaczonej
na jego spłatę. Funkcję stymulatora innowacyjności pełni również rynek akcji Giełdy
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Papierów Wartościowych w Warszawie – New
Connect. Jego charakterystykę, zasady funkcjonowania oraz wyniki przedstawił dyrektor
Emil Stępień (GPW).
Wsparcie ﬁnansowe
wymaga odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego. W Polsce na gruncie obowiązujących
przepisów instytucjami odpowiedzialnymi
za przyznawanie grantów na badania stosowane i podstawowe są odpowiednio Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe
Centrum Nauki. Jako postulat de lege ferenda,
prof. Bogusław Smólski (prezes NCBiR)
wskazał rozważenie utworzenia przy Radzie
Ministrów Komitetu ds. Nauki i Innowacyjności.
Wszystkie sesje sympozjum obejmowały wiele
wątków, zaś panele dyskusyjne w ich trakcie
prowadziły do interesujących konkluzji. Niech
próbą podsumowania tych dwóch dni obrad
będzie stwierdzenie,
że efektywne zarządzanie innowacjami jest
możliwe jedynie przy wysokim poziomie
edukacji, zaangażowaniu ekspertów różnych
dyscyplin naukowych, sprzyjającym otoczeniu instytucjonalno-prawnym, odpowiednim
poziomie ﬁnansowania oraz umiejętnym korzystaniu z międzynarodowych doświadczeń
i dobrych praktyk.
Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Alicja Adamczak dziękując wszystkim
wykładowcom i uczestnikom za obecność oraz
ożywioną dyskusję, jednocześnie skierowała
do wszystkich zaproszenie do udziału w przyszłorocznym sympozjum, które w związku
z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, będzie miało szczególny
charakter.
Przygotował:

Piotr Zakrzewski, DPI
Niniejszy artykuł stanowi jedynie krótkie
streszczenie przebiegu obrad niezwykle
bogatego merytorycznie, krakowskiego
sympozjum. Warto zapoznać się z prezentacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu oraz pokonferencyjnym
raportem, zawierającym resume wypowiedzi wykładowców. Raport ukaże się w najbliższych miesiącach.
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WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

SPÓJNA POLITYKA
i PARTNERSTWO
Rozmowa z Ronem

Marchantem, europejskim ekspertem z zakresu IP
Ron Marchant, przewodniczący Sympozjum

– Od kilku lat ma Pan okazję uczestniczyć
w dorocznym międzynarodowym sympozjum
organizowanym przez Urząd Patentowy RP
w Krakowie. Zarówno polscy, jak i zagraniczni
prawnicy, naukowcy i ludzie biznesu wykazują
rosnące zainteresowanie tym wydarzeniem.
Jaki jest – według Pana – tego powód?

– Mógłbym powiedzieć, że to dlatego że ma
ono tak dobrego przewodniczącego… (Ron
Marchant od kilku lat jest prowadzącym
obrady – od red.) Mówiąc poważnie, myślę,
że doskonała organizacja na pewno tłumaczy
wzrastające zainteresowanie tym niezwykłym
wydarzeniem. Oczywiście, podstawą jest
niewątpliwie entuzjazm i zaangażowanie
polskich prawników, naukowców i biznesmenów w kwestię wykorzystania własności
przemysłowej do budowania konkurencyjnych
przedsiębiorstw i konkurencyjnej gospodarki.
To zaangażowanie jest dla mnie łatwo dostrzegalne choćby w debatach, które toczą się
podczas sympozjum. Jednakże, jestem pewien, że trafny wybór tematów i zagadnień jest
tym, co przyciąga uczestników. Oni wiedzą,
że ich oczekiwania zostaną spełnione. Za każdym razem są pewni, że usłyszą od prelegentów coś interesującego, praktycznego i wysoce przydatnego. Tak przecież dzieje się z roku
na rok. Sympozjum jest – według mojej oceny
– jednym z najlepszych, jakie w tak rozległej
sferze, jak : własność przemysłowa, współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami,
gospodarką, zarządzanie IP i znaczenie IP dla
nowoczesnej gspodarki, są organizowane.
– Jakie czynniki, według Pana, będą odgrywały główną rolę w rozwoju własności intelektualnej (przemysłowej) i jej ochronie w Europie
w najbliższej przyszłości?

– Trudne pytanie. Zdecydowanie ostatnia opinia Sądu Europejskiego dotycząca braku zgodności pomiędzy bieżącymi propozycjami a tekstem Traktatu stworzyła przeszkodę na drodze
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współdziałania między Europejskim Urzędem
Patentowym a instytucjami unijnymi. W moim
odczuciu nadal też nie osiągnęliśmy równowagi
między uregulowaniami międzynarodowymi
i przepisami krajowymi dotyczącymi praw
własności przemysłowej i ich przestrzegania.
„Europeizacja” własności przemysłowej prześcignęła niejako krajowe uregulowania prawne
w tej dziedzinie i ich wkład w krajowy sukces
gospodarczy. Rządy narodowe nie są skłonne
do wyzbywania się swoich kompetencji w tym
zakresie, a nawet jeśli już oddały część swoich
kompetencji, przemysł często nie popiera
systemów europejskich. Dlatego toczą się
obecnie dość intensywne dyskusje na temat
ﬁnansowania systemów krajowych z opłat
europejskich. Obserwować można także
wzrost niezadowolenia użytkowników z powodu zmian, jakie się w tym zakresie dokonują.
Niedawne porozumienie w sprawie podziału
dochodu wypracowanego przez wspólnotowy
znak towarowy zostało raczej mało entuzjastycznie przyjęte przez użytkowników. „Kwestia
narodowa a europejska” ma tutaj znaczenie
fundamentalne i z pewnością nie ułatwia rozwiązania problemów prawnych.
– Czy jako były szef brytyjskiego urzędu
patentowego zgodziłby się Pan z tym, że wzrastająca świadomość znaczenia ochrony własności przemysłowej w gospodarce rynkowej
jest niejako procesem automatycznym, ponieważ prawa ochronne tworzą pozycję przedsiębiorstwa i wpływają na ich zyski?

– Nie jestem pewien, co ma Pani na myśli mówiąc „proces automatyczny”, ale jeśli to, że jest
on nieodzowny, w pełni się zgadzam. Przedsiębiorstwo może poprawiać swoje wyniki poprzez
produkcję, ochronę oraz zarządzanie swoimi
dobrami intelektualnymi, a system IP jest
w centrum tych problemów. Przez pewien czas,
nie byłem zbytnio usatysfakcjonowany odwoływaniem się do „świadomości w zakresie IP”,

Marek Nawara, Marszałek Województwa
Małopolskiego

prof. Bogusław Smólski, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Mi-Young Han, Światowe Stowarzyszenie
Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców
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Gerard Giroud, SLING Senior Consultant, EBI

musimy być w tym bardziej aktywni. Przedsiębiorstwa potrzebują pomocy, by zrozumieć, jak
używać IP, a nie jedynie mieć świadomość jego
potencjalnych korzyści. Muszą umieć aktywnie
zarządzać swoimi dobrami intelektualnymi.
A wracając do pierwszego pytania, sympozjum
stanowi dobry przykład tego, jak przyczyniać
się do wzrostu zrozumienia, a nie tylko wzrostu
świadomości. Może się to wydawać pedantyczną różnicą językową, ale dla mnie tak nie jest.
Przez wiele lat byłem aktywnie zaangażowany
w kwestie dotyczące własności przemysłowej
i proszę mi wierzyć, że różnica między świadomością a zrozumieniem jest kolosalna.
– Czy uważa Pan, że konieczna jest jakaś
forma współpracy między przedstawicielami
profesji artystycznych oraz środowiskiem
naukowym i biznesowym dla poprawy innowacyjności gospodarki oraz że wymaga to pomocy i inspiracji ze strony państwa? Jakie jest
Pańskie zdanie na temat rozwoju takiej współpracy w Wielkiej Brytanii?

Dyskusja kuluarowa

Aneta Wilmańska, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Spektakl „Taneczny Świat Chopina” stanowił
prezentację wybitnych dzieł polskiej kultury
muzycznej
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– To jest szerokie zagadnienie, zawierające
wiele aspektów i myślę, że ktoś – nie ja –
mógłby napisać książkę (nawet kilka) na ten
temat. Dlatego odpowiem ze swojego punktu
widzenia. W świecie współczesnym nie należy
oddzielać od siebie sztuki, nauki i biznesu.
Uważam, że w istocie są one bardziej ze sobą
powiązane niż jesteśmy w stanie to ocenić,
należą one do pewnej spójnej całości w obszarze nowoczesnej gospodarki opartej
na wiedzy. Jeżeli będziemy prowadzić politykę
i działania oddzielnie w każdym z tych obszarów i jedynie mieć nadzieję, że się one ze sobą
zespolą, to raczej nie osiągniemy najlepszych
rezultatów. Może unikniemy niepowodzenia,
ale i nie uzyskamy najlepszych wyników.
W ciągu ostatnich lat mojej kadencji w brytyjskim urzędzie patentowym byłem świadkiem
wzrostu porozumienia pomiędzy tymi różnymi
sektorami, a także prób wypracowania spójnej, obejmującej wszystkie te obszary polityki.
To jest pozytywny trend. Moja odpowiedź
jest zatem także pozytywna. Jednakże,
nie wyobrażajmy sobie, że przedstawiciele
tych dziedzin są w stanie zrobić coś więcej niż
stwarzać ramy współpracy i ją ułatwiać, co nazywamy w Wielkiej Brytanii „umożliwianiem”.
Pojedynczy artyści, naukowcy i biznesmeni
muszą razem po prostu współpracować
i prawdopodobnie każda z tych osób musi być
trochę każdą z nich. Dlatego też rola państwa
jest tu jednak ograniczona. Być może naj-
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RON MARCHANT – Kawaler
Orderu Łaźni, członek Królewskiego
Towarzystwa Sztuki
Po ukończeniu studiów chemicznych
rozpoczął pracę w brytyjskim Urzędzie
Patentowym jako ekspert patentowy,
gdzie w 1992 r. objął stanowisko dyrektora
Departamentu Badań Patentowych,
a następnie w 2003 r. został prezesem
brytyjskiego Urzędu Patentowego.
W czasie swojej kadencji skoncentrował
się w szczególności na rozwijaniu
i ulepszaniu usług, zwłaszcza w zakresie
popularyzowania IP wśród małych
i średnich przedsiębiorców.
Odegrał kluczową rolę w strategicznej
debacie nt. Europejskiego Urzędu
Patentowego (EPO) oraz kształtowania
współpracy między EPO i urzędami
patentowymi państw członkowskich.
W 2006 r. w uznaniu zasług został
odznaczony medalem EPO oraz otrzymał
nagrodę w kategorii najlepszych osiągnięć
krajowych i międzynarodowych w konkursie
World Leaders European IP Awards.
Przewodniczy unijnym grupom ekspertów
w sprawach własności przemysłowej
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Publikuje artykuły i uczestniczy
w seminariach i warsztatach dotyczących
IP i innowacyjności. Jest aktywnym
uczestnikiem wydarzeń organizowanych
przez Światową Organizację Własności
Intelektualnej. Od kilku lat współpracuje
z UP RP
m.in. przy organizacji międzynarodowych
konferencji w Krakowie poświęconych
problematyce własności przemysłowej
w gospodarce innowacyjnej.

bardziej użyteczną rolą, w jaką może wcielić
się państwo jest zapewnienie, by edukacja
nie przyczyniała się do umacniania barier
między tymi obszarami i by wsparcie, w tym
także ﬁnansowe, obejmowało wspólne partnerstwo wszystkich tych sektorów. Być może
nie jest to jakaś błyskotliwa ani szczególnie
trafna odpowiedź, ale – jak wspomniałem
na początku – żeby powiedzieć więcej trzeba
by napisać książkę. Dziękuję za pytania. Życzę
wszystkim pracownikom Urzędu Patentowego RP wielu sukcesów w ich pracy, zawsze
z wielką przyjemnością będę uczestniczył w…
kolejnym sympozjum.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Szymańska
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ZARZĄDZANIE IP ŹRÓDŁEM INNOWACJI
Prof. dr EWA OKOŃ-HORODYŃSKA,
Uniwersytet Jagielloński
Zarządzanie własnością intelektualną
powinno stać się biznesem

O ile w sensie prawnym odniesienia pojęcia
własności do dóbr niematerialnych sięgają czasów rewolucji francuskiej, za początek ochrony
własności intelektualnej na arenie międzynarodowej uważa się Konwencję Paryską o ochronie własności przemysłowej (Paris Convention
for the Protection of Industrial Property),
zawartą w roku 1883 oraz zawartą trzy lata
później Konwencję Berneńską o ochronie dzieł
literackich i artystycznych (Berne Convention
for the Protection of Literary and Artistic Works).
Zawierają one wciąż aktualny sposób rozumienia pojęcia własności. Jednak ekonomiczne
uzasadnienie ochrony własności intelektualnej
pojawia się na początku drugiej połowy XX
wieku w duchu nurtu ekonomii neoklasycznej.
Została bowiem wtedy sformułowana teoria
praw własności, której głównymi twórcami
byli: Armen A. Alchian, Herbert Demsetz, Eirik
G. Furubotn i Steve Pejovich. Teoretycy praw
własności uznają, iż rzeczywistymi podmiotami stosunków własnościowych są głównie
poszczególne jednostki – podkreślają znaczenie indywidualnych i transferowalnych praw
własności dla efektywnej alokacji zasobów
w gospodarce.1

Teoria praw własności
wypełniła lukę w teorii ekonomii i umożliwiła
wykazanie związków między prawami własności a efektywnością procesów gospodarczych,
ponieważ pozwala wyjaśniać związki między:
obowiązującymi stosunkami własnościowymi
a efektywnością alokacji zasobów, systemem
społeczno-politycznym a decyzjami gospodarczymi oraz pokazuje, jak powinna zmieniać się
struktura praw własności w warunkach ograniczoności zasobów gospodarczych. To właśnie
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ograniczoność
rzuciła nowe
światło na znaczenie zasobów
niematerialnych
w strategiach
biznesowych podmiotów gospodarczych, ze względu
na ciągle wzrastające potrzeby ludzkie przy
kurczących się szybko zasobach materialnych
oraz niepokojącym przyroście demograﬁcznym
w skali globalnej. Owocowało to także zmianą
paradygmatu rozwoju w układzie globalnym
czyli uznaniem znaczenia gospodarki wiedzy,
podkreśleniem, że wszystkie wytwory ludzkiego umysłu są rezultatem twórczej pracy,
talentu, wyobraźni, kreatywności i inwencji oraz
określonych nakładów (czasu, kapitału ﬁnansowego i rzeczowego, aktualnego stanu techniki).
Gdy powstają w podmiocie gospodarującym,
wykorzystywane są jako zasoby niematerialne
w procesie wytwarzania kolejnych dóbr i usług.
Wysoki poziom ich innowacyjności zapewniający wyższą produktywność, oryginalność,
przyczyniającą się do wyższego tempa sprzedaży, przekłada się na wyższe tempo wzrostu
konkurencyjności w wymiarze zarówno regionalnym, jak i globalnym. Renta monopolowa
wynikająca z pierwszeństwa wprowadzenia
na rynek nowego produktu winna zapewnić
nie tylko zwrot kosztów poniesionych na opracowanie innowacji, ale również zachęcać
do takiej działalności w przyszłości.
Zaś ryzyko szybkiej imitacji, naśladownictwa
przez konkurentów, przesądza o konieczności kształtowania systemu ochrony praw
własności intelektualnej. Co prawda, z punktu
widzenia końcowych odbiorców oferowanych

dóbr, korzystniejszą strukturą rynkową jest
rynek wysokiej konkurencji, bowiem istnienie
monopolu wynikającego z pierwszeństwa
wprowadzenia, a wcześniej z wytworzonych
lub nabytych praw do dóbr niematerialnych,
może powodować początkowo wyższe koszty
społeczne nabycia tych dóbr (wyższa cena,
ograniczony dostęp).
Generalnie jednak przyznanie praw wyłącznych w zakresie produkcji oraz dystrybucji
określonej kategorii dóbr z punktu widzenia
przedsiębiorstwa i całej gospodarki sprzyja:
 zwiększaniu efektywności procesu gospodarowania,


podejmowaniu wysiłku do kolejnych badań,



wzrostowi podaży innowacji,



wzrostowi wydajności pracy,

 wzrostowi międzynarodowej konkurencyjności oraz ogólnego dobrobytu społecznego.

W gospodarce wiedzy
prawa własności intelektualnej są więc podstawą wyznaczania wartości, ale wywołują też
wiele nowych wyzwań dla nauk ekonomicznych. Jednym z nich jest kwestia zarządzania
własnością intelektualną, zdolność i kompetencje do takich działań.
Zarządzanie aktywami własności intelektualnej
(IP) w przedsiębiorstwie, i to w wymiarze stra-
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tegicznym, jest czymś więcej niż tylko pozyskiwaniem jej składników wewnątrz organizacji
i w otoczeniu oraz zapewnieniem formalnych
praw własności intelektualnej poprzez stosowne instytucje, na przykład ochrony patentowej
(zwłaszcza, że współcześnie wiele technologii
wiodących, najbardziej cennych dla osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej nie podlega formalnej
rejestracji).
Przedsiębiorstwa opierające swą
strategię rozwojową na potencjale
innowacyjnym muszą efektywnie
wykorzystać wartość aktywów IP,
którymi dysponują – powinny zatem
podejmować kroki zapewniające
rozwój własności intelektualnej
w powiązaniu z ogólną strategią
działania. Konieczne jest integrowanie planowania i implementacji
aktywów IP ze strategiczną
i operatywną analizą rynku i budowanymi na jej wynikach strategiami
rynkowymi, nie tracąc z pola
widzenia konieczności ochrony IP
oraz zapewnienia drożnych
kanałów wymiany aktywów IP
z partnerami w otoczeniu. Trzeba

więc działania takie traktować
systemowo.
Dlatego system zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie można schematycznie przedstawić, jak poniżej.

Komponenty zarządzania
własnością intelektualną
powinny być w taki sposób dobrane
i powiązane, aby umożliwiały:

zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i transferu własności intelektualne
do i z przedsiębiorstwa

4) Wartościowanie własności intelektualnych
i określenie odpowiednich honorariów autorskich

Jakie narzędzia powinni mieć
menedżerowie przedsiębiorstwa,

ograniczenie ryzyka, kosztów i skracanie
czasu życia produktu
 a także – odkrywały nowe źródła osiągania
korzyści

aby zarządzanie własnością intelektualną
mogło być traktowane jako biznes?

Do komponentów zarządzania własnością
intelektualną powinny, więc być zaliczone
elementy obejmujące następujące działania:

 redukowania przedłużającej i zbytecznej
się działalności B+R,
 przyspieszenia identyﬁkowania zdolności
patentowej,
 efektywnego uczestnictwa w badaniach
nad nowymi technologiami pracowników B+R
przedsiębiorstwa lub organizacji naukowej
współpracującej z danym przedsiębiorstwem,
 organizacji rynku własności intelektualnej
dla kupujących,
 priorytetowania portfolio własności intelektualnej i zidentyﬁkowania aktywów stanowiących zapewniających osiąganie najwyższej
wartości,
 podejmowania racjonalnych decyzji
co do utrzymania, komercjalizacji czy nieodpłatnym przekazywaniu (jako dary) własności
intelektualnej,
 zidentyﬁkowania możliwości i zdolności
technologicznych spin-oﬀ,
 wzmocnienia własnej pozycji w negocjowaniu transferu technologii,
 wpływania na ustawodawstwo w zakresie
własności intelektualnej,
 ewaluowania komercyjnych perspektyw
własności intelektualnych we wczesnych stadiach procesu B+R,
 zamiany życzeniowej (opartej na reputacji
ﬁrmy) formy szacowania wartości własności
intelektualnej na wycenę rynkową.



1) Dokładne rozpoznanie zdolności twórczych
(wynalazczych) w przedsiębiorstwie i przekształcenie je w formy własności intelektualnej

2) „Mapowanie” wszystkich aktywów własności intelektualnych zawartych w produktach
i usługach przedsiębiorstwa z punktu widzenia
wartości, jakie każda z nich może przynieść
przedsiębiorstwu, jakie zyski może generować

Podstawowe komponenty
zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie

Źródło: E. Okoń-Horodyńska at all, Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy
korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Ministerstwo Gospodarki,
Kraków-Warszawa 2008, s.21
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3) Zbudowanie struktury organizacyjnej
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Zbierając cenne doświadczenia przedsiębiorców warto wskazać na narzędzia niezbędne do:

1

Zob.: E.G. Furubotn, S. Pejovich, Property rights
and economic theory: a survey of recent literature,
1. Econ. Lit., Texas A&M University, College Station,
TX and Ohio University, Athens. OH, 1972.
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INNOWACYJNOŚĆ I WYNALAZCZOŚĆ
POD LUPĄ
„Pożądane byłoby włączenie do badań
innowacji w przemyśle zagadnień dotyczących podejścia przedsiębiorców do kwestii
patentowania (w kraju i zagranicą) własnych
wynalazków (czy, jakie i gdzie wynalazki
są patentowane) oraz informacji o liczbie zastosowanych w przedsiębiorstwach własnych
opatentowanych wynalazków.”
Pismem tym, skierowanym do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku 1997,
rozpoczęliśmy kilkunastoletnie starania Urzędu
Patentowego o rozszerzenie zakresu badania
GUS, dotyczącego innowacji w przemyśle,
o zagadnienia związane z patentowaniem
przez polskich przedsiębiorców własnych wynalazków i stosowaniem przez nich własnych
rozwiązań wynalazczych.
Starania te były kontynuowane w następnych
latach. Powiększaliśmy deklarowany w kolejnych pismach do GUS, zakres zainteresowań
Urzędu Patentowego o zagadnienia obrotu
własnością przemysłową, nieodłącznie związane z gospodarką rynkową.
Podkreślano, że „takie badania nie tylko służyłyby realizacji zadań UP RP, ale dostarczyłyby
także cennych informacji, pozwalających
na ocenę sytuacji w zakresie wykorzystania
rozwiązań wynalazczych w praktyce gospodarczej, istotnych dla podejmowania przez
rząd różnych decyzji np. dotyczących form
i kierunków wspierania przez Państwo działalności innowacyjnej”.
I wreszcie w 2008 roku na posiedzeniu Komisji
Programowej projektu wstępnego „Programu
badań statystyki publicznej na rok 2009”, które
odbyło się w siedzibie GUS, padło stwierdzenie – sumiennie odnotowane w notatce
ze spotkania – że
„rozpoczęte zostaną prace nad badaniem
zastosowania przez przedsiębiorców projektów wynalazczych, podejściem podmiotów
do opatentowania swoich wynalazków oraz
obrotów własnością przemysłową”.
W następnym roku – po kilkunastu latach
oﬁcjalnych i kuluarowych zabiegów o rozsze-
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GUS

Po kilkunastu latach starań UP RP powstaje ankieta GUS, dzięki
której będzie można ocenić stosunek podmiotów gospodarczych
do kwestii wynalazczości i innowacyjności

rzenie zakresu badania „Innowacje w przemyśle”– w programie badań statystycznych GUS
na 2010 r. do szczególnie interesującego nasz
Urząd badania, został dopisany dodatkowy
punkt „ochrona własności intelektualnej”
(m.in. obrót własnością przemysłową, stosowanie przez przedsiębiorstwo projektów
wynalazczych).
Wykonanie nowego badania przez GUS musi
być poprzedzone opracowaniem dodatkowej
ankiety, która zostanie włączona do formularza
GUS PNT-02 „Sprawozdanie o innowacjach
w przemyśle”. Ankieta ta powstanie na bazie
sformułowanych przez Urząd Patentowy pytań,
pozwalających – w ocenie naszego Urzędu –
osiągnąć cele badania:

1. Czy badane podmioty wykorzystują
w swojej działalności polskie projekty wynalazcze?
a) Jakiego rodzaju projekty są wykorzystywane przez badane podmioty (np. wynalazki
opatentowane, wynalazki zgłoszone do opatentowania, wzory użytkowe mające prawo
ochronne, wzory użytkowe zgłoszone w celu
uzyskania ochrony)?
b) Czy są to rozwiązania własne?
c) Czy są to rozwiązania podmiotów zewnętrznych uwzględniając podział na podmioty
sektora nauki (w tym szkoły wyższe,
jednostki badawczo-rozwojowe), sektora
gospodarki czy też rozwiązania osób ﬁzycznych?
d) Jakiego rodzaju korzyści uzyskują one z zastosowania tych rozwiązań (jeśli np. związane one są z wykorzystaniem rozwiązania
w produkcji lub działalności usługowej,
wynikające ze sprzedaży licencji, praw
z patentu itp., ewentualnie– jakie są korzyści

społeczne – związane z ochroną środowiska lub bhp)?

2. Jakiego rodzaju politykę patentową prowadzą badane podmioty?
a) Czy podmioty zgłaszają do opatentowania
swoje projekty wynalazcze (wszystkie
czy tylko niektóre), czy chronią je poprzez
utrzymywanie tajemnicy produkcji (knowhow) lub rezygnują z jakiejkolwiek ochrony?
b) Czy prowadząc działalność naukowo-badawczą lub opracowując nowe rozwiązania
technologiczne, podmioty prowadzą badania
patentowe światowego stanu techniki?
c) Czy w przypadku współpracy z podmiotami
zewnętrznymi, zawierają umowy o współwłasność praw do opracowywanych i chronionych rozwiązań itp.?
Prace nad ankietą GUS powierzył Urzędowi
Statystycznemu w Szczecinie. W czerwcu
br. odbyło się w siedzibie Urzędu Patentowego spotkanie w sprawie opracowania
wzoru ankiety. Biorący w nim udział Dyrektor
Urzędu Statystycznego ze Szczecina, dr nauk
ekonomicznych o specjalności statystyka
i ekonometria pan Dominik Rozkrut, przedstawił wstępny projekt ankiety. Dyrektor Rozkrut
nadmienił, że jego osobiste związki z tematyką
wynalazczości sięgają …szkoły średniej.
W 1990 r. pan Dominik, wówczas uczeń Technikum Mechaniczno-Energetycznego, otrzymał
za zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim
XVII Turnieju Wiedzy o Wynalazczości Dyplom
Prezydium Wojewódzkiego Klubu Techniki
i Racjonalizacji w Szczecinie oraz Kuratorium
Oświaty i Wychowania.
No cóż, nie mogliśmy chyba traﬁć lepiej…
Marzena Kochańska
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Nasz Gość

BLIŻEJ SIEBIE
Rozmowa z Ambasadorem Japonii YUICHI KUSUMOTO
– Panie Ambasadorze, wiemy, że Japonia
jest drugą pod względem wielkości gospodarką świata. Tylko w Polsce działa
już ponad 250 przedsiębiorstw japońskich.
Co jest – Pana zdaniem – podstawą sukcesów ekonomicznych Japonii?
– Myślę, że przyczyn sukcesu Japonii było
kilka. Po zakończeniu drugiej wojny światowej Japonia straciła wszystko i musieliśmy
zaczynać praktycznie od zera. Celem była
jak najszybsza odbudowa kraju. Ponieważ
na archipelagu japońskim nie występują
żadne ważne dla przemysłu złoża, z eksportu
towarów za granicę uzyskiwaliśmy fundusze
na surowce. Były to niezwykle trudne warunki
do rozwoju ekonomicznego, lecz wydaje
mi się, że to właśnie ten narodowy kryzys stał
się jednym ze źródeł gospodarczego sukcesu
Japonii. Rząd i obywatele zwarli szyki i wspólnie zastanowili się, jak wydobyć kraj z zapaści.
Rząd opracował jasne zagadnienia i cele,
do których dążyli potem wszyscy mieszkańcy
Japonii. Być może to właśnie ten wspólny
wysiłek stał się podstawą sukcesu.
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Uważam, że współpraca między rządem
i obywatelami, a także umiejętność „miękkiego”
dostrajania się do zmiennych okoliczności były
ważnymi czynnikami japońskiego sukcesu
gospodarczego. Udało się wtedy osiągnąć
olbrzymi wzrost gospodarczy – powyżej 10
proc. PKB rocznie – tempo, w którym rozwijają
się obecnie Chiny. Ta epoka jednak już minęła.
Dziś, Japonia stoi niejako w obliczu drugiej
rewolucji. Nie ma potrzeby dalszego powiększania gospodarki, lecz należy skupić się
na poprawianiu jej jakości i sprawieniu, żeby
każdy obywatel mógł osiągnąć wyższy poziom
zadowolenia z życia, nie spędzając całego
swojego czasu w pracy. Obecnie znajdujemy
się na etapie rozmów pomiędzy rządem i obywatelami na temat nowych strategii działania.
– Co powoduje, że japońscy przedsiębiorcy
tak dobrze czują się w naszym kraju, choć
my sami często jesteśmy krytyczni wobec
siebie, że nie tworzymy wystarczająco
korzystnych warunków dla napływu inwestycji zagranicznych?
– Uważam, że Polska jest bardzo atrakcyjnym
miejscem dla japońskich
przedsiębiorców.
Obecnie działają tu
254 japońskie ﬁrmy.
Jest to największa liczba
spośród wszystkich
krajów Europy Środkowej
i Wschodniej. Można
stwierdzić, że przedsiębiorstwa japońskie
są jedną z największych
grup biznesowych w Polsce. Co roku liczba ﬁrm
japońskich działających
w Polsce zwiększa się.
Te wskaźniki stanowią
dowód na to, że Polska
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jest w dalszym ciągu bardzo obiecującym
krajem dla inwestorów z Japonii.
Podczas spotkań z przedstawicielami japońskiego biznesu w Polsce zadaję rozmówcom
zawsze to samo pytanie: „Dlaczego zdecydowaliście się tu zainwestować?” Odpowiedzi
japońskich przedsiębiorców są w większości
takie same.
Polska to kraj bardzo przyjazny wobec Japonii,
dbający o relacje z moją ojczyzną. Przyjacielskie nastawienie jest dla Japończyków
nie tylko kwestią psychologii, ale znaczącym
czynnikiem przy wyborze miejsca ulokowania
inwestycji. Stosunek Polski do Japonii jest więc
bardzo ważnym powodem, by tu inwestować.
Polacy to bardzo zdolni pracownicy. Liczba
40 milionów obywateli lokuje Wasz kraj pośród
potęg Europy. Wykształcenie jest na bardzo
wysokim poziomie, a Polacy są pracowici. Polska znana jest też jako kraj wielkich umysłów
ścisłych, jak chociażby Kopernika czy Marii
Skłodowskiej-Curie. Bardzo dobra jest też znajomość angielskiego. Japońscy przedsiębiorcy,
biorąc pod uwagę rozmaite czynniki, bardzo
wysoko oceniają polskich pracowników.
Ponadto, jak można się zorientować patrząc
na mapę, Polska jest położona bardzo korzystnie. Można stąd w łatwy sposób podróżować
w cztery strony świata. Na zachodzie leżą
Niemcy i Francja, na północy kraje bałtyckie
i Skandynawia, na południu kraje Europy
Wschodniej, a na wschód Rosja i Ukraina.
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Prowadząc produkcję w Polsce można z łatwością eksportować towary za granicę. Japońscy
przedsiębiorcy wysoko cenią sobie geograﬁczne uwarunkowania Polski, które pozwalają
postrzegać ją w pewnym sensie jako „fabrykę
Europy”.
Poza tym, ﬁrmy japońskie zaczynają w Polsce
inwestować także w nowych dziedzinach.
Do tej pory największe były branża elektroniczna i samochodowa, reprezentowane przez
takie ﬁrmy jak Toyota, Toshiba czy Sharp. Te
ﬁrmy będą dalej działać, lecz pojawiły się też
nowe obszary rozwoju. Jednym z nich jest
ekologia. Istnieją plany wprowadzenia w Polsce
technologii ekologicznych. Do tego dochodzą
rozwiązania pozwalające na redukcję zużycia
energii czy czystsze spalanie węgla. Mając
na względzie polskie plany budowy elektrowni
atomowej myślę,
że energetyka atomowa zrodzi nowe
perspektywy rozwoju
biznesu.
Rozwija się również
sprzedaż detaliczna.
W Polsce mieszka
prawie 40 milionów
ludzi i wciąż wzrasta
popyt na rynku wewnętrznym. Niedawno
w Warszawie otworzyła sklep japońska sieć
Muji. Znany japoński
producent słodyczy
Lotte kupił polskiego
Wedla. Renomowana
ﬁrma optyczna Hoya
też działa już w Waszym kraju. Te przykłady świadczą o tym, że japońskie ﬁrmy zauważyły polski rynek i będą chciały sprzedawać
tu swoje produkty.
– Japonia słynie z wielu marek, które stały
się synonimem nowoczesności i dobrego
produktu. Japoński Urząd Patentowy jest
jednym z trzech największych na świecie.
Jest także, jak wynika z badań Eurostatu
2007, światowym liderem w zgłaszaniu
wynalazków do ochrony do Europejskiego
Urzędu Patentowego, obok Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Można więc powiedzieć, że japońscy przedsiębiorcy, producenci mają wysoką świadomość znaczenia
ochrony własności przemysłowej a współ-

Nr 3/2010

praca sfery gospodarczej z badawczo-rozwojową nie jest problemem. Czy sprzyjało
temu, sprzyja japońskie prawo własności
przemysłowej?
– W 2006 roku Japonia straciła na rzecz Stanów Zjednoczonych pozycję światowego lidera
pod względem liczby aplikacji składanych
do Urzędu Patentowego i obecnie zajmuje
miejsce drugie, jednak spośród wszystkich
narodów świata to obywatele japońscy składają najwięcej podań o patenty. Świadczy
to o wysokiej świadomości, jaką japońscy
przedsiębiorcy i producenci wykazują wobec
zagadnienia własności intelektualnej. Z drugiej
strony jednak, mimo wysokiego poziomu
świadomości w kwestiach własności przemysłowej, wciąż pozostaje szereg nierozwiąza-

nych kwestii dotyczących wykorzystania owej
własności. Wśród tych problemów wymienia
się na przykład fakt, iż liczba patentów w posiadaniu uniwersytetów w ostatnich latach
zwiększyła się niezmiernie, lecz nie przełożyło
się to na dochody dla uczelni.
Aby wysiłki badawcze czynione przez ﬁrmy
i jednostki naukowe zaowocowały wzrostem
ekonomicznym Japonii, należy dążyć do rozwiązania tego typu problemów. Japoński
Urząd Patentowy, otworzy np. w tym roku
punkt „One stop service”, w którym specjaliści oraz powiązane instytucje udzielać będą
wsparcia w zakresie wykorzystania własności
intelektualnej właścicielom patentów.

– Czy zdaniem Pana Ambasadora ta właśnie świadomość jest jednym z istotnych
czynników sprzyjających budowaniu gospodarki konkurencyjnej i, jednocześnie,
służącym dalszemu umacnianiu pozycji
gospodarczej Japonii w świecie, co zapowiada nowy rząd japoński?
– Do zwiększenia konkurencyjności japońskiej
gospodarki oraz dalszego jej rozwoju potrzebne jest wsparcie dla innowacji opartych na odpowiedniej ochronie i wykorzystaniu własności
intelektualnej. W ostatnich latach zwiększa
się świadomość własności przemysłowej
na świecie, więc jeśli japońskie przedsiębiorstwa chcą odnosić sukcesy na arenie
międzynarodowej, będą musiały skupić
się na ochronie i wykorzystaniu swej
własności intelektualnej także poza granicami Japonii. Ważne
będzie doskonalenie
międzynarodowego
systemu patentowego
tak, aby był dostępny
również dla japońskich
przedsiębiorstw. Myślę,
że dalsze kroki powinny
objąć także wspieranie
zdobywania przez japońskie ﬁrmy patentów
za granicą.
– Czy deklaracja
nowego rządu japońskiego budowy
silnej, konkurencyjnej
gospodarki i zapowiedź nowej strategii
rozwoju ma wsparcie
w japońskim prawie
ochrony własności przemysłowej ?
– W zakresie ochrony własności przemysłowej
w Japonii obowiązują: ustawa o patentach,
ustawa o wzorach użytkowych, ustawa o znakach towarowych oraz ustawa o projektach.
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych,
mając na uwadze potrzebę silnej ochrony
praw, wprowadzono w Japonii politykę
„pro-patentową”. Jej celem było zwiększenie
konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw
na arenie międzynarodowej. Powyższe ustawy
były stopniowo poprawiane, aby wspierać
strategiczne wykorzystanie i właściwą ochronę
własności przemysłowej. Dzięki tym działaniom
udało się stworzyć system szeroko zakrojonej

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

• 11

i silnej ochrony praw. Efektem tego jest dopracowany system patentowy.
Obecnie, zgodnie ze wskazaniami ogłoszonej
w czerwcu „Nowej Strategii Rozwoju”, dążymy
do wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Mając na względzie promocję innowacji i dostępności dla użytkowników, kwestie prawne
dotyczące ochrony własności przemysłowej
bada obecnie Komisja ds. Systemu Patentowego w Dziale Własności Intelektualnej przy
Komitecie Doradczym ds. Struktury Przemysłu.
– Zaangażował się Pan Ambasador w promowanie turystyki pomiędzy naszymi krajami. Niedawno zorganizował
Pan seminaria na ten temat
w Warszawie, żeby kontakty
pomiędzy naszymi krajami
ożywiały się również na tym
polu. Nas Polaków zadziwia
i jednocześnie, można powiedzieć, wzrusza, japońska
miłość do Chopina. Co poza
Chopinem – zdaniem Pana
Ambasadora – może czynić
Polaków i Japończyków, ludzi
przecież tak różnych i odległych kultur, sobie bliższymi?
– Ambasada rzeczywiście przykłada wagę do promocji turystyki. Oznacza to nie tylko zachęcanie Japończyków do wizyty
w Polsce, ale także promowanie
Japonii jako kraju, który powinni
odwiedzić Polacy. Chciałbym,
by turystyka rozwijała się w obydwu kierunkach. Obecnie Polskę
odwiedza rocznie 40 – 50 tys.
turystów z Japonii. Jest to zaledwie jedna
dziesiąta liczby Japończyków odwiedzających
Czechy czy Węgry. Z drugiej strony, tylko 8 tys.
Polaków wyjeżdża rocznie do Japonii. To bardzo mało. Myślę, że przyczyn takiego stanu
rzeczy jest kilka.
Jedną z ważniejszych jest fakt, że choć
Japończycy i Polacy nawzajem mają pozytywne wyobrażenia o swoich krajach,
to niestety wciąż brak konkretnego wizerunku i poczucia, że ten drugi kraj jest nam
bliski. Chciałbym zatem poświęcić kilka słów
wizerunkowi Polski. Wśród postaci historycznych kojarzonych z Polską, oprócz Chopina,
znany jest Mikołaj Kopernik i Maria Skłodowska-Curie. Polska wiele ucierpiała też w wyniku

12 •

wojen, w szczególności w trakcie drugiej
wojny światowej. Symbolem tragicznej historii
jest obóz Auschwitz, który bardzo przemawia
do wrażliwości Japończyków. Jednak zapytani
o to, jakimi ludźmi są Polacy, Japończycy
nie potraﬁą podać konkretnej odpowiedzi.
Jeśli chodzi zaś o wizerunek Japonii w Polsce,
to według mnie przedstawia się on następująco. Wielkim poważaniem cieszy się tradycyjna
kultura Japonii, w takich przejawach, jak
ceremonia herbaty, sztuka ikebany czy sztuki
walki i bushido. Polacy interesują się światopoglądem i duchowością Japończyków. Doce-

niają naszą kulturę tradycyjną, lecz ich wiedza
o Japonii współczesnej jest wciąż ograniczona.
Dziś na całym świecie wysoko ceniona jest
kultura popularna Japonii, reprezentowana
przez animację, mangę, modę, muzykę i kuchnię. Chciałbym, aby Polacy odwiedzali mój kraj
i sami przekonali się o tym, jaka Japonia jest
naprawdę.
Można wymienić jeszcze jedną kwestię –
wciąż zbyt słabe kontakty i wymianę informacji
między przedsiębiorstwami turystycznymi
w naszych krajach. W maju bieżącego roku
na zaproszenie rządu Polski przyjechali
do Warszawy przedstawiciele 10 ﬁrm z branży
turystycznej. Korzystając z tej okazji, Ambasada Japonii zorganizowała seminarium poświę-
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cone turystyce, w którym wzięły udział zarówno ﬁrmy polskie, jak i japońskie. Zaprosiliśmy
także przedstawiciela biura Krajowej Organizacji Turystycznej Japonii z Frankfurtu, by poprowadził dla polskich ﬁrm turystycznych wykład
na temat turystyki w Japonii. Żeby przyciągnąć
polskich turystów do Japonii, potrzebna jest
ścisła współpraca między ﬁrmami japońskimi
i polskimi, obniżenie cen oraz opracowanie
programu wycieczek zbiorowych.
Mam też kilka innych propozycji, które zwiększyłyby liczbę turystów z Japonii. Polska
to duży kraj, dlatego należałoby przygotować
sieć autostrad, jak również
krajowe połączenia lotnicze
i kolejowe. Jeśli chodzi o noclegi i gastronomię, to uważam,
że obecny poziom gwarantuje zadowolenie japońskich
turystów. Japończycy lubią
przywozić ze sobą z powrotem
do domu regionalne specjały
jako pamiątki z podróży. W Polsce każdy region ma swoje
specjały, ale niestety nie są one
zbyt dobrze znane. Trzeba
wypromować pamiątki, które
spodobają się Japończykom.
I jeszcze jedna uwaga: w miejscach, w których znajdują się
atrakcje turystyczne, brakuje
czasami oznakowania w języku
angielskim.
Dzięki promocji wizerunku Polski jako „kraju Chopina”, liczba
japońskich turystów wzrosła
w bieżącym roku trzykrotnie
w porównaniu z ubiegłym. Między Tokio a Warszawą ma odbyć
się 10 lotów czarterowych. W takich sprzyjających okolicznościach Ambasada również
pragnie zaangażować się w promocję turystyki.
Poprzez pokazanie Japończykom zalet Polski
oraz Polakom zalet Japonii, chcielibyśmy budować więzi przyjaźni między naszymi narodami.
Wierzę, że te więzi zaowocują wzmocnieniem
kontaktów biznesowych i wymiany kulturalnej
i doprowadzą do dalszego rozwoju stosunków
dwustronnych.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Szymańska
Zdjęcia: własność Ambasady Japonii
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Z notatnika rzecznika prasowego

KOMENTARZ DO USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Tomasz Aleksandrowicz, LexisNexis, 2008

OCHRONA

„POD STRZECHY”
O

chrona własności przemysłowej traﬁła pod strzechy... – taka myśl
inspirowana słowami wieszcza przyszła mi do głowy po otrzymaniu zapytania jednej z gazet regionalnych o to, czy pani sołtys, a zarazem Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina złożyła wniosek
o ochronę znaku towarowego „Śmietanówka” służącego do oznaczania
nalewki według przepisu teściowej wspomnianej pani.
Sprawa okazała się jednak poważniejsza niż indywidualna chęć zastrzeżenia nazwy rodzinnego specjału. Zawirowania związane z likierem
„Śmietanówka” doprowadziły bowiem do poważnych konﬂiktów w środowisku Bnina i ostatecznie zakończyły się odwołaniem pani sołtys z tego
stanowiska oraz jej rezygnacją z funkcji przewodniczącej miejscowego
Koła Gospodyń. Dlaczego? Otóż większość mieszkańców wsi uważa, że
nazwa likieru wytwarzanego od kilku lat przez bnińskie Koło Gospodyń
Wiejskich jest ich wspólną własnością i nie powinna być monopolizowana przez jedną osobę. Tym bardziej, że likier odnosi już poważne
sukcesy na targach produktów regionalnych i tradycyjnych. Tymczasem
była przewodnicząca jest przekonana, że receptura napoju oraz sama
nazwa należy tylko do niej, gdyż pochodzi z jej rodzinnego archiwum
domowych specjałów...

P

óki co, zgłoszenie nazwy „Śmietanówka” do ochrony zostało
złożone przez byłą panią sołtys i czeka na decyzję ekspertów
naszego Urzędu. Przyznam się, że choć z ciekawością oczekuję rozstrzygnięcia w tej kwestii, to nurtuje mnie pytanie czy taka ochrona
będzie w takim wypadku wystarczająca? Czy w tego typu przypadkach
nie warto byłoby opatentować receptury? A może zastrzec także wzór
małej „śmietankowej” buteleczki i żółtego zamknięcia stosowanego przez
bnińskie gospodynie? A może nie ujawniać jednak przepisu w zgłoszeniu
patentowym i chronić tę tajemnicę jako swoiste know-how podobnie, jak
to czyni Coca-Cola? Być może i te kwestie były przedmiotem rozważań
pani sołtys, skoro zdecydowała się „pójść na całość” i skorzystać z usług
profesjonalnej kancelarii rzeczników patentowych?
Burzliwa historia bnińskiej „Śmietanówki” dowodzi, że skoro takie problemy ma Koło Gospodyń Wiejskich, to menedżer małej, średniej albo dużej
ﬁrmy musi sprostać nieporównywalnie większej skali wyzwań związanych z ochroną własności przemysłowej. Między innymi dlatego Urząd
Patentowy RP prowadzi bardzo aktywne działania edukacyjne wśród
przedsiębiorców, którzy muszą przecież na co dzień w związku z ochroną własności przemysłowej rozstrzygać dylematy o wiele poważniejsze
niż gospodynie z Bnina. A swoją drogą ciekawe, jak ta „Śmietanówka”
smakuje...
Adam Taukert
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Ustawa o dostępie do informacji publicznej powołała do życia instytucję prawną
nieznaną wcześniej w polskim systemie prawnym. Prawo do informacji publicznej zostało określone przez ustawodawcę jako uprawnienie do uzyskania
informacji publicznej, także przetworzonej przez podmiot jej udzielający, w stopniu, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy
publicznej. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz
osób pełniących funkcje publiczne jest elementem współczesnej demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego.

HARVARD BUSINESS REVIEW. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
Praca zbiorowa, Helion, 2006
Ta książka jest zbiorem artykułów poświęconych metodom zarządzania wiedzą. Autorami artykułów są uznani fachowcy z dziedziny zarządzania. W swoich
artykułach opisują zasady rozwiązywania problemów w organizacjach, deﬁniowania nowych sposobów myślenia, wyciągania wniosków z własnych doświadczeń i zarządzania potencjałem intelektualnym pracowników.

HARVARD BUSINESS REVIEW. ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ
Praca zbiorowa, Helion, 2006
Książka stanowi zbiór artykułów, które w wersji oryginalnej zostały opublikowane w Harvard Business Review. Autorzy prezentowanych artykułów należą
do najbardziej twórczych umysłów i najbardziej doświadczonych ekspertów
w dziedzinie zarządzania innowacją.

UNIA EUROPEJSKA NA ROZSTAJACH. TRAKTAT Z LIZBONY
Jan Barcz, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009
Unia Europejska – zdaniem autora – znajduje się na rozstajach. Kryzys instytucjonalny trwa już bez mała dziesięć lat a problemy, jakie wystąpiły w toku
ratyﬁkacji Traktatu z Lizbony wskazują, że nie jest pewne czy zakończy się
w przewidywalnym terminie oraz – co ważniejsze – czy w ogóle Traktat wejdzie w życie. Unia może dalej działać na podstawie obowiązujących obecnie
Traktatów. „Nie ulega jednak wątpliwości, że bez reformy ustrojowej znalezienie
odpowiedzi na zasadnicze wyzwania polityczne, gospodarcze i społeczne
będzie niezmiernie trudne. Brak reformy ustrojowej sprawi, że wzrosną pokusy
dla różnych grup państw członkowskich do obrania własnej drogi, nie oglądając
się na unijne struktury tracące dynamizm polityczny”.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TRAKTAT Z LIZBONY. TRAKTAT O UNII
EUROPEJSKIEJ. TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2008
Niniejszy wybór dokumentów zawiera teksty skonsolidowane Traktatu o Unii
Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
w brzmieniu nadanym przez Traktat z Lizbony, który został podpisany 13
grudnia 2007 r. Oba te traktaty stanowić będę – po wejściu w życie Traktatu
z Lizbony – podstawę prawną Unii Europejskiej jako jednolitej organizacji
międzynarodowej. Teksty skonsolidowane TUE i TFUR w brzemieniu nadanym
przez Traktat z Lizbony zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej . Niemniej do tekstów tych państwa członkowskie, w tym Polska,
wniosły szereg poprawek językowych. Teksty skonsolidowane opublikowane
w niniejszym wyborze uwzględniają te poprawki językowe .

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych
Opracowała: Maria Fuzowska-Wójcik
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Co powinien wiedzieć przedsiębiorca

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

W BIZNESIE MAŁYM I DUŻYM
Czy przedsiębiorcy powinni umieć zarządzać prawami własności
przemysłowej, jakie korzyści można uzyskać świadomie zarządzając
własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na każdym etapie
jego rozwijania, dlaczego polscy przedsiębiorcy nie doceniają, jak
pokazują np. badania PARP, że ochrona własności przemysłowej
zwiększa ich innowacyjność i konkurencyjność, dlaczego warto
oszacować opłacalność korzystania z tej ochrony?

Z

akres działań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną powinien
być każdorazowo dostosowany do charakteru
i skali działania przedsiębiorstwa. Dlatego
podstawowe znaczenie ma umiejętność kompetentnej oceny potrzeb biznesowych w tym
zakresie.

Co powinien wiedzieć
przedsiębiorca
Właściwa ocena roli poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej (m.in. wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, oznaczeń geograﬁcznych)
w prowadzonej działalności powinna stanowić
jedną z ważnych umiejętności kadry zarządzającej. Mając dobrą świadomość występujących
potrzeb można bowiem podejmować racjonalne decyzje biznesowe.

na temat prawnych możliwości ochrony oraz
znajomość praktycznych aspektów funkcjonowania systemu ochrony, a także marketingu
ukierunkowanego na te przedmioty ochrony.
Przedsiębiorstwo powinno więc taką wiedzę
pozyskiwać i stale ją aktualizować lub korzystać z pomocy wyspecjalizowanych ﬁrm
zewnętrznych.

Już na etapie biznesplanu
W wielu przypadkach kwestie związane z zarządzaniem własnością przemysłową mogą

M

ając świadomość wagi tych zagadnień
dla powodzenia biznesu, przedsiębiorca z pewnością powinien dokonać pogłębionej
analizy kwestii związanych z własnością intelektualną już na etapie tworzenia biznesplanu.
Jednocześnie należy mieć jednak świadomość, że zarządzanie własnością przemysłową
wymaga stałego monitorowania sytuacji
na rynku i podejmowania aktywnych działań
także podczas bezpośredniej realizacji przedsięwzięcia.

Przed „podbojem” rynku

M
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Mogą być to decyzje związane np. z zakupem
licencji, uzyskaniem praw wyłącznych na nowy
znak towarowy, oceną prawdopodobieństwa
naruszenia cudzych praw lub analizą oferty
partnerów biznesowych pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia praw na dobrach niematerialnych np. w odniesieniu do postanowień
o relacjach własnościowych.

Przedsiębiorca powinien być przygotowany
na różnorodne sytuacje, mogące wymagać
szybkiej i skutecznej reakcji w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Mogą być one
konieczne choćby w przypadku pojawienia się
roszczeń osób trzecich lub powstania sporu
z podmiotem konkurencyjnym. Wybór właściwej ścieżki postępowania może w takim wypadku zadecydować o wynikach i przyszłości
przedsiębiorstwa.

Aby decyzje te mogły być skutecznie realizowane, przedsiębiorca powinien posiadać także
wiedzę o tym, jak funkcjonuje system ochrony
własności przemysłowej, czyli np. jak uzyskiwać prawa wyłączne, jakie są zasady korzystania z tych praw, jak można dokonywać obrotu
tymi wartościami lub jak dochodzić roszczeń
z tytułu naruszenia tych praw.
ożna więc stwierdzić, że niezbędnym
warunkiem świadomego zarządzania
własnością przemysłową, a nawet szerzej
ujmując – intelektualną, w każdym przedsiębiorstwie jest posiadanie odpowiedniej wiedzy

mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia
całego przedsięwzięcia biznesowego i muszą
być brane pod uwagę już na wstępnym etapie
planowania działań gospodarczych.

Marianna Oklejak, 2005 r.
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Każdy podmiot podejmujący działanie gospodarcze może, nawet w nieoczekiwany
dla siebie sposób, wejść w relacje prawne
związane z ochroną własności przemysłowej.
Opracowując i wdrażając nowe rozwiązanie
techniczne czy wzór wyrobu, wprowadzając
na rynek nową nazwę produktu lub podejmu-
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jąc działania promocyjne, przedsiębiorstwo
inwestuje nie tylko w bieżącą działalność,
ale także w swoją przyszłość poprzez budowę
pozycji rynkowej, umacnianie renomy ﬁrmy,
jej produktów i zaufania klientów.
Ochrona tych wartości ma takie samo
(a niekiedy większe) znaczenie, co ochrona
dóbr materialnych, takich jak urządzenia,
budynki lub zasoby ﬁnansowe. Brak zabezpieczenia praw w dziedzinie własności
przemysłowej może więc stwarzać realne
ryzyko utraty takich wartości, jakimi są unikalne rozwiązania techniczne,
własne technologie czy stosowane znaki towarowe.

– przedsiębiorca czy pracownik, czy też to prawo przysługuje im wspólnie, w jakim zakresie
i w jaki sposób przedsiębiorstwo korzysta
z cudzej własności przemysłowej, jakie znaczenie dla prowadzonej działalności mają poszczególne kategorie przedmiotów własności
przemysłowej, czy istnieje ryzyko naruszenia
cudzych praw wyłącznych i wiele innych.
Ten swoisty audyt sytuacji przedsiębiorstwa w odniesieniu do sfery własności
intelektualnej pozwala kadrze zarządzającej
na opracowanie planu działania, opierającego

Wyruszanie na podbój rynku bez
swoistej „tarczy”, jaką zapewnia
ochrona własności przemysłowej,
jest więc zawsze działaniem
bardzo ryzykownym.
Ponieważ naczelną zasadą prowadzenia biznesu jest osiągnięcie,
jak największych korzyści przy
ponoszeniu jak najmniejszego
ryzyka, gospodarcze uzasadnienie podjęcia systemowego zarządzania własnością przemysłową
jest oczywiste.

W pewnym sensie pytanie jest retoryczne. Opłacalność inwestowania
w ochronę własności przemysłowej
zależy od tego, jakie znaczenie dla
prowadzonego przedsiębiorstwa ma
opracowane samodzielnie rozwiązanie techniczne, stosowany znak
towarowy lub wzór produktu. Jeżeli
są to wartości decydujące dla istnienia i rozwoju ﬁrmy na rynku oraz
osiągania przychodów, to inwestycja
w ochronę własności przemysłowej
jest niezbędna dla zapewnienia
przedsiębiorstwu zarówno warunków rozwoju, jak i podstawowego
bezpieczeństwa prawnego.

Strategia na wagę złota

O

pracowanie założeń strategii działania
w odniesieniu do własności przemysłowej wymaga pogłębionej analizy wielu czynników oraz sformułowania odpowiedzi na szereg
podstawowych pytań np. czy przedsiębiorstwo
tworzy samodzielnie własność przemysłową,
na jakich zasadach powstają określone wartości niematerialne i kto ma do nich prawo
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Bardzo istotny jest również aspekt zwiększania przychodów przedsiębiorstwa poprzez
rentowną eksploatację chronionej własności
przemysłowej – szczególne znacznie ma
w tym wypadku polityka licencyjna odnosząca
się zarówno do sprzedaży, jak i nabywania
praw. Ponieważ uzyskiwanie praw wyłącznych,
ich utrzymywanie i egzekwowanie
wiąże się z określonymi kosztami,
a z drugiej strony generuje korzyści
oraz przychody i stanowi istotny
składnik majątku przedsiębiorstwa,
to zdeﬁniowanie strategii działania
w tej sferze jest równie niezbędne,
jak np. opracowanie strategii ﬁnansowej.

Czy ochrona się opłaci?

Główną przeszkodą dla wykorzystania potencjału, jaki wiąże
się z ochroną własności przemysłowej jest niestety często
występujący brak rzetelnej wiedzy
z tego zakresu wśród kadry zarządzającej.

Wdrożenie strategii zarządzania własnością przemysłową
w przedsiębiorstwie pozwala
wyeliminować element przypadkowości przy
podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych
składników przedsiębiorstwa.

technicznych, znaków towarowych, wzornictwa). Opracowanie strategii pozwala również
zmniejszyć ryzyko naruszenia cudzych praw
i wyeliminować lub ograniczyć koszty z tym
związane.

się na racjonalnych przesłankach, jak również
przyjęcie stosownego regulaminu określającego wewnętrzne relacje i zasady w tym
względzie.

P

odejście do zarządzania własnością
przemysłową w sposób systemowy
zapewnia przede wszystkim minimalizację
ryzyka biznesowego, związanego z np. z nieuświadomionym brakiem ochrony prawnej
podstawowych zasobów przedsiębiorstwa
mających charakter niematerialny (rozwiązań

Warto także wiedzieć, że istnieją
już w Polsce ﬁrmy doradcze zajmujące się profesjonalną wyceną
wartości majątkowej praw wyłącznych w odniesieniu do przedmiotów własności przemysłowej, a także oceną ryzyka związanego
z ich wdrażaniem. Przy ich pomocy można
więc oszacować wartość rynkową należących
do przedsiębiorstwa patentów, praw ochronnych lub praw z rejestracji.
Tekst: Adam Taukert
Zdjęcie: National Cancer
Institute/Wikimedia
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Współpraca UP RP i KIG

RAZEM SKUTECZNIEJ
T

o już kolejny rok współpracy Urzędu
Patentowego RP i Krajowej Izby Gospodarczej.
Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) przy realizacji
projektów odnoszących się do tematyki ochrony własności intelektualnej – zarówno obecnie
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.4:
Zarządzanie własnością intelektualną
IP Hermes. Ochrona własności przemysłowej
w innowacyjnych ﬁrmach”, jak już zrealizowanego projektu z POIG działanie 5.4 pn.
„Strategie zarządzania międzynarodowego
oparte na własności intelektualnej. Promocja

korzyści z ochrony własności intelektualnej
w polskich przedsiębiorstwach” korzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów z Urzędu
Patentowego RP.
To właśnie dzięki współpracy KIG i UP RP
w roku 2009 w ramach projektu z POIG
działanie 5.4 pn. „Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja korzyści z ochrony własności
intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach”
powstały publikacje popularyzujące wiedzę
z zakresu własności przemysłowej, bezpłatnie
przekazywane przedsiębiorcom, które pokazują istotne korzyści z wdrożenia w ﬁrmie ochrony
własności intelektualnej.

W

ramach współpracy w trakcie realizacji tego projektu odbył się także cykl
sześciu warsztatów, które poprowadzili m.in.
wysokiej klasy specjaliści z Urzędu Patentowego RP. W zorganizowanych przez KIG konferencjach uczestniczyła Prezes UP RP
dr Alicja Adamczak przekazując przedsiębiorcom niezwykle cenne i praktyczne informacje
związane z ochroną IP. Dzięki współpracy obu
instytucji udało się połączyć wiedzę praktyczną
oraz teoretyczną w sposób czytelny dla przedsiębiorców.
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Aktualnie KIG, we współpracy z UP RP, realizuje projekt „IP Hermes. Ochrona własności
przemysłowej w innowacyjnych ﬁrmach”, w którym zachęca przedsiębiorców do intensyﬁkacji
działań mających na celu ochronę przedmiotów własności przemysłowej, upowszechniając
wiedzę i przedstawiając przedsiębiorcom
konkretne przykłady wskazujące, iż ochrona
i czerpanie korzyści z nowo tworzonej w przed-
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siębiorstwie własności przemysłowej są jednymi z najważniejszych czynników budowania
przewagi konkurencyjnej.
W ramach tego projektu ukazały się cztery
nowe publikacje upowszechniające wiedzę
z zakresu własności przemysłowej: Ochrona
własności przemysłowej „w pigułce”, Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość: wynalazki i patenty, Prawo autorskie, Wynalazki
w Twoim domu. Publikacje te, podobnie jak
w roku ubiegłym, będą rozpowszechniane
bezpłatnie.

na ochronie własności przemysłowej oraz
możliwości uzyskania doﬁnansowania działań
związanych z ochroną własności przemysłowej
w ramach działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Z

W

ocenie Krajowej Izby Gospodarczej
przedsiębiorcy zbyt rzadko korzystają
z ochrony własności intelektualnej, gdyż z reguły nie dysponują narzędziami umożliwiającymi przeprowadzenie analizy zagrożeń i korzyści
wynikających z zarządzania własnością intelektualną.
Dlatego pomocnym instrumentem dla innowacyjnych ﬁrm może być, opracowywane przez
KIG, internetowe narzędzie do samodzielnej
oceny czynników zagrożenia utraty korzyści
z wypracowanego kapitału intelektualnego
oraz narzędzie do planowania strategii rozwojowych w oparciu o zarządzanie i ochronę IP.

Zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z obu narzędzi po podaniu skróconych
danych ﬁrmy on-line lub też poprzez pobranie
oprogramowania ze strony internetowej projektu www.ip-hermes.pl

daniem KIG dla przedsiębiorców niezwykle cenne są doświadczenia innych
ﬁrm, które odniosły sukces i które można
porównać do typowych sytuacji w polskich
ﬁrmach. Dlatego ważnym elementem tego
projektu są krótkie ﬁlmy przedstawiające przykłady innych przedsiębiorców z efektywnego
wdrożenia i wykorzystania własności przemysłowej. Filmy te są zamieszczone na stronie
projektu http://www.ip-hermes.pl/multimedia.
php, oraz na stronie internetowej Urzędu,
do których obejrzenia serdecznie zapraszamy
naszych czytelników.
Katarzyna Dwórznik, KIG
Iwona Grodnicka-Lech, UP RP
Zdjęcia: Karolina Sierakowska – PR KIG

W projekcie „IP Hermes. Ochrona własności
przemysłowej w innowacyjnych ﬁrmach”
przewidywane jest również zorganizowanie
w okresie od września 2010 r. do maja 2011 r.
na terenie całej Polski dwudziestu warsztatów,
w trakcie których zaprezentowane zostaną ww.
nowoczesne narzędzia internetowe. Uczestnicy
warsztatów pogłębią także wiedzę z zakresu:
ochrony własności przemysłowej i jej roli
w strategiach rozwoju międzynarodowego
przedsiębiorstwa, szacowania ryzyka, kosztów
i korzyści ze stosowania strategii opartych
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Nasze podróże

BYLIŚMY NA

EXPO 2010

Głównym celem obecności Urzędu Patentowego RP na EXPO
2010 była promocja Polski podczas Wystawy Światowej, jako
kraju charakteryzującego się wysokim stopniem poszanowania
własności intelektualnej, w tym szczególnie własności przemysłowej
w zakresie ochrony m.in. wynalazków, znaków towarowych, wzorów
użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

niem poszanowania własności intelektualnej,
w tym szczególnie własności przemysłowej
w zakresie ochrony m.in. wynalazków, znaków
towarowych, wzorów użytkowych oraz wzorów
przemysłowych.

Oryginalna elewacja Pawilonu Polskiego
na Wystawie Światowej EXPO 2010

Seminarium oraz dyskusja na temat wybranych
aspektów ochrony własności intelektualnej
zostały zorganizowane w dn. 22 lipca 2010 r.
na terenie Pawilonu Polskiego działającego
w ramach Wystawy Światowej EXPO 2010.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności dużą
grupę stanowili chińscy rzecznicy patentowi
pragnący zapoznać się z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony własności przemysłowej. Członkowie delegacji Urzędu Patentowego
RP przedstawili następujące prezentacje:
 dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP – Budowanie świadomości w zakresie własności intelektualnej

U

rząd Patentowy RP zorganizował seminarium na temat ochrony własności
przemysłowej oraz ekspozycję plakatów na
ten temat podczas Wystawy Światowej EXPO
2010 w Szanghaju. Seminarium oraz wystawa
zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy
RP we współpracy z Sekcją Polską Wystawy
Światowej EXPO 2010 oraz z Konsulatem
Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej
w Szanghaju.

 Andrzej Pyrża, Zastępca Prezesa Urzędu
Patentowego RP – Ochrona własności przemysłowej w Polsce
 Marcin Gędłek, Wydział Współpracy Międzynarodowej – Promowanie innowacyjności
– wyzwanie dla urzędów patentowych w XXI w.
 Adam Taukert, Rzecznik Prasowy UP RP
– Upowszechnianie wiedzy o ochronie
własności przemysłowej poprzez promocję
designu.

W seminarium, oprócz członków delegacji
Urzędu Patentowego RP, ze strony polskiej
udział wzięli z ramienia Konsulatu
Generalnego RP: Wicekonsul p. Grażyna
Godlewska-Łysiak, Pierwszy Radca p. Andrzej
Pieczonka oraz Drugi Sekretarz p. Tomasz
Copp. W obradach uczestniczył także Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2010,
prezes PAIiIZ p. Sławomir Majman.

Głównym celem obecności Urzędu Patentowego RP na EXPO 2010 była promocja
Polski podczas Wystawy Światowej, jako
kraju charakteryzującego się wysokim stop-

Spotkanie robocze z przedstawicielami
Suzhou Intellectual Property Bureau
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Przeprowadzone spotkania pozwoliły delegacji
Urzędu Patentowego RP na zapoznanie się
ze specyﬁką systemu ochrony własności
przemysłowej w Chińskiej Republice Ludowej
na różnych szczeblach administracyjnych,
praktycznymi rozwiązaniami w tej dziedzinie
funkcjonującymi w zakładach przemysłowych
i ośrodkach naukowo-badawczych.

P

Wizyta w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju

Ze strony chińskiej w seminarium udział wzięli
m.in. Zastępca Komisarza Urzędu ds. Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej
p. Li Yuguang oraz Dyrektor Generalny Urzędu
ds. Własności Intelektualnej w Szanghaju
p. Lv Guoqiang. Na seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele wielu chińskich organizacji
i podmiotów działających w sferze ochrony
własności intelektualnej.

 Wizyta w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Victory Precision w Suzhou

Uczestnicy seminarium wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy zorganizowanej
w Pawilonie Polskim EXPO 2010, na której zaprezentowano kilkadziesiąt plakatów na temat
ochrony własności intelektualnej nagrodzonych
w dorocznych konkursach organizowanych
przez Urząd Patentowy RP.

 Wizyta w zakładach przemysłowych Shanghai Electric Group

 Spotkanie w kancelarii patentowej Shanghai Patent&Trademark Law Oﬃce LCC
 Wizyta robocza w Konsulacie Generalnym
RP w Szanghaju


Spotkanie robocze z dyrekcją Pawilonu
Polskiego na wystawie EXPO 2010

omimo tego, że tradycje ochrony
własności intelektualnej w Chinach
nie są długotrwałe, gdyż pierwsza regulacja dotycząca ochrony patentowej została
wprowadzona w Chinach niewiele ponad
20 lat temu, w tak krótkim czasie Urząd ds.
Własności Intelektualnej CHRL znalazł się
w czołówce światowej pod względem ilości
zgłoszeń – samych zgłoszeń wynalazków
dokonano tam w 2008 r. ponad 300 tys. Tym
niemniej, informacje na temat doświadczeń
UP RP w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz budowania kultury i świadomości
poszanowania praw wyłącznych, cieszyły się
sporym zainteresowaniem ze strony delegacji
chińskiego urzędu. Delegacja Urzędu Patentowego RP przedstawiła partnerom chińskim
główne zasady funkcjonowania krajowego
systemu ochrony własności przemysłowej
w Polsce oraz najważniejsze obszary działań
wspierających m.in. rozwój innowacyjności,
transfer technologii oraz edukację w zakresie
ochrony własności intelektualnej.
(opr. at, mg)
Zdjęcia: Adam Taukert

W

tym samym dniu delegacja Urzędu
Patentowego RP odbyła spotkanie
robocze z przedstawicielami Urzędu ds. Własności Intelektualnej ChRL, podczas którego
obie strony przeprowadziły wstępne rozmowy
w sprawie możliwości zawarcia porozumienia
o współpracy.
W trakcie pobytu w Szanghaju delegacja polska przeprowadziła także spotkania robocze:


Spotkanie z przedstawicielami Urzędu
Własności Intelektualnej w Suzhou

Otwarcie wystawy w Pawilonie Polskim
w Szanghaju plakatów nagrodzonych
w konkursach Urzędu Patentowego RP
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Korespondencja własna

SZANGHAJ POZA PROTOKOŁEM
W

izyta delegacji Urzędu Patentowego
RP w Szanghaju przyniosła efekty,
polegające przede wszystkim na nawiązaniu
ścisłej i bezpośredniej współpracy z wieloma
chińskimi partnerami. Liczne rozmowy, dyskusje, spotkania robocze oraz seminarium
i wystawa zorganizowane w Pawilonie Polskim
na Expo 2010 to wydarzenia, podczas których
obowiązywały najlepiej pojęte zasady dyplomacji międzynarodowej.
A jaki jest Szanghaj poza oﬁcjalnym protokołem? Dla mnie kilkudniowy pobyt w tym mieście był pod tym względem bardzo ciekawym
doświadczeniem.

M

uszę przyznać, że pierwsze wrażenia
były z gatunku ekstremalnych – myślę
o klimacie, który dosłownie „ścina z nóg”. Polski upał (nawet tegoroczny) jest bowiem nieporównywalny z uderzeniem lepkiego i mokrego
żaru, jaki panuje w tym rejonie Chin. Wilgotność bliska 100 proc. powoduje, że po kilku
minutach człowiek staje się mokry przede
wszystkim od pary wodnej w powietrzu,
która szybko kondensuje się na ubraniach.
W tych warunkach po raz pierwszy z pokorą
doceniłem genialność wynalazku chińskiego
wachlarza, który jak widać nie był w dawnych
czasach tylko elegancką ozdobą dworskiego
stroju.

wierającego na europejskim przybyszu bardzo
silne wrażenie. W pamięci pozostaje przede
wszystkim

skala metropolii,
w której mieszka według oﬁcjalnych danych
ponad 18 milionów Chińczyków. Sięgająca
po horyzont, ciągnąca się dziesiątkami kilometrów, nowoczesna zabudowa bardzo przypomina pejzaż futurystycznych ﬁlmów scienceﬁction – jednak to nie wyobraźnia scenografa
tylko rzeczywistość. Szybki rzut oka na plan
miasta uświadamia mi szybko i dobitnie jedną
rzecz – nawet przy najlepszych chęciach uda
się nam zobaczyć zaledwie niewielki fragment,
ułamek procenta tego molocha, który uznawany jest za gospodarczą stolicę Chin.

D

uże nadzieje związane ze zwiedzaniem
zabytkowej dzielnicy Szanghaju niestety
okazały się mocno na wyrost. Odrestaurowany
i udostępniony do zwiedzania obszar zabytkowy (przynajmniej ten, który mogłem zobaczyć)
jest dość mały – widać już na pierwszy rzut
oka, że nie atrakcje turystyczne są dla gospodarki tego miasta najważniejsze. Po drodze
moją uwagę przyciągają trochę inne rejony.
Obok industrialnego rozmachu nowoczesnej

architektury, w morzu biurowców dostrzegam
kwartały prawdziwie starej zabudowy miejskiej:
kręte uliczki, charakterystyczne dachy pokryte
dachówką, szare ceglane mury – prawdziwy
labirynt dość ubogich domostw, w których
nie widać sklepów czy innych oznak prosperity.
Niestety napięty program oﬁcjalnych spotkań
nie pozwala na zapuszczenie się w te miejsca
w porach, które można by uznać za bezpieczne... Poza tym dla nowoprzybyłego orientacja

w dżungli ulic oznaczonych
chińskim pismem
(trudno nawet zdobyć angielski plan miasta)
to nie lada problem. Także zamówienie taksówki i wręczenie szoferowi wizytówki z dokładnym
adresem po chińsku nie stanowi gwarancji
dotarcia do celu – często bowiem trzeba

Klimat ogromnie utrudnia jakąkolwiek koncentrację i skupienie na zwiedzaniu miasta, wy-
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bardziej eleganckie niż europejska forma wręczania wizytówki – pół biedy, jeżeli jest to neutralne podanie (tak jak podajemy np. talerzyk).
Mam jednak wrażenie, że coraz bardziej upowszechnia się w naszej sferze kulturowej podawanie wizytówki trzymanej między palcem
wskazującym a środkowym – a ten gest jest
już chyba lekko lekceważący. Nie mam jednak
wątpliwości, że podawanie sobie wizytówek
„po chińsku” przez partnerów europejskich
mogłoby być poczytane za przesadę.
jeszcze wytłumaczyć, jak dojechać – czego
nie znający miasta i miejscowego języka raczej
nie jest w stanie zrobić.

błoto. Oczywiście według chińskiego zwyczaju
środkowe ciasteczko nie jest w ogóle przeznaczone do jedzenia...

N

ie wspominając o licznych „typowych”
niespodziankach w rodzaju zupy
z ośmiornicy, czy podgrzewanego w kokilce
ogórka morskiego (galaretowate zwierzę) muszę przyznać, że największego „wysiłku wewnętrznego” wymagało spałaszowanie gołębia.
Teraz sens przysłowia o „pieczonych gołąbkach” jest dla mnie w pełni jasny, bo pieczony
gołąb smakuje prawie tak samo jak kurczak
– tylko mniejszy i bardziej delikatny. Nie miałem
natomiast okazji spróbować miejscowego specjału w postaci tłuczonej na żywo żaby, bardzo
zachwalanej przez jednego z kolegów...

iedosyt zwiedzania zabytków historycznych rekompensują liczne atrakcje
kulinarne, jakie gościnni gospodarze serwują
podczas spotkań. Wyzwanie stanowią oczywiście tradycyjne chińskie sztućce czyli pałeczki.
Pomimo, że można zawsze otrzymać nóż
i widelec, to za punkt honoru biorę sobie opanowanie sposobu jedzenia „po chińsku”. Po kilku próbach idzie mi całkiem nieźle, do końca
wyjazdu nabiorę (w swoim mniemaniu) dość
dużej wprawy i staję się zdeklarowanym
zwolennikiem tej sztuki, którą z dużym upodobaniem kontynuuję po powrocie wykorzystując
kilka oryginalnych pałeczkowych kompletów
przywiezionych z Szanghaju.
Umiejętność sprawnego machania pałeczkami to jednak nie wszystko, aby być w pełni
wykwaliﬁkowanym uczestnikiem chińskiego
posiłku. Trzeba znać jeszcze

liczne reguły rządzące
podawaniem potraw
– można na ten temat przeczytać całe książki.
Dla mnie jedną z kulinarnych „przygód” był
tradycyjny chiński deser w postaci trzech
apetycznych ciasteczek podany na podłużnym talerzyku... Nie zwróciłem uwagi na jego
poetycką nazwę, która brzmiała chyba „Przeciwieństwo żywiołów” czy jakoś podobnie. No
cóż, przyznaję, że zacząłem od środkowego
ciasteczka i mina mi zrzedła – gumowate,
ulepione jakby ze zleżałego krochmalu ledwo
dało się przełknąć. Za to pozostałe dwa – całkiem dobre – jedno słodkie, drugie pikantne
nadziane smacznym mięsiwem. Okazało się,
że deserek symbolizuje przeciwieństwa natury:
wodę (słodkie) i ogień (pikantne), a środkowe
mieszaninę tych dwóch pierwiastków, czyli

Nr 3/2010

N

Choć podczas tak krótkiego wyjazdu kontakt
z odmienną kulturą siłą rzeczy ogranicza
się do dość powierzchownych spostrzeżeń,
muszę przyznać, że podczas rozmów z partnerami chińskimi bardzo duże wrażenie wywarły
na mnie przede wszystkim różnorodne

gesty wyrażające szacunek.
Nawet podawanie zwykłej wizytówki ma
szczególny charakter: na obu dłoniach z lekkim
ukłonem. Muszę przyznać, że jest to o wiele

Ponieważ, jak widać, nawet zwykłe podawanie
wizytówki może wyrażać bardzo różne treści
w zależności od lokalnej kultury, warto przy
każdej okazji poznawać tego rodzaju niuanse
i chyba między innymi dlatego powiedzenie
„podróże kształcą” jest zawsze aktualne.
Tekst i zdjęcia: Adam Taukert

Prezes UP RP
dr Alicja Adamczak
podczas spotkania
w Szanghaju
z głównym
organizatorem
Pawilonu Polskiego
na EXPO 2010
– Sławomirem
Majmanem,
prezesem PAIiIZ.
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POD SKRZYDŁAMI

ANIOŁÓW BIZNESU
Rozmowa z JACKIEM BŁOŃSKIM, szefem Lewiatan Business Angels,
Wiceprezydentem European Business Angels Network (EBAN), ekspertem inwestycyjnym

– Skąd się pojawił pomysł powstania sieci
Aniołów Biznesu przy Lewiatanie? Czy idea
przyszła z zagranicy?
– Pomysł stworzenia Lewiatan Business Angels (LBA) narodził się w 2004 roku, rok później – w 2005 roku – sieć już działała. Powstała
w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku:
z jednej strony przedsiębiorców poszukujących
ﬁnansowania dla swoich projektów, z drugiej

dawcy, a także środki pozyskane od rodziny
i przyjaciół ulegają wyczerpaniu, gdy kończą
się badania nad produktem. Aby ich praca
nie poszła na marne, potrzebują zewnętrznego źródła kapitału. Banki nie chcą udzielić
wsparcia takiemu przedsięwzięciu ze względu
na brak zabezpieczeń, historii kredytowej oraz
duże ryzyko. Z kolei fundusze nie są zainteresowane stosunkowo małymi projektami,

rozwoju. Wysokość wsparcia Aniołów zwykle
zawiera się w przedziale 200 tys. – 5 milionów
złotych.
Zainteresowanie współpracą z Aniołami Biznesu szybko rośnie. W Europejskiej Sieci Aniołów
Biznesu (EBAN) zrzeszonych jest już ponad
250 organizacji biznesowych z 27 krajów.
Szacuje się, że w Europie jest ok. 75 tys. inwestorów, w Stanach – statystyki mówią o nawet
250 tysiącach.
– Kim są inwestorzy w sieci LBA?
– „Modelowy Anioł” to przedsiębiorca, manager z doświadczeniem biznesowym, który
chce zainwestować posiadane środki w nowe
przedsięwzięcie. Wspólnym mianownikiem
Aniołów jest chęć udzielenia nie tylko wsparcia
ﬁnansowego, ale także merytorycznego. Anioł
inwestuje średnio ok. 3-10 proc. posiadanego
majątku. Są to także osoby bardzo doświadczone biznesowo, ponieważ same wypracowały swój kapitał. W LBA nie mamy specjalizacji
branżowej, dlatego mamy inwestorów wyspecjalizowanych w wielu branżach. Są to osoby
starannie wyselekcjonowane i zweryﬁkowane.
Aby być Aniołem, nie wystarczy mieć pieniądze.
– Kto może stać się Aniołem Biznesu?
Jakie jest kryterium majątkowe?

Z lewej (stoi) Jacek Błóński, szef LBA

inwestorów szukających innowacyjnych,
potencjalnie zyskownych przedsięwzięć. Początkujący przedsiębiorcy wpadają w tzw. „lukę
kapitałową”, gdy potrzebne środki przekraczają
ich możliwości własne, a banki czy fundusze
nie są zainteresowane ﬁnansowaniem tak
niepewnego przedsięwzięcia.
Statystyki wskazują, że w większości innowacyjnych projektów zasoby własne pomysło-
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głównie ze względu na duże koszty przeprowadzenia profesjonalnej wyceny ﬁrmy oraz
analizy due diligence.
Wówczas jedynym odbiorcą takich projektów
stają się Anioły Biznesu. Są to osoby, które
dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i środkom ﬁnansowym, są w stanie zaakceptować
ponadprzeciętne ryzyko i zainwestować
w przedsięwzięcia na wczesnych etapach
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– W USA, aby zostać tzw. soﬁsticated investor
trzeba mieć minimum milion dolarów wolnych
środków i jest to weryﬁkowane. U nas takie
sprawdzenie stanu konta nie jest możliwe,
więc działamy inaczej – poznajemy potencjalnych inwestorów, rozmawiamy o ich specjalizacji, sprawdzamy dokonania i w ten sposób
określamy realność deklaracji ﬁnansowej.
Każdy, kto wstępuje do sieci musi także
podpisać deklarację, że w przypadku ciekawych, atrakcyjnych projektów będzie w stanie
zainwestować 400 tysięcy złotych. Zazwyczaj
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dawcę oraz wyjaśniamy kolejne wątpliwości.
Gdy oceniamy, że projekt jest dobry i już odpowiednio dopracowany kierujemy go do inwestorów. Zazwyczaj działamy zgodnie z zasadą
„perfect match” – znamy preferencje Aniołów,
znamy potrzeby autora pomysłu i staramy się
je dopasować. Co ciekawe, często zgłaszają
się do nas ludzie poszukujący inwestora,
który wesprze ich tylko wiedzą i kontaktami,
a nie ﬁnansami. Może być też inaczej, mniej
indywidualnie – średnio co 6 tygodni mamy
spotkania o nazwie LBA Investors’ Day, na które zapraszamy 2-3 pomysłodawców, którzy
mają okazję zaprezentować się przed inwestorami. W samych negocjacjach nie bierzemy
udziału, odbywają się już bezpośrednio między
stronami.
zaangażowanie kapitałowe w projekt wynosi
150 tys. – 5 mln zł, przy czym Aniołowie
zwykle nie inwestują indywidualnie – łączą
się w tzw. syndykaty i wspólnie wspierają
przedsięwzięcie. W zamian za wkład ﬁnansowy obejmują część udziałów w ﬁrmie (zwykle
pakiet mniejszościowy). Nie chodzi bowiem
aby Anioł „przejął” przedsięwzięcie, ale by stał
się partnerem dla pomysłodawcy.
– Mamy inwestora i pomysłodawcę, chcemy dojść do konkretnego efektu – realizacji
projektu biznesowego. Jak długą drogę
muszą przejść strony, by podpisać umowę?
– To zależy od przygotowania pomysłodawcy,
niestety słabe przygotowanie to jednak wciąż
dość duży problem. W LBA autora pomysłu
przeprowadzamy „za rękę” przez cały proces
– zupełnie inaczej niż w Stanach czy Europie
Zachodniej. Tam jakość materiałów przysyłanych do sieci jest naprawdę wysoka i poszukuje się nie tylko dobrego pomysłu, ale także
dobrze opracowanego. To widać porównując
projekty przychodzące do nas z zagranicy
i nasze krajowe.
We współpracy z Aniołem Biznesu proces jest
generalnie mniej formalny niż w przypadku
funduszy venture capital, co jest niewątpliwą
zaletą. Średnio trwa on od trzech tygodni
do kilku miesięcy, w zależności od szczegółów
przedsięwzięcia. Zawsze największym problemem jest wycena, zwłaszcza w przypadku
pre-revenue companies (ﬁrm bez przychodu).
Tutaj kupuje się raczej wizję, pierwsze kroki
pomysłodawcy, marzenia. Inwestorzy po pierwsze patrzą zatem na zespół, bo wiedzą, że sil-
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ny team to podstawa. Dojście do porozumienia
pomysłodawcy z inwestorem to rzecz pracochłonna, ale nasza w tym rola, aby pomóc
stronom dojść do decyzji.
– Lewiatan Business Angels często jednak
inwestuje nie tylko w start-up’y, ale też
w ﬁrmy rozwijające się.
– Tak, wtedy jest nieco łatwiej. Firma mając
historię i przychody jest wiarygodniejsza dla
inwestorów, zmniejsza się ryzyko i transakcja
może opiewać na większą kwotę. My jednak
skupiamy się na ﬁrmach w początkowych
etapach rozwoju. Największą szansę realizacji
mają projekty komercjalizujące naukę – przekładające dokonania naukowe w biznes.
W Polsce to dopiero raczkujący sektor, lecz
z ogromnymi perspektywami rozwoju. Dużym
zainteresowaniem inwestorów cieszą się
również projekty objęte ochroną własności
przemysłowej. Pomysłodawca prezentujący
opatentowany już produkt ma większą szansę
przekonać Aniołów do inwestycji niż ktoś
prezentujący samą wizję. To ważny argument
budujący przewagę konkurencyjną.
– Jak wygląda Państwa rola w procesie
kojarzenia ze sobą pomysłodawcy i inwestora?
– Po pierwsze prosimy o przesłanie nam skróconej wersji biznesplanu. My oceniamy wstępnie projekt i jeśli spełnia nasze kryteria, prosimy o szersze jego zaprezentowanie, przedstawienie danych, w tym projekcji ﬁnansowych.
Następnie dochodzi do pierwszego spotkania
roboczego, na którym poznajemy pomysło-

– Ile takich transakcji zostało zawartych
z pomocą LBA? Czy może Pan podać przykłady?
– Do tej pory zrealizowaliśmy 11 transakcji
– to najlepszy wynik pośród polskich sieci
aniołów. Powstały ﬁrmy z różnych branży
np. sieć kawiarni W Biegu Cafe, GoldenEgg –
doradztwo ﬁnansowe czy Apeiron (katalizatory
chemiczne). Ostatnim osiągnięciem jest ﬁrma
Polidea zajmująca się technologiami multimedialnymi. Polidea powstała w zeszłym roku
a już dziś zatrudnia kilkadziesiąt osób, pracuje
dla międzynarodowych koncernów, otwiera
biuro w Dolinie Krzemowej.
– Jeśli czytając ten tekst komuś przejdzie
przez myśl, że może jest to sposób na rozwinięcie własnej ﬁrmy lub zostanie inwestorem, co powinien dalej zrobić?
– Po pierwsze zapraszam na naszą stronę
internetową www.lba.pl, gdzie dostępne
są szczegółowe informacje. Realizujemy w sieci bardzo duży projekt unijny, którego celem
jest m.in. podnoszenie kompetencji Aniołów
i pomysłodawców. Organizujemy zatem
bezpłatne szkolenia – zarówno podstawowe,
jak napisać biznesplan, jak i bardzo specjalistyczne. Podróżujemy po Polsce popularyzując również ideę Aniołów Biznesu. Jesienią
wyruszamy na duży roadshow po JBR, gdzie
chcemy zachęcać naukowców do komercjalizowania ich myśli naukowej. Zawsze także
czekamy na kontakt bezpośredni.
Rozmawiał: Jakub Gied
Zdjęcie: PKPP Lewiatan
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Życie z pasją

ORŁY I NIETOPERZE
Podniebny żywioł w opowieści ADAMA TAUKERTA
Rzecznika Prasowego UP RP
(posiadacza Srebrnej Odznaki Szybowcowej nr 8606)

C

zy zdarzyło się wam kiedyś widzieć
smukły biały szybowiec, unoszący się
pod jakąś chmurką albo przelatujący gdzieś
wysoko i znikający po chwili na tle błękitnego
nieba? Z pewnością. Na obserwatorach patrzących z dołu duże wrażenie robi elegancja
lotu odbywającego się w idealnej ciszy,
a postronny widz często myśli, że pilot takiego
urządzenia spokojnie podziwia uroki krajobrazu
na tym podniebnym spacerze. Ja też tak kiedyś myślałem. Tymczasem na górze, w kabinie
szybowca praca wre, nie jest cicho i spokojnie,
a często bywa bardzo, bardzo emocjonująco.
Zamiast oglądać tylko piękne widoki, pilot musi
nieustannie kontrolować szybko zmieniające
się parametry lotu: prędkość, wysokość,
zasięg, szybkość wznoszenia albo opadania
i wiele innych czynników, które pozwalają
zmusić urządzenie ważące kilkaset kilogramów
do unoszenia się w powietrzu przez wiele
godzin bez żadnego napędu.
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Jak to możliwe? Cała tajemnica szybowcowego latania tkwi w ogólnie znanym zjawisku
wznoszenia się ciepłego powietrza.

W bańkach rozgrzanego
powietrza
W słoneczny dzień nad polami, łąkami i lasami
tworzą się olbrzymie bańki rozgrzanego powietrza, które bardzo szybko wędrując do góry
umożliwiają lot szybowcowy. Pilot musi tylko
znaleźć takie miejsce, trochę w nim pokrążyć
wzbijając się na dużą wysokość i polecieć
do następnego „komina”. Dzięki powtarzaniu
takiego manewru może pokonać setki kilometrów. Zasada jest więc w teorii banalnie prosta.
Jednak o tym, że to w istocie prawdziwa „walka z żywiołem”, miałem okazję przekonać się
na własnej skórze, kiedy kilka lat temu w pocie
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czoła zdobywałem licencję szybowcową
uprawniającą do samodzielnych podniebnych
wojaży.
W pierwszym locie bardzo dużym zaskoczeniem było dla mnie, że w szybowcu jest całkiem głośno. Szum – a raczej huk – powietrza
opływającego konstrukcję ma takie natężenie,
że jeśli lecą w jednym szybowcu dwie osoby,
to muszą niemal krzyczeć, żeby w ogóle się
porozumieć. Innym czynnikiem, który utrudnia
lot, jest bardzo szybkie zmęczenie organizmu,
powodowane m.in. dużymi wahaniami temperatury (pod chmurami jest zimno, a na słońcu
smażymy się jak w piekarniku), większym
przeciążeniem podczas długotrwałego krążenia, jak na karuzeli (działa siła odśrodkowa)
oraz znacznie zwiększonym promieniowaniem
ultraﬁoletowym.

P

odstawowym zmartwieniem szybownika
jest znalezienie „noszenia”, które wywinduje go na wysokość umożliwiającą dokonanie
„przeskoku”. Umiejętność odszukania prądu
wznoszącego stanowi esencję szybowcowych
umiejętności, gdyż bez tego niewidzialnego napędu pilot najczęściej po kilkunastu minutach
musi wylądować z powodu utraty wysokości.
Szybownik musi więc dość dobrze znać się
na zjawiskach atmosferycznych, wskazujących
na występowanie noszeń.
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Latać z ptakami
Zjawiskiem takim są przede wszystkim chmury
o wdzięcznej nazwie „cumulus”, tworzące się
nad wędrującymi w górę słupami gorącego
powietrza. Upatrzywszy sobie ładną chmurkę,
trzeba szybko do niej polecieć. Tam najczęściej
znajdziemy pod nią dość silny prąd wznoszący.
Jednak takie chmurki nie zawsze występują.
Gdy powietrze jest suche, „kominy” są zupełnie
niewidzialne i należy zastosować inną metodę
ich wyszukiwania, polegającą na znajomości
terenu – noszenia tworzą się przeważnie
w miejscach tzw. kontrastów termicznych,
powstających np. na granicy suchych pól
i wilgotnego lasu.
Pilnie należy obserwować także latające
ptaki, gdyż wiedzione naturalnym instynktem
najczęściej krążą one w miejscu najlepszych
wznoszeń. Spotkanie w przestworzach wielkiego drapieżnego ptaszyska w rodzaju orła,
jastrzębia lub sokoła jest dla mnie zawsze
bardzo dużym przeżyciem, gdyż wspólny
lot z takim towarzyszem dosłownie dodaje
skrzydeł. Niezbyt mile wspominam natomiast
spotkania z bocianami, gdyż poczciwy bociek
lubi oszukiwać, tzn. często nie lata tam, gdzie
są najlepsze noszenia, tylko tam, gdzie są…
najsmaczniejsze żaby.

Jak uniknąć cyrkla
Pogoda, jak wiadomo, często płata nam
wszystkim ﬁgle i lot szybowcem to prawdziwa
łamigłówka, polegająca na tym, żeby kapryśne
zjawiska atmosferyczne wykorzystać do zrobienia jak najdłuższej wycieczki. A jeżeli noszenia jednak nie uda się znaleźć? Gdy jesteśmy
daleko od lotniska, na trasie przelotu, wtedy
w takiej sytuacji zaczyna się najtrudniejsza
część całego przedsięwzięcia czyli
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tzw. lądowanie w polu. Najczęściej jest
to lądowanie na zwykłym polu uprawnym.
Do bezpiecznego wykonania takiego manewru
potrzebne jest wtedy najwyższe skupienie
uwagi, gdyż należy ocenić bardzo wiele okoliczności: wymiary pola, wysokość i rodzaj
roślinności, jaka na nim występuje, kierunek
wiatru, ukształtowanie terenu oraz ewentualne
przeszkody w postaci np. linii elektrycznych.

J

ednym z najtrudniejszych jest lądowanie
w zbożu lub innej wysokiej uprawie,
gdyż duża rozpiętość szybowca powoduje,
że bardzo prawdopodobne jest zaczepienie
jednym ze skrzydeł o łodygi roślin, co przy
prędkości kilkudziesięciu kilometrów na godzinę powoduje gwałtowny obrót całej konstrukcji
(tzw. „cyrkiel”), który kończy się najczęściej
przełamaniem kadłuba. Dlatego zawsze należy
starać się wylądować w niskiej uprawie, a więc
najczęściej w swojskich burakach lub ziemniakach.
Po lądowaniu czeka pilota masa atrakcji czyli
spotkanie z miejscową ludnością, a przede
wszystkim z właścicielem pola, na którym
wylądował. Szacunek okazany miejscowym
gospodarzom potraﬁ jednak zdziałać cuda, tak
że często rolnicy nie tylko nie domagają się
odszkodowania za podeptaną uprawę, ale często jeszcze pomagają przenosić, składać
i ładować sprzęt.

Na podniebnej huśtawce
Kolejnym etapem szybowcowego wtajemniczenia jest zdobycie doświadczenia w lotach

akrobacyjnych czyli podniebnych ﬁkołkach,
które dostarczają naprawdę silnych emocji.
Korkociąg, pętla, wywrót szybki, spirala, przewrót i zawrót, to nazwy ﬁgur tzw. akrobacji
podstawowej, którą można wykonywać na typowych szybowcach.
Dla bezpiecznego wykonywania akrobacji najważniejsze jest zachowanie odpowiednio dużej
wysokości, umożliwiającej wyprowadzenie szybowca do normalnego położenia w przypadku
nieudanego manewru. Gdy coś pójdzie wyjątkowo źle i dojdzie (odpukać) do znacznego
przeciążenia konstrukcji i np. wyłamania usterzenia ogonowego, należy po prostu wyskoczyć na spadochronie, który każdy szybownik
dla bezpieczeństwa ma zawsze na plecach.
Czasza spadochronu ratowniczego wypełnia
się w ciągu kilku sekund i pechowy pilot wraca
na ziemię „na szmacie”.

D

o moich ulubionych ﬁgur należy korkociąg i wywrót szybki – ﬁgury te stosunkowo łatwo wykonać a wyglądają bardzo
efektownie. W korkociągu szybowiec opada
w pozycji „mordą na dół” (tak mówią
szybownicy), ruchem wirowym jak nasionko
klonu, a w przypadku wywrotu szybkiego
przekręca się na plecy i powraca do lotu
prostego w przeciwnym kierunku. Wrażenia
przypominają więc wykonywanie ćwiczeń
na wielkiej podniebnej huśtawce
gimnastycznej.
Po zakończeniu „dnia lotnego” szybowce trzeba umyć i wprowadzić do hangaru, co samo
w sobie jest nie lada sztuką, gdyż w dość ma-
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Na marginesie

łym pomieszczeniu musi zmieścić się ich kilkanaście. Na lotnisku Aeroklubu Nadwiślańskiego
(dawniej Aeroklub Grudziądzki), do którego
należę, zachował się jeszcze przedwojenny
hangar drewniany. W jego zakamarkach chowają się nietoperze. Przy odrobinie szczęścia
można zobaczyć, gdy wylatują ze swoich
kryjówek na nocne łowy…

Może być niebezpiecznie
Pomimo tego, że wypadki szybowcowe zdarzają się dość rzadko, to każdy szybownik
musi liczyć się z podwyższonym ryzykiem,
jakie niesie uprawianie tego sportu i na pewno
doświadczył sytuacji, w których trzeba było
podejmować błyskawiczne decyzje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

W

moim przypadku jedną z takich przygód było zablokowanie wyczepu liny
wyciągarkowej na wysokości 400 m
nad lotniskiem. Wyciągarka to urządzenie
wynoszące szybowiec do góry za pomocą
stalowej liny ciągniętej z dużą prędkością –
działa podobnie, jak wypuszczanie bardzo
dużego latawca. Brak możliwości odczepienia
liny przez szybowiec w końcowej fazie takiego
wzlotu powoduje dość nieciekawą sytuację –
operator wyciągarki odcina linę na dole a pilot
musi wylądować z pozostałą ciężką stalową
liną wiszącą pod szybowcem, co może grozić
poważnym wypadkiem. Lecąc z odciętą liną
udało mi się ją w końcu odczepić bardzo
silnym szarpnięciem uchwytu wyzwalającego.
Uchroniło mnie to przed koniecznością awaryjnego lądowania.
Niewątpliwie każda taka sytuacja staje się
powodem do reﬂeksji związanej z pytaniem
o granice dopuszczalnego ryzyka, jakie wiąże
się oderwaniem od ziemi. Przeżycia związane
z samodzielnym lataniem są jednak tak niezwykłe, że motywują do podejmowania coraz
trudniejszych wyzwań. Moim marzeniem jest
wykonywanie szybowcowych lotów górskich
w Alpach. Loty takie stanowią najwyższy stopień wtajemniczenia i polegają na szybowaniu
ponad niedostępnymi skalistymi i ośnieżonymi
grzbietami. Takie umiejętności są jednak udziałem bardzo wąskiej grupy pilotów szybowcowych najwyższej klasy. Nauki więc jeszcze
sporo, ale mam nadzieję, że czasem marzenia
się spełniają...
Tekst i zdjęcia: Adam Taukert
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NIE CZEKAJĄC NA
eszcze niedawno zastanawialiśmy się,
jakie czeka nas lato tego roku i ani się
obejrzeliśmy a już dawno po lecie. Myślimy
teraz, jaka będzie ta jesień, czekamy na zimę…
Przemy „do przodu” – żyjemy, płyniemy z czasem, który nas zaskakuje swoją ulotnością,
ale przecież wciąż go mamy przed sobą…
W zasadzie dobrze, bo przecież nawet uznając
nieubłagane wyroki Boskie nie można stanąć
w miejscu, zatrzymać się, ot tak po prostu
i czekać na przysłowiowego Godota.

J

A tak w ogóle to właściwie kim był Godot?
Szukając w szuﬂadce mojej pamięci mogę
powiedzieć, że był to bohater sztuki Samuela
Becketta „Czekając na Godota”. I właśnie stąd
wzięło się znane nam wszystkim, to tak „pojemne”, sympatyczne powiedzenie. Oczekiwanie
na Godota czyli na kogoś lub na coś, o kim,
o czym wiadomo, że nigdy nie przyjdzie i nigdy
się nie stanie. Oczekiwanie na coś, co jest
absolutnie nadaremne i nierealne.
ięc… nie czekajmy. Pomyślmy, ilu mądrych ludzi „gościło” już na tym świecie,
jakie tworzyli dzieła a w nich pozostawiali dla
nas, swoich następców, fantastyczne przekazy.
Jak to się jednak dzieje, że na ogół z nich
korzystamy w bardzo ograniczony sposób?
Uczymy się języków, zdobywamy coraz to wyższe wykształcenie w różnych dziedzinach,
a nie potraﬁmy wdrożyć w swe życie prostych
prawd i jasno odpowiedzieć sobie samym
na pytanie o sens życia, o sens naszego
istnienia, naszego działania, pracy. W wielkim
pędzie gnamy gdzieś przed siebie, niejednokrotnie zapominając o prawidłowym chociażby
oddechu, który jest tak ważny, aby dobrze
dotlenić nasz organizm, lepiej myśleć i zdrowiej
żyć. Niby taka proza życia – codzienna gonitwa
za czymś, szybko, by zdążyć przed nocą? I tak
po prawdzie, to aż dziw bierze, jak i kiedy te
wszystkie mądre rzeczy, sprawy, rozwiązania
różnego rodzaju – naukowe, techniczne, literackie i inne, się rodzą jak świat długi i szeroki,
kto ma na to wszystko czas i siły? Bo przecież widać postęp i rozwój na każdym polu,
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w każdej dziedzinie. I to jest ta właśnie magia
naszego wielkiego świata, którego jesteśmy
mikroskopijną cząstką i jakąś tam mini-cząstkę
do jego budowy dokładamy, czasami nie wiedząc, że to się naprawdę dzieje…
ie czekajmy więc na Beckettowskiego
Godota, cokolwiek by to znaczyło – myślmy i żyjmy realistycznie, otwarcie, tak, jakby
każdy dzień był w naszym życiu naprawdę
wyjątkowy. Wyzwólmy w sobie pozytywną
energię, która pomoże wznieść się nam ponad
przeciętność i rutynę codzienności, a jej nadmiar wykorzystajmy np. w jakimś szczytnym
celu. Może pomoc humanitarna? Jest tyle
możliwości włączenia się choćby do życia
społecznego, tak po prostu bezinteresownie,
nawet pomijając instytucje charytatywne. Są
domy dziecka, są hospicja, są ludzie wokół
nas, którzy czekają na naszą pomoc, nie tylko
w formie przekazu ﬁnansowego. Możemy im
zaoferować coś równie cennego – nasz czas.
Nie bez powodu powstało kiedyś to przysłowie,
że czas to pieniądz. Ale nawet nie chodzi o to,
żeby mierzyć jego materialną wartość. Czas poświęcony drugiemu człowiekowi jest doprawdy
bezcenny.

N

Latem rozmawiałam z emerytowaną wychowawczynią domu dziecka w Tczewie. Byłam
naprawdę pod wrażeniem opowieści-wspomnień z okresu jej pracy z dziećmi, o tym, jak
są samotne, jak marzą o miłości, o bliskich.
Nawet najlepsi opiekunowie są bezradni wobec tej potrzeby miłości, akceptacji. Potem,
gdy uda im się wyjść z „bidula” na tak zwaną
prostą, wyraźnie cierpią na brak tożsamości,
„zakotwiczenia” w życiu. Często nie potraﬁą dawać miłości, bo sami nigdy jej nie doświadczyli.
I między innymi to właśnie oni całe życie czekają na nią jak na przysłowiowego Godota… My
nie powinniśmy czekać. To tak niewiele, dajmy
im i wszystkim potrzebującym, także naszym
bliskim, trochę więcej siebie. Bądźmy uważni,
może znajdziemy w tym i dla siebie drogę…
Jadwiga Dąbrowska
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Elektronika na rzecz informacji o patentach

BIBLIOTEKA ROKU
Biblioteka Główna Politechniki Radomskiej została uznana
za najlepszą bibliotekę uczelni technicznych w kraju w rankingu
uczelni akademickich 2010. Po części zawdzięcza to otwarciu
Elektronicznego Punktu Informacji Patentowej
oraz Elektronicznego Punktu Informacji Normalizacyjnej –
pierwszych tego typu punktach w Polsce.

Tym samym Politechnika Radomska stała się
pierwszą uczelnią w Polsce, która uruchomiła
dostęp do informacji patentowej przez Internet.
Uroczystego otwarcia dokonali rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft
oraz prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja
Adamczak.

O

twarcie punktu zostało szeroko rozreklamowane w lokalnej i regionalnej
prasie. Informacja traﬁła także do rektorów
wszystkich uczelni wyższych w regionie.
Punkt był także tematem jednego z posiedzeń
Senatu naszej uczelni – informował Stanisław
Gałęzia, Dyrektor Biblioteki Głównej.

C

o najbardziej istotne, z zasobów można
korzystać także w domu, o dowolnej
porze dnia i nocy. A jeśli ktoś chce uzyskać
szczegółowe informacje o danym wynalazku,
może przyjść do biblioteki głównej politechniki,
gdzie wykwaliﬁkowani pracownicy udzielą
mu pomocy. I każdy, kto chce zastrzec jakiś
wyrób, znak towarowy itp. ma teraz możliwość
sprawdzenia, czy nie jest już on czyjąś własnością. Uważam, że wszyscy pracownicy uczelni
technicznych powinni umieć korzystać z tych
zasobów literatury patentowej, to pozwoli im
uzyskać lepsze wyniki przy opracowywaniu
jakiegoś tematu. W tego typu placówkach
jak najbardziej zasadne byłyby też zajęcia dla
wszystkich studentów z ochrony własności
intelektualnej. Zapoznanie się z innymi patentami może się stać inspiracją do dalszej pracy
– pokreśliła dr A. Adamczak.

tworzą trzy pracownie w jednej, kompleksowo
pozwalając na zgłębianie zagadnień –ocenił St.
Gałęzia.
Punkt ułatwia dostęp do informacji o patentach
udzielonych w Polsce na wynalazki od 1924 r.
W Polsce zgłaszanych jest rocznie około 3 tys.
wynalazków i około tysiąca wzorów użytkowych. UP wydaje zaś około 7-8 tys. decyzji
– tak duża liczba związana jest z tym, że rozpatruje też zgłoszenia z minionych lat.
Wcześniej tego typu informacje, można było
uzyskać za pośrednictwem urzędu w Warszawie bądź ośrodków własności intelektualnej
na terenie kraju i w bazie danych sprawdzać
czy wynalazek, nad którym pracujemy, nie został już stworzony przez innego naukowca.

W roku ubiegłym, dzięki przychylności prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Biblioteka otrzymała bezpłatnie zbiór Polskich Norm
w wersji elektronicznej. Na miejscu można więc
zapoznać się też z normami opublikowanymi
w języku oryginału, normami tłumaczonymi
na język polski (PN), projektami norm.

E

lektroniczny Punkt Informacji Patentowej
okazał się bardzo potrzebny. Sprawdza
się w swojej roli i jest doskonałym uzupełnieniem innych narzędzi bibliotecznych. Na początku z Punktu korzystali przede wszystkim
naukowcy, ale po niedługim czasie zaczęli
przeważać studenci. To wynik kierowania
ich do stanowisk przez pracowników biblioteki.
Rozpoczęliśmy także cykl szkoleń z obsługi
Punktu dla studentów. Na razie profesjonalnie
wyedukowani zostali słuchacze Wydziału
Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa. Następni czekają w kolejce. Widoczne
są już pierwsze efekty, choć dla naukowców
czasami… mniej pozytywne. Pracownicy
Wydziału Transportu i Elektrotechniki przyszli
np. sprawdzać czy istnieje już rozwiązanie,
nad którym pracują. Niestety, okazało się,
że koledzy z innej części świata już ich ubiegli.
Jesteśmy usatysfakcjonowani, że inni mówią
o nas: „Biblioteka Politechniki to ośrodek pracy
o najwyższych standardach światowych” –
ocenia dziś St. Gałęzia.
Piotr Brylski
Zdjęcia włas. Biblioteka PR

Z

naszych doświadczeń wynika, że informacja patentowa jest świetnym uzupełnieniem informacji normalizacyjnej i baz danych
– technicznych i ekonomicznych. Razem
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Podczas otwarcia Punktu Informatycznego prezes UP RP dr Alicja Adamczak i rektor
Politechniki Radomskiej prof. dr hab. Mirosław Luft
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Zza obiektywu

PIĘK
K NA PAN
NI

W

przyrodzie swoje panowanie rozpoczyna jesień. Jak zawsze, kiedy
nastaje nowa pora roku, zmienia się świat
wokół nas. Dni stają się krótsze, a powietrze
chłodniejsze. Przyroda nabiera wspaniałych
barw. Liście drzew zmieniają kolor, owoce
dojrzewają, w lasach rosną grzyby... Jeżeli
rozejrzycie się jednak dookoła, dostrzeżecie,
że trochę inaczej wygląda jesień w lesie
czy w parku, inaczej na łące, a jeszcze inaczej
na polu czy w sadzie.
Liście drzew i krzewów stopniowo zmieniają kolor i opadają na ziemię. Podczas, gdy

JESIEŃ
z niektórych drzew na przykład lip już opadły,
na klonach są jeszcze bardzo kolorowe,
a na olchach wciąż pozostają zielone. Dęby
i graby nie rozstają się z liśćmi, które opadną
dopiero wiosną, suche i pożółkłe. Z wielu
drzew i krzewów, oprócz liści, jesienią na zimę
spadają owoce: żołędzie, orzechy i kasztany.
Owoce drzew takich, jak jarzębina czy krzewów takich, jak kalina, trzmielina i berberys
nie spadają na ziemię. Zostają na gałęziach
i stanowią wartościowy pokarm dla ptaków.
Dlatego we wrześniu a nawet w październiku,
możemy podziwiać, jak pięknie mienią się
w promieniach jesiennego słońca. Dojrzewające nasiona jodły wypadają z rozsypujących
się szyszek.
W ciepłe, jesienne dni, po obﬁtych opadach
deszczu, w lasach wyrastają chętnie zbierane
przez grzybiarzy: borowiki, koźlarze, rydze,
maślaki i podgrzybki. Kwitną zimowity zwane
potocznie jesiennymi krokusami i wrzosy.
Kwiaty zimowitów pojawiają się jesienią, „witając zimę”. Zapylane są przez pszczoły, muchy
i trzmiele. Ciekawostką jest to, że nasiona tych
kwiatów dojrzewają dopiero w zimie pod ziemią, zaś liście pojawiają się dopiero wiosną.

Po nocnych przymrozkach szadź przystraja
rośliny lodowymi igiełkami. Spadek temperatury powoduje zmiany w życiu roślin i zwierząt
występujących w każdym z ich środowisk.
Zwierzęta w różny sposób przygotowują się
do zimy. Dojrzałe owoce i nasiona roślin oraz
grzyby są łakomym kąskiem
dla wielu ssaków, które jesienią gromadzą zapasy żywności na zimę. Należą do nich
wiewiórki, które ukrywają
znalezione owoce i nasiona
roślin w dziuplach lub pod
ziemią. Ssaki gromadzą
na zimę także inne rodzaje
pokarmu. Krety magazynują
w podziemnych korytarzach
setki dżdżownic, którym
najpierw odgryzają przedni
koniec ciała. Dżdżownice
takie nie mogą wprawdzie
pełzać, ale też nie giną. Dzięki
temu, przez zimowe miesiące,
krety korzystają ze świeżego
pokarmu. Bobry ściągają
do wody gałęzie, które
umocowują w mule, na dnie,
zamieszkiwanych przez
siebie rzek i jezior. Woda, która w czasie zimowych chłodów ma niską temperaturę, działa jak
chłodziarka, dlatego zapasy gałęzi pozostają
w niej świeże przez całą zimę. Ssaki takie, jak
jeż, borsuk, jenot i niedźwiedź jesienią najadają
się do syta. Dzięki temu gromadzą pod skórą
zapasy tłuszczu, które wykorzystają, jako źródło energii, w czasie długiego snu zimowego.
Niektóre ssaki jesienią przygotowują sobie
zimowe legowiska. Należą do nich borsuki
i łasice. Borsuki wyściełają je w tym celu
liśćmi, a łasice sierścią, upolowanych przez
siebie, gryzoni. Stare nory borsuków lub lisów
na okres zimy chętnie zajmują jenoty. Drobne
jak popielice przenoszą się z letnich kryjówek
w dziuplach lub szczelinach drzew, do podziemnych nor. Nietoperze szukają różnych
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zakamarków w dziuplach, piwnicach oraz
na strychach starych domów, w których zimą
schronią się przed wiatrem i mrozem. Drobne
gryzonie, myszy domowe, polne i leśne chętnie
wprowadzają się na zimę do domów, stajni,
stodół, aby korzystać w nich z zapasów żywności, zgromadzonych przez ludzi. Jesienią,
przed nadejściem silnych mrozów, ssaki żyjące
w naszych lasach, zmieniają letnie futro na ciepłe futro zimowe, o znacznie dłuższych i gęściej ułożonych włosach. Niektórym ssakom
– gronostajowi czy zającowi bielakowi wyrasta
na zimę białe futro. Dzięki niemu, na tle białego
śniegu, będą trudno dostrzegalne
dla drapieżników.
W październiku kończy się
rykowisko jeleni a rozpoczyna ruja muﬂonów oraz
bekowisko danieli a w drugiej
połowie listopada – huczka
dzików, które łączą się
w duże watahy. Sarny kozły
zrzucają rogi.
Ptaki, które zostają na zimę:
sójki, sikory, dzięcioły, puszczyki, sóweczki, podobnie jak
ssaki, jesienią intensywnie
żerują. Gromadzą w tym
okresie zapasy tłuszczu, które
wykorzystają jako źródło
energii, podczas zimowych
chłodów. Niektóre z nich jak
np. sikory, na okres jesieni
i zimy, przenoszą się w pobliże ludzkich siedzib, gdzie
łatwiej mogą znaleźć pokarm.
Większość ptaków, które wiosną i latem spotykamy w Polsce, na zimę odlatuje w te rejony
świata, w których jest ciepło i mają pod dostatkiem pokarmu.

Trwają nadal przeloty ptaków. W październiku odlatują m. in. skowronki, szpaki, drozdy,
pliszki i kopciuszki. Jedne z nich udają się
na daleką podróż do Afryki, drugie przed
zimnem ,,uciekają” do południowo-zachodniej
Europy. W październiku prawdziwą atrakcją
na jesiennym niebie są klucze żurawi.
Podczas, gdy jedne ptaki odlatują na zimę
z naszego kraju, inne przylatują tu z północy.
Może się zdarzyć, że już w październiku
przybędzie do nas zimowy gość czeczotka.
Najczęściej możemy je zaobserwować, gdy
w stadzie żerują na brzozie lub chwastach.
Swoją obecność ptaki zdradzają często powtarzanymi dźwiękami „czecze, czecze”, stad też

pochodzi jej nazwa. Przylatują także jemiołuszki, które zimą, w naszych lasach, mają pod dostatkiem pokarmu w postaci owoców jemioły,
jarzębiny. Towarzyszą im stadka gili. W grudniu
mamy już komplet ptasich gości. Do wcześniej
wymienionych dołączają: śnieguły, orzechówki,
myszołowy włochate i inne.
W grudniu przyroda zapada w sen zimowy.
Ale… piędzik przedzimek – owad najbardziej
wytrzymały na zimno w listopadzie odbywa
swoje loty godowe. W tym okresie należy
zacząć systematyczne dokarmianie zwierząt.
Obserwacja tych zmian w życiu ﬂory i fauny
jest trudna, ale może dostarczyć obserwatorom wiele emocji i satysfakcji. Przede wszystkim pozwala spędzać zdrowo i ciekawie wolny
czas poza domem. No i nie martwić się, że lato
minęło, że czas mija, że niebawem za nami
będzie kolejny rok. Przecież jest tak pięknie.
Obserwujcie, podziwiajcie i fotografujcie, żeby
zatrzymać w kadrze te ulotne zjawiska.
Tekst i zdjęcia: Wanda Kula
(Zapraszam na moją stronę:
„Zapiski przyrodnicze”
www.wanda-kula.pl)
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Festiwal Wiedzy

BEZPOŚREDNI KONTAKT
Z

NAUKĄ

Rozmowa z prof. dr hab. MAGDALENĄ FIKUS,
Zastępcą Dyrektora, Przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Nauki
Fot.: M. Nowy

– Pani Profesor jest Pani niestrudzonym
od lat propagatorem idei upowszechniania
nauki. Tegoroczny już XIV Festiwal Nauki
– Pani dziecko -„wydoroślał”, okrzepnął,
ciesząc się rosnącym zainteresowaniem
i stając się sam w sobie instytucją. Coraz
więcej środowisk naukowych, uczelni,
instytucji, mediów włącza się w realizację
jego programu. Jest Pani usatysfakcjonowana?
– Tak, nie przesadzając z tą moją rolą w tworzeniu Festiwalu, mam jednak świadomość,
że moje życie w ostatnich 15 latach, dało dobre
społecznie wyniki. Gdy zaczynaliśmy tę przygodę, pierwsi w Polsce i w grupie pionierskiej
w Europie, mieliśmy dwie obawy: czy nasze
środowisko zechce Festiwal budować jako
swoje dzieło, a także, czy na proponowane,
nietypowe dla Warszawy spotkania, przyjdą widzowie i uczestnicy. Na obie wątpliwości życie
odpowiedziało pozytywnie. Badacze rzeczywiście zechcieli podzielić się swoimi pasjami
z sąsiadami, znajomymi, dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi. Wszyscy potencjalni uczestnicy
dopisali. Dziś, gdy myślę o pierwszym Festiwalu, to nawet trudno mi sobie znowu wyobrazić
tę straszną wizję, że na dużej sali wykładowej
znaleźli się jedynie tylko przysłowiowi „znajomi
królika”.
– Jak podał niedawno serwis PAP Nauka
w Polsce z badań wynika, że zainteresowanie sprawami nauki przejawia co 3-4
Polak, co w porównaniu z innymi krajami
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Unii nie jest złym wskaźnikiem. W ubiegłym roku, kiedy Urząd Patentowy RP
wziął udział w Festiwalu, mieliśmy okazję
zaobserwować, że wykłady i spotkania wyzwalają podczas dyskusji też wiele emocji,
są bardzo żywe i potrzebne. Frekwencja
jest wysoka. Czy Pani zdaniem promocja nauki jest w Polsce wystarczająca ?
Czy rzeczywiście służy nauce?
– To znowu jest pytanie, na które można
i trzeba odpowiadać w sposób zróżnicowany.

Według mnie nigdy za dużo upowszechniania
wiedzy, bo tylko wykształceni ludzie rozumieją
życie własne i życie swojej społeczności
i umieją racjonalnie rozwiązywać ich problemy.
W dodatku wraz z rozwojem różnych metod
rozpowszechniania informacji rośnie bogactwo
możliwej do zdobycia wiedzy. W tej dziedzinie zawsze można coś zrobić więcej, lepiej,
bardziej rzetelnie odpowiedzieć na pytania,
głębiej scharakteryzować zjawiska i problemy.
Taka działalność służy więc rozwojowi nauki
i zrozumieniu powszechnie przez podatników,

Piknik Geologiczny. Fot.: S. Olzacki
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że w naukę „trzeba inwestować”, bo to niezwykle opłacalna i zwracająca się inwestycja społeczna. Ale upowszechnianie nauki najbardziej
i najlepiej służy właśnie odbiorcom.
– Czym tegoroczna edycja Festiwalu różni
się od poprzednich? Czy organizatorzy
sięgają też do wzorów zagranicznych festiwali tego typu, jak np. Science Festival
w szkockim Edynburgu? Czy w naszym
Festiwalu biorą udział przedstawiciele
zagranicznych środowisk naukowych?
– Zaczęliśmy Festiwal właśnie od próby naśladownictwa Festiwalu w Edynburgu, choć nikt
z nas, organizatorów, tego Festiwalu do dziś
nie odwiedził. Sama, uczestnicząc w Unijnym
Projekcie EUSCEX, odwiedziłam kilka festiwali
w Europie, napisaliśmy w konsorcjum tego Projektu analizę sposobu organizacji Festiwali Nauki. Tym niemniej uważam, że każdy Festiwal
(także te ponad dwadzieścia, które obecnie
odbywają się w Polsce) powinien wypracować
własne doświadczenia, bo działa w określonym
środowisku. To, co w Warszawie na przykład
przebiega łatwo i dobrze, jak np. mobilizacja
naukowców do Festiwalu, w wielu krajach
sprawia prawdziwą trudność organizatorom.
Jesteśmy też dość wyjątkowi w tym, że organizują Festiwal naukowcy, a nie marketingowcy,
jak to ma miejsce zazwyczaj w Europie.

Wykład w UP RP dr hab. Elżbiety Traple z UJ podczas tegorocznego Festiwalu Nauki
cieszył się ogromnym powodzeniem. Fot.: A. Taukert

dłużej zachował ciekawość dziecka. A to dla
badacza bardzo ważne. Takiego kontaktu
nie zastąpi żadna telewizja ani „tuba”. Ale też
w dobie narastającej fali tanich elektronicznych
gadżetów, popularnych tak bardzo wśród
młodzieży, być może Festiwal staje się coraz
bardziej imprezą niszową, dla reﬂeksyjnych

Ze względów ﬁnansowych udział zagranicznych przedstawicieli świata nauki
jest niewielki, zazwyczaj są to 1-2
imprezy. Pomogło nam w zapraszaniu gości np. British Council. W tym
roku w Warszawie odbędzie się
spotkanie dla publiczności, które
jest podsumowaniem międzynarodowej konferencji poświęconej
komunikacji mózgu z komputerem.
Sami też prezentowaliśmy nasze
imprezy we Francji, Austrii, Hiszpanii, Brukseli i Korei Płd.
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– Jak Pani Profesor postrzega rolę Urzędu
Patentowego RP w zeszło– i tegorocznej
edycji Festiwalu?
– Jesteśmy wdzięczni Urzędowi za udział
w Festiwalu. Po pierwsze sam fakt patentowania oryginalnych osiągnięć naukowych
o potencjale wdrożeniowym jest dość słabo
doceniany w środowisku naukowym. Świadomość konieczności patentowania powinna
także przenikać do coraz szerszych kręgów
społeczeństwa. Po drugie zaproponowano
naszej publiczności bardzo aktualne i ważne
problemy, budzące wiele dyskusji i kontrowersji: problem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii, problemy związane z genetycznie modyﬁkowanymi
organizmami, wreszcie bardzo na czasie temat
programów komputerowych w prawie patentowym i autorskim. Mamy nadzieję na dalszą
współpracę w przyszłych latach, ponieważ
publiczność Festiwalu ceni proponowane przez
Urząd Patentowy tematy.

– Jak widzi Pani przyszłość
Festiwali?
– Myślę, że jest to udana forma
komunikowania się nauki ze społeczeństwem, ponieważ ma niepowtarzalną zaletę: umożliwia bezpośredni kontakt z badaczem, który
w dodatku okazuje się być takim
samym człowiekiem, jak inni otaczający go ludzie, no może trochę

i nie śpieszących się bez opamiętania? W każdym razie twórcy festiwalu powinni myśleć, jak
znaleźć nowe formy, które nie tracąc nic z tej
intymności kontaktów ludzkich, wabiłyby także
atrakcyjnością i zagadką. Tę ostatnią każdy
z nas lubi i daje się nią uwieść.

– Dziękuję za rozmowę.
Piknik Geologiczny. Fot.: S. Olzacki

Rozmawiała: Anna Szymańska
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Warto wiedzieć

PRZYSZŁOŚĆ

– ELEKTROWNIE WIATROWE?
N

a początek rozprawmy się z mitem.
Energia wiatrowa nie jest tania. Nawet
surowiec, czyli ruch powietrza w postaci
np. wiatru czy prądów konwekcyjnych, nie jest
darmowy. Są miejsca bardziej i mniej wietrzne,
wobec czego pod budowę elektrowni wiatrowych korzystniejsze są lokalizacje z silniej
wiejącymi wiatrami, a to już wpływa na cenę
sprzedaży lub dzierżawy gruntu. Porzekadło
o wietrze w kieszeni coraz bardziej odnosi się
do energii wiatrowej.
Przy ziemi wiatry są słabsze na skutek tarcia
przesuwającego się powietrza o podłoże
i w dodatku zakłócane turbulencjami, bardzo
niekorzystnymi w pozyskiwaniu energii z wiatru. Dopiero na wysokości około 15 metrów
nad powierzchnią gruntu przepływ powietrza
jest na tyle równomierny, że umożliwia stabilną
pracę elektrowni wiatrowej. Oczywiście wszel-

kie nierówności terenu jak drzewa, budynki,
uskoki terenu, zakłócają przepływ powietrza
i powodują przesunięcie w górę granicy spokojnego wiatru. To również wpływa na cenę
lokalizacji – nie przez przypadek wiatraki
są stawiane chętnie na niezalesionych pagórkach o łagodnych zboczach.
Wszystkie wiatraki działają zgodnie z jedną
zasadą: napór wiatru na łopatę wirnika wiatraka powoduje zwiększenie ciśnienia po stronie
nawietrznej i zmniejszenie po zawietrznej. Różnica ciśnień po obu stronach łopaty powoduje
wprawienie jej w ruch. Łopata może przejąć
w ten sposób tylko część energii kinetycznej
strumienia powietrza, ponieważ „wykorzystane”
powietrze musi odpłynąć i dać miejsce następnej porcji strumienia powietrza. Ta sama zasada obowiązuje również w elektrowniach tradycyjnych (turbiny wodne w hydroelektrowniach,
turbiny parowe w elektrowniach węglowych
i jądrowych, turbiny gazowe w elektrowniach
gazowych), w napędzie śrubowym i żaglowym
statków pływających.
Podstawowym problemem współczesnej
energetyki wiatrowej jest zmniejszenie kosztów
pozyskiwania energii. Proponowane rozwiązania dotyczą głównie trzech podstawowych
typów turbin wiatrowych.

1. Turbiny śmigłowe
Wiatraki z poziomą osią obrotów wirnika
określane są akronimem HAWT (Horizontal
Axis Wind Turbine). Do tej grupy należy turbina
śmigłowa, ponieważ oś obrotu wirnika ustawia
się w kierunku wiatru, a wiatry wieją poziomo.
Współczesne konstrukcje turbin śmigłowych

Turbina wiatrowa E-112 ﬁrmy Enercon
(średnica wirnika: 114 m, wysokość
posadowienia piasty: 124 m, moc
znamionowa: 4,5-6 MW).
Farma wiatrowa w Egeln, Niemcy.
Fot.: Hadhuey/Wikimedia
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Turbiny wiatrowe pomiędzy skrzydłami
budynku WTC w Bahrajnie, końcowa faza
budowy.
Fot.: Wikimedia

mają na ogół trzy łopaty, rzadziej dwie, aczkolwiek zgłaszane są nadal wynalazki z kilkunastoma i więcej łopatami. Rzadko, ale zdarzają
się wirniki z jedną łopatą, wówczas musi być
zamontowana przeciwwaga kompensująca
mimośrodowość wirnika. Standardem energetyki wiatrowej są obecnie wirniki z trzema
łopatami, jakie coraz częściej można zobaczyć
w polskim krajobrazie. Proponowane wynalazki
rozwiązują różne problemy, od fundamentu aż
po czubek wiatraka. Przykładowe wynalazki
dotyczą:





budowy fundamentu podwodnego,
połączenia cokołu wieży z fundamentem,
segmentowej konstrukcji wieży stalowej,
systemów modułowych montowanych
fabrycznie w segmentach wieży,
 sposobu transportu i montażu wiatraka
na lądzie i na wodzie,
 proﬁlu i budowy łopat wirnika,
 wyposażenia łopat w instalacje odgromowe i oświetleniowe,
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budowy piasty i sposobu mocowania
do niej łopat,
 wyposażenia wieży w urządzenia elektrotechniczne,
 konstrukcji generatorów prądu,
 dostosowania instalacji wiatrowej do wymogów sieci energetycznej,
 sterowania obrotami wirnika i parametrami
generowanej energii elektrycznej,
 rozmieszczenia wież w farmie wiatrowej,
 wyposażenia łopat, gondoli lub wieży
w dodatkowe systemy, np. pomiarowe, ostrzegawcze, meteorologiczne, telekomunikacyjne,
detekcji obciążeń i uszkodzeń, oraz w systemy
automatyki.

D

o ciekawszych wynalazków można
zaliczyć zastosowanie do budowy
łopaty lekkiego i bardzo wytrzymałego choć
drogiego włókna węglowego, oprócz taniego
lecz ciężkiego włókna szklanego. Ze względu
na wysoką cenę włókna węglowego nie jest
uzasadnione budowanie całej łopaty z tego
materiału. Zaproponowano wykorzystanie
włókna węglowego w części łopaty bliższej
wierzchołkowi, która jest cieńsza, lecz podlega większym obciążeniom dynamicznym
i termicznym (wierzchołek łopaty może się
poruszać względem powietrza z prędkością
naddźwiękową!). Dzięki temu osiągnięto przesunięcie środka ciężkości łopaty w stronę osi
wirnika, a to z kolei ułatwia montaż i zmniejsza
obciążenia statyczne i dynamiczne piasty. Przy
łopatach wirnika o długości osiągającej obecnie nawet 60 m i ważących wiele ton, każde
zmniejszenie ich ciężaru, zwiększenie wytrzymałości i przesunięcie środka ciężkości w stronę osi obrotu ma niebagatelne znaczenie.
Inną ciekawą propozycją jest połączenie kolejką linową wież w farmie wiatrowej usytuowanej

Turbiny wiatrowe
Savoniusa (większe,
u góry) napędzające
wywietrzniki (mniejsze,
na dole).
Fot.: Tommi Takala/
/Wikimedia
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na morzu. Takie rozwiązanie ułatwi i częściowo
uniezależni od warunków pogodowych transport ludzi i materiałów do wieży, zmniejszając
koszty i czas serwisowania oraz napraw urządzeń w poszczególnych wiatrakach.
Zwiększenie wydajności energetycznej wiatraków można osiągnąć np. zwiększając ich rozmiary albo dodając elementy zwiększające
prędkość wiatru poprzez skierowanie go z boków na wirnik. Im większe wirniki, tym większe
muszą być elementy kierujące, co może
czynić całe przedsięwzięcie nieopłacalnym.
Chyba, że jako elementy ukierunkowujące
wiatr wykorzysta się budynki, jak w dwuskrzydłowej siedzibie WTC w Bahrajnie. Każdy
z trzech wirników ma ok. 29 m średnicy,
łącznie dostarczają 10-15 proc. energii zużywanej przez biurowiec. Warto zwrócić uwagę,
że nawiązujący do żagla kształt obu skrzydeł
został zaprojektowany tak, żeby ukierunkować
wiatr w stronę wirników, bez powodowania
nadmiernych turbulencji.

2. Turbiny Savoniusa
Wystarczy wziąć prostokątny arkusz blachy
(np. z puszki po piwie lub ananasach – co kto
woli), wygiąć w kształt litery S, zamontować
w środku ośkę, wystawić na wiatr lub podmuchać – i już się kręci. Wiatrak Savoniusa można
ustawić poziomo (turbina typu HAWT), pionowo (turbina typy VAWT – Vertical Axis Wind
Turbine) lub pod dowolnym kątem do pionu –
zawsze będzie się kręcić, jeżeli tylko oś obrotu
jest prostopadła do kierunku wiatru. Dodatkową zaletą tej turbiny jest niezależność działania
od kierunku wiatru – oczywiście w układzie
VAWT. Wiatrak w układzie HAWT potrzebuje,
podobnie jak turbina śmigłowa, ustawiania
„na wiatr”.

Turbina Savoniusa jest stosunkowo łatwa
do wykonania i zaczyna się obracać przy
bardzo słabym wietrze. Zapewne to sprawia,
że jest ulubionym tematem wynalazców-amatorów, co niestety również sprzyja wielokrotnemu powielaniu w zgłoszeniach znanych
rozwiązań.
Projekty wynalazcze koncentrują się na ogół
wokół następujących problemów:
 konstrukcja osłony „zbierająca” wiatr
na stronę poruszającą się z wiatrem i osłaniająca tę stronę turbiny, w której wirnik porusza
się pod wiatr,
 wyposażenie turbiny w układzie z osią
poziomą (HAWT) w elementy ustawiające
ją na wiatr,
 ustawianie zgodnie z kierunkiem wiatru
osłony turbiny w układzie z osią pionową
(VAWT),
 automatyczne ustawianie łopat lub osłony
turbiny w zależności od prędkości wiatru,
 zabezpieczanie wiatraka przed zniszczeniem przez huraganowe wiatry,
 zestawianie turbin w bloki.

I

nteresujące jest połączenie dwóch, obracających się w przeciwne strony, turbin Savoniusa w układ, w którym jedna turbina napędza
wirnik generatora elektrycznego, a druga – obrotowy stojan generatora. W ten sposób uzyskuje się podwojenie prędkości ruchu względnego wirnika względem stojana w generatorze,
a co za tym idzie – odpowiednie zwiększenie
wytwarzanej mocy. Oczywiście ten sam efekt
można osiągnąć przy nieruchomym stojanie
generatora i wirniku napędzanym z podwójną
prędkością przez odpowiednią przekładnię
sprzęgającą obie turbiny.
Odmianą turbiny Savoniusa jest wiatrak,
w którym łopaty są ruchome i ustawiają się
prostopadle do kierunku wiatru w fazie obrotu
„z wiatrem” a następnie równolegle do kierunku
wiatru w fazie obrotu „pod wiatr”. Dzięki temu
zmniejsza się opór stawiany przez łopaty w jałowej fazie ruchu pod wiatr i w efekcie zwiększa się wydajność wiatraka. Ta perspektywa
jest bardzo kusząca dla wynalazców, którzy
na całym świecie, nie tylko w Polsce, starają
się udoskonalić znane rozwiązania.
Wiele pomysłów dotyczy wyposażenia wiatraka w krzywkowe mechanizmy sterujące,
regulujące chwilową wartość kąta zawartego
pomiędzy cięciwą łopaty a wektorem prędko-
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ści wiatru. Wiatraki z łopatami obracającymi się
wokół własnych osi są tematem wdzięcznym
dla wynalazców, ale niewdzięcznym dla konstruktorów z powodu dużej liczby części ruchomych, co przy dużych gabarytach wiatraków
niemalże gwarantuje podatność na uszkodzenia. Prawdopodobnie z tego powodu, a także
z powodu wytwarzanego hałasu, wiatraki
z łopatami ruchomymi nie doczekały się szerokiego zastosowania w energetyce.

3. Turbiny Darrieusa
W przeciwieństwie do wcześniej omawianych wiatraków, turbiny Darrieusa wymagają
dostarczenia mocy rozruchowej czy to za pomocą silnika elektrycznego, czy np. turbiny
Savoniusa. Działają dzięki wykorzystaniu
aerodynamicznych właściwości proﬁlu skrzydła
samolotu zgodnie z tą samą zasadą, która
umożliwia wykonywanie lotu ślizgowego. Napór
wiatru na jedną stronę proﬁlu powoduje wzrost
ciśnienia po tej stronie i obniżenie ciśnienia
po drugiej stronie. Pojawia się siła nośna
ze składową skierowaną w stronę, z której
proﬁl stawia mniejszy opór – czyli w stronę
opływowej krawędzi natarcia. Ze względu
na konieczne dla efektywnego działania duże
wymiary turbiny, konstruuje się tylko wiatraki
w układzie VAWT.

Największa zbudowana
turbina wiatrowa
Darrieusa, na Półwyspie
Gaspé w Zatoce Świętego
Wawrzyńca, Kanada. Fot.:
guillom/Wikimedia

Wysiłek wynalazczy ukierunkowany jest na różne problemy, np.:
 kształt przekroju poprzecznego łopaty –
proponowane są proﬁle symetryczne i asymetryczne, o różnych krzywiznach,
 ukształtowanie łopat – od tworzących kontur litery „O” (jak na zdjęciu) przez ustawienia
w kształt litery „V”, „A”, „H”, „X” i inne,
 zmniejszenie mocy koniecznej do rozruchu
turbiny – np. poprzez połączenie różnych
rodzajów turbin, zmianę proﬁlu łopaty podczas
fazy rozruchu itp.

Ciekawe są propozycje budowania łopaty
z segmentów, np. dodanie do łopaty „ogona”
wydłużającego i zarazem zmieniającego
jej proﬁl z symetrycznego na wklęsło-wypukły,
w zależności od fazy ruchu względem wiatru.
Niektóre rozwiązania noszą cechy zarówno
turbiny Savoniusa jak i turbiny Darrieusa. Niestety trudno ocenić techniczną i ekonomiczną
wartość pomysłów wynalazczych, ponieważ
nie są poparte ani badaniami w tunelu aerodynamicznym, ani symulacjami za pomocą
specjalistycznych programów komputerowych.
Nic w tym dziwnego – dostęp do zaawansowanych technik badawczych mają tylko duże,
wyspecjalizowane ośrodki badawczo-naukowe.

Perspektywy
Czego można się spodziewać w następnych
zgłoszeniach wynalazków dotyczących elektrowni wiatrowych? Z pewnością nowych
rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych,

Turbina wiatrowa Darrieusa koło
Heroldstatt, Niemcy.
Fot.: W. Wacker/Wikimedia
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zwłaszcza z dziedziny turbin śmigłowych,
w której panuje bardzo silna, globalna konkurencja. Można oczekiwać wynalazków
związanych ze zmniejszaniem turbulencji powstających na powierzchni łopat, a zwłaszcza
w pobliżu krawędzi spływu oraz rozwiązań
zwiększających trwałość instalacji wiatrowych.

P

atenty w tej dziedzinie mogą mieć
bardzo dużą wartość, ponieważ czas
życia turbin wiatrowych pokrywa się w przybliżeniu z czasem trwania patentu, a inwestycje
w technologię wiatrową są kapitałochłonne.
Na marginesie głównego trendu pojawią się
kolejne propozycje instalowania małych turbin
śmigłowych we wnętrzach nieczynnych kominów i wykorzystania w energetyce wiatrowej
prądów konwekcyjnych. Na pewno zgłoszone
zostaną pomysły sięgania do prądów strumieniowych, czyli stałych, silnych wiatrów
wiejących na wysokości kilku kilometrów.
Rozwijane będą technologie farm wiatrowych
sytuowanych na morzu. Nie zabraknie zgłoszeń od konstruktorów-hobbystów.
Wynalazcy będą nas zaskakiwać oryginalnymi
pomysłami w rodzaju wykorzystania elektrowni
wiatrowych ustawionych w pierścieniu jako
zapory chroniącej elektrownię jądrową przed
atakiem terrorystycznym. Pomysł podsunęło
życie – ataki na WTC w Nowym Jorku. Postępowanie w sprawie tego zgłoszenia zostało
zakończone udzieleniem patentu. Ciekawe,
czy wynalazek zostanie gdzieś zrealizowany…
Nie jest to niemożliwe, skoro uprawnionym
z patentu jest jeden z największych na świecie
producentów elektrowni wiatrowych.
Paweł Koczorowski
Ekspert w Departamencie Badań
Patentowych
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Współpraca międzynarodowa

DZIEDZICTWO NARODOWE
POD OCHRONĄ
VLADIA BORYSSOWA, Uniwersytet Narodowej i Światowej
Gospodarki w Soﬁi, bułgarskie Centrum Własności Intelektualnej,
konsultant WIPO do spraw Twórczego Dziedzictwa

S

puściznę kulturową Bułgarii tworzy
połączenie zwyczajów, tradycji i praktyk
tradycyjnych, zwykle większych grup etnicznych
w Bułgarii, które wyróżniają wspólne cechy,
charakterystyczne elementy folkloru, ale głównie
zwyczaje.
Różnice te przejawiają się zwykle w praktyce
– w ubiorach ludowych,, w tradycji i rytuałach.
W kulturze każdej grupy etnograﬁcznej zwykle
jest obecna również muzyka tradycyjna, ludowa.
Są także w Bułgarii mniejszościowe grupy etniczne, które też charakteryzują się własnymi zwyczajami i tradycjami, przekazywanymi w sposób
zwyczajowy z pokolenia na pokolenie i to je wyróżnia. Ale ten folklor etniczny nie stał częścią
narodowej kultury czy spuścizny, która tworzy się
poprzez tradycyjną praktykę większych etnograﬁcznych grup w różnych krajach.

O

bszar, na którym Bułgaria ma dobre
doświadczenia, można powiedzieć dzięki
połączeniu tradycji i nowoczesnego świata,
to branża farmaceutyczna i produkcja specyﬁków opartych na wyciągach ziołowych i ziołach.

To właśnie bułgarska medycyna naturalna
na przykład zajmuje się leczeniem przy pomocy
różnego rodzaju ziół oraz leczeniem układu kostnego, z tego jesteśmy znani. Częściowo nasza
tradycja medyczna sięga rytuałów duchowych,
leczenia poprzez oczyszczanie czy też różnego
rodzaju praktyki, które nie są chronione formalnie
jako nauka. Pod tym względem Bułgaria ma
więcej doświadczeń w ochronie tradycyjnej
kultury niż w przypadku ochrony takich zasobów
kulturalnych.

Krajowy system ochrony
bułgarskiej spuścizny kulturowej
charakteryzuje się relatywnie skuteczną polityką
kulturalną, narodową, która opiera się na zuniﬁkowanych zasadach.
Na arenie międzynarodowej Bułgaria ratyﬁkowała
konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony
spuścizny kulturalnej i własności intelektualnej.
Traktujemy ten obszar jako priorytetowy, współpracujemy z UNESCO, aktywnie uczestniczymy
w pracach WIPO. Na poziomie krajowym działa
komitet międzyresortowy do spraw ochrony własności intelektualnej.

J

eśli chodzi
o zachowanie
i ochronę spuścizny
narodowej, w roku
2009 przyjęliśmy
Ustawę o ochronie
spuścizny narodowej.
Głównym jej celem
jest ochrona spuścizny kulturalnej, ale jeśli
chodzi o kulturę
niematerialną, ustawa
nie wprowadza jasnej
deﬁnicji, mówi tylko
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ogólnie na ten temat i wymienia kompetentne
organy i instytucje, nie deﬁniuje dostępu, zasad
wykorzystywania i ochrony własności intelektualnej w tym obszarze. Zachowanie tej spuścizny
jest gwarantowane jasną deﬁnicją działań, które
składają się na ochronę i zachowanie spuścizny
narodowej, która stanowi domenę publiczną i jest
chroniona przez agendy krajowe i municypalne.
Bułgaria ma dobrze wyspecjalizowany system
agend rządowych w obszarze ochrony spuścizny kulturowej, które ze sporym powodzeniem
koordynują działalność instytucji akademickich,
związków twórczych, organizacji i stowarzyszeń
zawodowych, jak też organizacji niekomercyjnych
działających w tym obszarze.
Ministerstwo Kultury jest głównym organem kontrolującym stosowanie i realizację polityki ochrony
dóbr kultury i wspierane jest przez inspektorat
ochrony spuścizny narodowej jako organ kontrolny. Minister Kultury stoi na czele rady do spraw
kultury niematerialnej, która jest organem
doradczym w zakresie opracowania strategii
ochrony i promocji tradycyjnej kultury bułgarskiej,
decyduje bądź wskazuje, które elementy kultury
niematerialnej powinny być uwzględnione na narodowym czy krajowym wykazie.

M

inisterstwo Kultury prowadzi rejestr muzeów na terenie Bułgarii i zarządza ogólnokrajowym systemem komunikacji pomiędzy
muzeami. Biorąc pod uwagę prawo o ochronie
spuścizny kulturowej rozpoczęliśmy prace w regionalnym centrum UNESCO z siedzibą w Soﬁi
i stworzyliśmy regionalne centrum ochrony
spuścizny kulturowej wraz z Bułgarską Akademią
Nauk. Badania i promocja kultury niematerialnej
prowadzone są zwykle przez instytucje naukowe
na czele z Bułgarską Akademią Nauk.
Działa także Instytut Folkloru, który zbiera, archiwizuje, prowadzi badania i promuje tradycje
artystyczne od bardzo dawnych, zamierzchłych
czasów, aż do dnia dzisiejszego. Z kolei Instytut
Etnograﬁczny w Bułgarii współpracuje z Muzeum, Bułgarską Akademią Nauk, która prowadzi
także archiwa naukowe mające statut archiwów
narodowych od 1994 roku.

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

• 35

Na poziomie samorządowym
odpowiednie organa zajmujące się badaniami, zbieraniem, przechowywaniem, ochroną
i promocją spuścizny kulturowej zlokalizowane
są na szczeblu władz lokalnych czy władz miejskich, burmistrzów i prezydentów miast. W Bułgarii istnieje też rozbudowana sieć informacyjna,
która wiąże poszczególne instytucje współpracujące w zakresie ochrony spuścizny kulturowej.
Specjalna strona internetowa oferuje informacje
na temat kultury, sztuki, promuje jednocześnie
bułgarskich artystów i instytucje i osoby, zajmujące się restauracją dzieł sztuki.

E

dukacja i szkolenia specjalistów w zakresie kultury niematerialnej prowadzone
są w szkołach wyższych, uniwersytetach,
studiach podyplomowych i na poziomie doktoranckim. Bułgarska Izba Rzemiosła prowadzi
szkolenia w zakresie umiejętności zawodowych,
w renowacji dzieł sztuki ludowej, dodatkowo
kwaliﬁkacje można zdobyć podczas realizowanych programów z udziałem ekspertów, w tym
z Centrum Ochrony Kultury w Paryżu.
Stworzono także Fundusz Trzynastu Wieków
Bułgarii, który pomaga w realizacji polityki
ochrony dóbr kultury. Zaangażowanie publiczne
w ochronę kultury niematerialnej przejawia się
głównie poprzez sponsoring i patronat przy organizacji różnego rodzaju imprez folklorystycznych
i festiwali. Dotyczy to też różnego rodzaju kolekcji, dokumentacji, produkcji rytualnych strojów,
ubrań, masek, jak też instrumentów muzycznych.

Przedstawiciele z różnych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej podczas Konferencji
8-9 lipca 2010 r. w UP RP

Uczestnictwo biznesu w realizacji polityki kulturalnej przejawia się poprzez rozwój praktyk
biznesowych, które pozwalają na gospodarczoekonomiczne wykorzystanie zasobów kultury
niematerialnej, jak też sprzyjają uzyskiwaniu
korzyści ekonomicznych z dystrybucji i promocji
zasobów kultury niematerialnej. To komercyjne
wykorzystywanie zasobów kultury niematerialnej
oczywiście może doprowadzić do pewnych
„wypaczeń”, ograniczać promowanie kultury
niematerialnej dla dobra społeczeństwa. I tym
bardziej wskazuje na

potrzebę zdefiniowania
powiązania pomiędzy kulturą
niematerialną a ochroną praw
własności intelektualnej.
Dyrektor Departamentu Niektórych Krajów
Europy i Azji WIPO, Michał Svantner

Zdjęcia: R. Żychowicz, UP RP
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Brak ograniczeń w zakresie dostępu wykorzystania i ochrony zasobów kultury niematerialnej,
wynika z braku akceptacji deﬁnicji zbiorowego
prawa własności intelektualnej i dlatego napotykamy na trudności w komercjalizacji spuścizny
kulturowej. W interesie narodowym byłoby
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ich uwzględnienie w ramach zbiorowych praw
własności intelektualnej. Moim zdaniem pomogłoby zwiększyć konkurencyjność kultury bułgarskiej i pozwoliłoby na uniknięcie groźby jej uniﬁkacji, a jednocześnie nie stałoby w sprzeczności
z ratyﬁkowaną Konwencją UNESCO, która chroni
niematerialne przejawy kultury każdego społeczeństwa, kraju.

Rola własności intelektualnej
w systemie ochrony kultury
niematerialnej
powinna polegać na stworzeniu i zapewnieniu
odpowiedniego „reżimu” kontroli wykorzystywania jej różnych aspektów w wielu formach
wyrazu artystycznego. Pamiętajmy o tym, że jest
to własność intelektualna nie pojedynczych osób
i właścicieli tych praw, ale własność zbiorowa
całego narodu albo całej społeczności, która
rozwijała, praktykowała, przekazywała z pokolenia na pokolenie tę różnorodną spuściznę kultury
niematerialnej. Taka społeczność powinna mieć
do niej prawo i to prawo własności intelektualnej
powinno odpowiednio chronić taką zbiorową
własność. Byłyby chronione zatem bułgarskie
interesy w zakresie wykorzystania czy powielania
tej spuścizny.
Tego typu forma ochrony musi rozwiązywać następujące kwestie: kto jest właścicielem czy też
posiadaczem praw własności intelektualnej
w przypadku przejawów kultury niematerialnej
– państwo, samorząd terytorialny, organizacje
pozarządowe czy… nikt. Jakie są ograniczenia terytorialne, czasowe czy też inne takiej
ochrony? Jaka część kultury niematerialnej
powinna być poza ochroną, a jaka szczególnie
potraktowana w domenie publicznej? Jak skonstruować zasady dostępu i wykorzystywania
zasobów kultury niematerialnej? Czy ustalić
je na zasadzie zgody wyrażonej przez społeczność, na przykład niektórzy artyści zajmujący
się haftem w Bułgarii powinni, mogliby wyrazić
zgodę na to, by wykorzystywane były ich wzory
przez zagranicznych kreatorów mody? Jaką
formę powinien przybrać zakaz dystrybucji
czy powielania, zwłaszcza w erze cyfrowej?I
tak na przykład: możliwość ochrony niematerialnych zasobów kultury mogłaby zapobiec
nieprawidłowemu wykorzystaniu w formie
„ucyfrowionej” tego typu zasobów kulturalnych,
jeślibyśmy stworzyli ich katalog albo np. muzeum cyfrowe. W ten sposób można byłoby
zapobiegać piractwu intelektualnemu, polegającemu na dowolnym wykorzystywaniu zasobów
kultury niematerialnej, co umożliwia dodatkowo
przewaga konkurencyjna.
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O

becnie w Bułgarii chroni się kulturę niematerialną jako własność intelektualną,
służy temu prawo autorskie i prawa pochodne.
Ale – co widać na przykładzie choćby sztuki
ludowej, rękodzielnictwa jest kwestią otwartą,
co jest przedmiotem ochrony – czy sam produkt
na przykład produkt garncarstwa, lecz bez
uwzględnienia techniki, tradycyjnych sposobów
wykonania i bez tradycyjnych motywów zdobniczych?

Ochrona kultury niematerialnej
w odróżnieniu od ochrony praw
autorskich,
powinna więc oznaczać też sposób wykorzystania tradycyjnej starej sztuki w różnorodnych
jej przejawach i uwzględniać „śledzenie” zniekształceń.

P

raktyka bułgarska zna również i inne
metody ochrony kultury niematerialnej,
jako własności intelektualnej poprzez np. zastosowanie znaku towarowego. Jednak tego typu
ochrona tradycyjnej ekspresji i folkloru bywa
nie skuteczna, ponieważ nie zakazuje działalności poza przedmiotem ochrony. Natomiast
pozwala zarejestrować np. hotel, restaurację
czy jakiś inny obiekt pod określoną nazwą ,
kryjącą w sobie to, co nazywamy kulturowym,
niematerialnym dziedzictwem narodowym. I takie
przypadki odnotowaliśmy w Bułgarii.

Kultura niematerialna nie spełnia
kryteriów tradycyjnych
przedmiotów chronionych
prawem własności intelektualnej.
Tego typu ochrona nie jest zatem skuteczna,
dlatego uważam, że należy stworzyć odpowiednie zaplecze prawne dla ochrony sui generis
„obiektów” kultury niematerialnej.
Własność intelektualna wiąże się również z kwestią zasobów intelektualnych w zakresie poszukiwania dokumentów, ochrony dokumentów a także digitalizacji dowodów kultury niematerialnej,
wykorzystania komercyjnego i w promocji.

W

łasność intelektualna jest prezentowana
przecież w relacji pomiędzy ekspertami, naukowcami i osobami prowadzącymi
działalność poszukiwawczą, jak też przy dystrybucji efektów ich badań, działań, dla celów
komercyjnych czy naukowych. Kontaktują się
oni z mniejszościami, z wspólnotami lokalnymi,
zespoły badawcze często nagrywają różne formy
ekspresji kultury niematerialnej. To jest traktowane w Bułgarii jako nieformalna wymiana, tych
dóbr. Wystarczy tylko poprosić i wówczas można
utrwalić taką kulturę niematerialną. Także w tej

Nr 3/2010

kwestii warto przeanalizować relacje pomiędzy
kulturą niematerialną a własnością intelektualną,
szczególnie

w kontekście digitalizacji zbiorów
oraz ich komercjalizacji jako
produktu zbiorowego.
Tworzenie na przykład muzeum cyfrowego
czy muzeów cyfrowych, co stanowi jeden
z priorytetowych kierunków polityki kulturowej
państwa, nie jest jednak sprawą prostą. Na gruncie prawa digitalizacja stanowi formę powielenia,
co wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat
i uzyskania zgody właściciela.
Dlatego „ucyfrowienie” kultury niematerialnej
to nie tylko złożony proces mechaniczny
i techniczny, wymagający wiedzy eksperckiej,
ale również odniesienia się do różnych aspektów
ochrony własności intelektualnej, związanych
z nagraniami: cyfrowymi, dźwiękowymi, obrazu,
materiałów zdjęciowych itp.

Z

arządzanie tymi prawami ma szczególne
znaczenie ze względu na specyﬁczny
charakter utrwalania cyfrowego. Oczywiście
związane jest to z tworzeniem się całej branży
digitalizacji sztuki i muzealnictwa cyfrowego. Te
okoliczności wymagają strategicznego planowania w ramach polityki kulturalnej państwa,
w tym należy uwzględnić ochronę własności
intelektualnej i dóbr kultury niematerialnej
w procesie digitalizacji dla celów komercyjnych
jako zasobu i materiału do wykorzystania przez
branże twórcze i kreatywne. Pomimo, że proces
ten wciąż nie wyszedł z etapu koncepcyjnego,
w Bułgarii podjęto już pierwsze kroki celem jego
rozwiązania przy współpracy z WIPO, MSZ oraz
ekspertami z Ministerstwa Kultury i Gospodarki
Krajowej.
Reasumując chciałabym podkreślić, że

przy próbie stworzenia
właściwego mechanizmu ochrony
dóbr kultury niematerialnej
nie można pominąć kwestii
ochrony własności intelektualnej.
Można brać pod uwagę właściwie dwa warianty.
Po pierwsze – należałoby stworzyć odpowiedni
„reżim” dostępu i wykorzystywania dóbr kultury niematerialnej, w uzupełnieniu do zasad
jej ochrony. Druga opcja – to stworzenie odrębnego prawa ochrony dóbr kultury niematerialnej,
zgodnego z międzynarodową polityką ochrony
dziedzictwa kulturowego i ochroną jego różnorodnych, bogatych przejawów jako przedmiotem
ochrony praw własności intelektualnej.

W dniach 8-9 lipca w Urzędzie
Patentowym RP odbyła się
międzynarodowa konferencja
pt. „Inter-Regional experts
meeting on Traditional Knowledge
in countries in transition”
zorganizowana przez Światową
Organizację Własności Intelektualnej
we współpracy z UP RP.
W obradach wzięli udział
przedstawiciele Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej oraz
Bułgarii, Gruzji, Węgier, Izraela,
Kirgistanu, Litwy, Macedonii, Mołdawii,
Polski, Rumunii, Rosji i Ukrainy.
Uczestnicy konferencji przedstawili
m.in. obowiązujące w ich państwach
regulacje prawne odnoszące się
do wiedzy tradycyjnej, folkloru i sztuki.
Konkluzją płynącą z tej części obrad
było dostrzeżenie różnorodności
przyjętych rozwiązań: od braku
odpowiednich regulacji i usytuowanie
traditional knowledge w obszarze
domeny publicznej (Węgry, Rosja,
Bułgaria), poprzez ochronę wybranych
wytworów kultury z wyłączeniem
folkloru (Rumunia, Kirgistan),
skończywszy na kumulacji różnych
rodzajów ochrony, będącej efektem
obowiązywania szczególnych norm,
przepisów prawa autorskiego i prawa
własności przemysłowej.
Przeprowadzono także dyskusję
poświęconą ujednoliceniu standardów
związanych z ochroną wiedzy
tradycyjnej oraz dokumentem
przygotowanym przez WIPO na temat
budowania strategii ochrony wiedzy
tradycyjnej oraz skutecznej walki
z naruszeniami praw w tym obszarze
własności intelektualnej. Uczestnicy
starali się określić najbardziej
racjonalny model ochrony, który
oprócz korzyści dla twórcy i instytucji
państwowych zaangażowanych
w popularyzację wiedzy tradycyjnej,
uwzględniałby także specyﬁkę oraz
uwarunkowania kulturowe każdego
z państw.
Wobec licznych uwag i postulatów
zgłoszonych przez przedstawicieli
poszczególnych państw, dyskusja
na ten temat będzie kontynuowana
podczas kolejnych konferencji pod
auspicjami WIPO.
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Postępowania sporne

OCHRONA

FLAGI UNIJNEJ

W ostatnich miesiącach Komisja Europejska zintensyﬁkowała działania w zakresie
ochrony prawnej ﬂagi Unii Europejskiej. Znajduje to odzwierciedlenie w ilości spraw spornych,
inicjowanych przez komisję w celu unieważnienia praw ochronnych na znaki towarowe
zawierające ﬂagę unijną.

W

ostatnich miesiącach Komisja Europejska zintensyﬁkowała działania
w zakresie ochrony prawnej ﬂagi Unii Europejskiej. Znajduje to odzwierciedlenie w ilości
spraw spornych, inicjowanych przez komisję
w celu unieważnienia praw ochronnych na znaki towarowe zawierające
ﬂagę unijną.
Dochodzenie w ten sposób ochrony nie stanowi
novum, w podobny sposób postępuje bowiem
większość organizacji
międzynarodowych.
Narzędziem umożliwiającym im ochronę przed
nieuprawnionym wykorzystaniem godła, herbu
czy też ﬂagi jest zawarty
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo własności
przemysłowej1 zakaz
umieszczania w znaku
towarowym nie tylko
symboli Rzeczypospolitej Polskiej, ale także
Zdjęcie: UP RP
organizacji międzynarodowych – w tym Unii Europejskiej. Przepis ten
jest implementacją art. 6 Konwencji Paryskiej
do krajowego porządku prawnego.

Czy heraldyczny punkt widzenia?
Wydawać by się mogło, iż art. 131 ust. 2 p.w.p.
stanowi jasny i klarowny przepis, niemniej
jednak stosowanie go rodzi szereg problemów.

38 •

Warto wskazać choćby na ten, czy Kolegia
do Spraw Spornych winny stosować zasady
podobieństwa z heraldycznego punktu widzenia. W świetle omawianego bowiem przepisu
ochronie podlegają godła, herby oraz ﬂagi

czyli elementy, którymi na co dzień zajmuje się
heraldyka2. Jest ona z kolei uznawana za „skodyﬁkowaną” pomocniczą naukę historii3,
posiadającą szereg unormowań regulujących
kwestię podobieństwa herbów.

W

edług kilku przyjętych zasad każdy
herb musi być jedyny, wyjątkowy oraz
różnić się od innych, zaś raz przyjętych barw
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i elementów graﬁcznych nie zmienia się, gdyż
ich zmiana byłaby jednoznaczna ze zmianą
herbu4. Należy zatem wnioskować, iż użycie
herbu z lekko zmienioną kolorystyką nie jest
– tak jak byłoby w przypadku znaku towarowego – „naruszeniem” herbu. Nasuwa się zatem
wspomniane już pytanie czy Kolegia
do Spraw Spornych
w przypadku podniesienia przez stronę
zarzutu użycia w znaku towarowym godła
np. Unii Europejskiej,
są zobowiązane stosować zasady heraldyki w zakresie podobieństwa herbów?
Pytanie to ma o tyle
ważne znaczenie,
gdyż „ryzyko wprowadzenia w błąd”
w heraldyce jest
znacznie mniejsze niż
w klasycznie przyjętym podobieństwie
znaków towarowych.
zukając odpowiedzi na ten problem,
należy w pierwszej kolejności wskazać
na klasyczny przykład rozdźwięku, jaki występuje pomiędzy prawem a heraldyką. Otóż art.
28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r.5 stanowi, iż „Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu”. Przepis ten
jest wzorcowym przykładem braku zastosowa-

S
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nia w systemie prawnym „skodyﬁkowanej nauki
heraldyki”. Zgodnie bowiem z tą ostatnią, w heraldyce kolor biały występuje nie tylko rzadko,
ale przede wszystkim nie ma go w naszym
herbie6. Stanowi to wynik występowania zasady alternacji7, według której na kolor nie można
nakładać innego koloru, można nałożyć tylko
metal. Mając powyższe na uwadze należy
podkreślić, iż z heraldycznego punktu widzenia
godłem Polski nie jest orzeł biały na czerwony
tle, lecz srebrny8.

Zbieżne elementy oznaczeń
Wskazuje to, iż przepisy Konstytucji RP,
nie są ściśle związane zasadami heraldyki.
Tym samym należy wnioskować, że stosowanie innych przepisów prawa niższego rzędu,
w tym omawianego artykułu, można dokonywać bez ścisłego odwoływania się do wypracowanych zasad heraldyki, a tym samym
nie istnienie obowiązek wykorzystywania
wszystkich „zdobyczy” tej nauki przez Kolegia
ds. Spornych.
Uwzględniając to ustalenie oraz fakt, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń9, rozpoznanie czy konkretne
oznaczenie jest, czy nie jest, naśladownictwem
herbu, godła czy też ﬂagi winno być dokonane
z uwzględnieniem klasycznych zasad podobieństwa znaków towarowych. Kolegium może
zatem przyjąć, że użycie już niepełnego herbu
stanowi o nieuprawnionym użyciu symbolu.
Wyjątek będzie stanowić jednak sytuacja,
w której stylizacja plastyczna będzie na tyle
abstrakcyjna, iż nie będzie ona rozpoznawalna
jako nawiązanie do godła.10

W

arto także wspomnieć, iż podobną
praktykę można zaobserwować
w orzecznictwie Urzędu Harmonizacji
Rynku Wewnętrznego11. Urząd ten
nie udzielił np. prawa ochronnego na znak
towarowy LEBANON WAR VETERANS
ORGANISATION, który zawiera część godła
organizacji międzynarodowej (ONZ) oraz część
ﬂagi Libanu.
Praktyka taka znajduje także odzwierciedlenie
w judykaturze Sądu Wspólnot Europejskich.
W wyroku w sprawie Concept – Anlagen u. Geräte nach ‘GMP’ für Produktion u.Labor GmbH
vs Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego,
sąd wskazał, że celem postanowień zawartych
w przepisie art. 6 ter. Konwencji Paryskiej jest
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uniemożliwienie rejestracji znaków towarowych
podobnych w pewnym stopniu lub identycznych do ﬂagi Unii Europejskiej12.

Zgoda jasna wyraźna
bezwarunkowa
Kolejną kwestią, nad którą także warto się
zastanowić, jest problematyka „zgody na używanie symbolu organizacji”. W świetle bowiem
zapisu art. 131 ust. 2 p.w.p. nie dochodzi
do nieuprawnionego użycia, jeżeli zgłaszający
wykaże się uprawnieniem na używanie oznaczenia w obrocie. Klarowność powyższego
przepisu może budzić swego rodzaju konsternację, bo jeśli chodzi o wspomnianą już ﬂagę
Unii Europejskiej, Komisja Europejska
zezwala bowiem podmiotom prywatnym
na korzystanie z ﬂagi. Ale nie wyraża jednak jasnej i bezwarunkowej zgody na zarejestrowanie i monopolizację tego symbolu.
Potwierdziła to Komisja Europejska chociażby
w sprawie znaku towarowego Euro SKLEP
(Sp.143/08). Na rozprawie w dniu 30 stycznia
2009 r. pełnomocnik Komisji Europejskiej podkreślił, iż „Komisja UE nie występuje przeciwko
używaniu symbolu UE, natomiast nie zgadza
się na prawa wyłączne”.

W

interpretacji omawianego zagadnienia warto posiłkować się praktyką
stosowaną w przypadku zgłoszenia przez
krajowego agenta znaku towarowego, należącego do podmiotu zagranicznego. W praktyce
utrwalił się pogląd, że „zgłoszenie znaku
towarowego podmiotu uprawnionego za granicą, przez jego agenta krajowego na swoją
rzecz, wymaga wystarczająco jasnej, wyraźnej
i bezwarunkowej zgody”13. Należy zatem per
analogiam podkreślić, iż zgoda właściwego
organu Unii Europejskiej na używanie symbolu
organizacji międzynarodowej (ﬂagi i godła)
winna również mieć charakter „wystarczająco
jasnej, wyraźnej i bezwarunkowej zgody”
na zarejestrowanie symbolu, tak jak ma to miejsce w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwem
zagranicznym i jego agentem krajowym. Tym
samym uznać należy, iż zgoda, o której mowa
w analizowanym przepisie, winna zawierać
jasne i nie budzące wątpliwości przyzwolenie
właściwego organu na zgłoszenie do rejestracji
znaku zawierającego herb, godło czy też ﬂagę.
Rekapitulując należy podkreślić, iż akceptacja przez Unię Europejską używania ﬂagi

w obrocie gospodarczym jest czymś innym
niż zgoda na zarejestrowanie i monopolizację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie znaku zawierającego
element ﬂagi UE jest zatem, co do zasady,
działaniem nieuprawnionym i obarczonym ryzykiem unieważnienia prawa. Tym
bardziej, iż podobieństwo wykorzystanego
elementu do ﬂagi będzie rozpoznawane w sposób, jaki ma miejsce w przypadku klasycznej
konfuzji dwóch znaków towarowych, bez
stosowania – liberalnych z punktu widzenia
zgłaszającego – rozwiązań heraldycznych.
Karol Bator
ekspert orzecznictwa

1

Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.

2

Heraldyka zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia
oraz zasadami kształtowania się herbów.

3

Zob. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006 r., s. 672).

4

Zob. A. Znamierowski: Insygnia, symbole i herby
Polskie, Warszawa 2003 r., s. 34 i 35.

5

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.

6

W heraldyce używa się głównie pięciu barw i dwóch
metali: czerwieni, błękitu, czerni, zieleni i purpury oraz
złota i srebra- Zob. A. Znamierowski, op.cit., s. 35.

7

Alternacja heraldyczna to zasada, która zakazuje
kładzenia w herbach barwy na barwę oraz metalu
na metal.

8

Zob. Z. Szczerek, Herbem Polski nie jest biały orzeł –
artykuł dostępny w portalu www.interia.pl

9

Zob. M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia
w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI nr 28.

10

Por. M. Andrzejewski, P. Kostański red. P. Kostański,
Prawo własności przemysłowej – Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010 r., s. 681.

11

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego, ang. Oﬃce for Harmonization in the Internal
Market (OHIM) - jest urzędem struktur Unii Europejskiej założonym w 1995 w Angers, odpowiedzialnym za rejestrację wspólnotowych znaków
towarowych (Community trade marks) i wspólnotowych wzorów przemysłowych (registered Community
designs). Siedziba główna urzędu znajduje się w Alicante w Hiszpanii.

12

Zob. wyrok Sądu I Instancji Wspólnot Europejskich
z dnia 21 kwietnia 2004 r. T-127/02.

13

Zob. wytyczne Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego część 3, s. 304 – publikacja dostępna
na www.oami.europa.eu

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

• 39

Współpraca międzynarodowa

DZIELĄC SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Ś

wiatowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) po raz drugi zorganizowała
sympozjum „Second Global Symposium of Intellectual Property Authorities – Sharing Knowledge
and Work Among IP Authorities”, które obyło się
w dniach 16-17 września 2010 roku, w siedzibie
WIPO w Genewie.
W sympozjum udział wzięli przedstawiciele urzędów patentowych, międzynarodowych organizacji
i instytucji pozarządowych związanych z tematyką
własności intelektualnej, a także liderzy sektora
gospodarki światowej.
W obecnych czasach kluczem do sukcesu ekonomicznego każdego kraju jest gospodarka oparta
na wiedzy. W związku z tym sympozjum miało
charakter międzynarodowego forum, na którym
przedstawiciele światowej sfery badawczo –
rozwojowej (B+R) mogli podzielić się własnymi
doświadczeniami i wynikami międzynarodowych
projektów w zakresie wsparcia innowacyjnych
przedsięwzięć ułatwiających m.in.:
 dostęp do specjalistycznych baz danych
informacji patentowej;
 digitalizację literatury patentowej, będącej
cennym źródłem informacji technologicznych,
 budowę sieci i platform wymiany informacji
cyfrowej,
 a także poprawę usług świadczonych przez
urzędy patentowe.
Przedsięwzięcia te wspomagają tworzenie strategicznych partnerstw pomiędzy uczelniami wyższymi, przemysłem i instytucjami rządowymi, a tym
samym umożliwiają transfer nowych technologii
do praktycznego zastosowania.
Szczególną uwagę zwrócono na

Program IP5,
którego członkami są Europejski Urząd Patentowy
(EPO), Japoński Urząd Patentowy (JPO), Koreański Urząd Własności Intelektualnej (KIPO), Państwowy Urzędu Własności Intelektualnej Republiki
Ludowej w Chinach (SIPO) oraz Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
(USPTO).
W ramach tego programu realizowane są projekty
mające na celu opracowanie m.in.:
 jednolitej dokumentacji oraz wspólnej hybrydowej klasyﬁkacji patentowej,
 wspólnej polityki szkoleniowej ekspertów,

40 •

 zasad zarządzania jakością,
 oraz narzędzi wspomagających tłumaczenia

dokumentacji patentowej.
Kolejnym omówionym przykładem innowacyjnej
współpracy była działalność

Vancouver Group,
skupiającej przedstawicieli urzędów patentowych
Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii. Głównym
celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim
wymiana doświadczeń, umożliwiająca wyeliminowanie niepotrzebnego powielania prac między
urzędami patentowymi, a tym samym zwiększenie
efektywności i jakości badań patentowych, a także
zapewnienie gwarancji stabilności prawa patentowego.
Jednocześnie przedstawiciele Francuskiego Instytutu Własności Przemysłowej (INPI) zaprezentowali

Program IPeuropAware,
którego głównym celem jest podniesienie świadomości małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
w zakresie znaczenia własności intelektualnej
w strategii innowacyjnej przedsiębiorstwa, poprzez
wskazanie konsekwencji wynikających z naruszeń cudzych praw wyłącznych oraz korzyści
związanych z posiadaniem ochrony. W projekcie
uwzględniono również przedsięwzięcia wspierające ochronę praw własności intelektualnej i transfer
technologii MSP na arenie międzynarodowej
w szczególności w branży high-tech oraz placówek badawczych.
Międzynarodowy dostawca kompleksowych rozwiązań informacyjnych skierowanych do biznesu,
instytucji rządowych, a także rynku akademickiego i rynku analiz ryzyka, LexisNexis oraz Europejski Urząd Patentowy i Koreański Urząd Własności
Intelektualnej przedstawili

nowe możliwości przezwyciężania
przeszkód językowych
w poszukiwaniu informacji patentowej za pomocą
urządzeń i systemów informatycznych umożliwiających dokładne tłumaczenia, co ma istotne znaczenie, szczególnie w przypadku opisów patentowych
pochodzących z krajów azjatyckich.
W drugim dniu światowego sympozjum własności
intelektualnej, pod przewodnictwem Dr Dinesh
Bhattarai Ambasadora Nepalu, uroczyście podpisano umowę implementującą
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Program ASPI –
The Access to Specialized Patent Information
(Dostęp do Specjalistycznej Informacji Patentowej).
Program jest partnerstwem publiczno-prywatnym,
powstałym dzięki współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z największymi
dostawcami informacji patentowej jak: LexisNexis,
Minesoft, Proquest, Questel, Thomson Reuters,
WIPS (Worldwide Intellectual Property Search).
Celem tego partnerstwa jest wsparcie krajów
rozwijających się w wykorzystywaniu własnego potencjału innowacyjnego poprzez dostęp
do cennych informacji zawartych w dokumentacji
patentowej umożliwiających opracowanie nowych
rozwiązań technologicznych zarówno na poziomie
lokalnym, jak i międzynarodowym.
ASPI umożliwia urzędom patentowym oraz
jednostkom naukowym i badawczym krajów
rozwijających się, a zwłaszcza krajów najsłabiej
rozwiniętych dostęp do specjalistycznych baz
danych zawierających ponad 70 mln dokumentów
patentowych, obejmujących wszystkie dziedziny
technologii. Dostęp do tych baz danych jest możliwy za pośrednictwem systemów informatycznych,
on-line i jest bezpłatny dla krajów najsłabiej rozwiniętych. Dla pozostałych użytkowników opłata
za korzystanie z informacji zawartych w bazach
danych, określona jest w oparciu o poziom dochodów danego kraju. ASPI jest więc skutecznym
instrumentem wsparcia transferu technologii,
a tym samym źródłem inspiracji technologicznych
dla krajów rozwijających się, gdyż dla zapewnienia
rozwoju wszystkich sektorów, dostęp do innowacyjnej wiedzy technologicznej jest tak samo ważny
jak wynalazki.
Program ASPI wspomaga również działania prowadzone w ramach innego

Programu aRDi (Access to Research
for Development and Innovation)
umożliwiającego dostęp do analiz badań dla rozwoju i innowacji. ASPI ułatwia również poszukiwania opisów patentowych oraz narzędzi do analizy
danych udostępnionych przez
serwis PATENTSCOPE.
Reasumując, organizacja światowego forum
wymiany interdyscyplinarnych doświadczeń niewątpliwie wspomaga rozwój sektorów badawczo
– rozwojowych krajów rozwijających się, poprzez
prezentację dobrych praktyk światowych liderów,
a także możliwość nawiązywania międzynarodowej współpracy.

Tekst na podstawie materiałów
sympozjum opracowała:
Katarzyna Skiba
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Forum Innowacji po raz pierwszy

RZESZÓW
– STOLICĄ INNOWACJI?

Na początku września br. w stolicy Podkarpacia odbyło się pierwsze Forum Innowacji w ramach
XX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Rzeszów przypomniał sobie wreszcie o swojej marce.
Miasto od ponad roku ma strategię promocji i markę, opartą na haśle „stolica innowacji”.

N

iewiele jednak w mieście działo się
rzeczy, które miałyby tę markę potwierdzać. Ale inicjatywa kilku osób zakochanych w regionie z pewnością przyczyni
się do zamiany hasła w rzeczywistość.
Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia
byli: wiceminister skarbu Jan Bury, prezydent miasta Tadeusz Ferenc, prezes
Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich
Zygmunt Berdychowski, prezes Asseco
Poland Adam Góral, rektor Politechniki
Rzeszowskiej Andrzej Sobkowiak i Paweł
Walawender z ﬁrmy szkoleniowo-badawczej BDC Center. Na wiosnę tego roku
wszyscy wymienieni podpisali w rzeszowskim ratuszu specjalne porozumienie.

F

orum Innowacji w Rzeszowie stało
się inicjatywą, która zgromadziła
wokół siebie przedsiębiorców z Polski
i Europy Środkowowschodniej, przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy
są odpowiedzialni za prowadzenie i promocję rozwoju technologii i innowacji.
– Chcemy, żeby w Polskę i świat poszedł
sygnał, że jesteśmy miastem rozwoju
i miastem stawiającym na innowacje
– mówił prezydent Rzeszowa Tadeusz
Ferenc.
Wiceminister Bury tłumaczył: – Pomysł
zorganizowania Forum Innowacji
w Rzeszowie rodził się od około roku.
Pomyślałem, że ten rok to chyba
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ostatni dzwonek. Bo jeśli my tego
nie zrobimy, to zrobią to inni. Rzeszów
jest wymarzonym miejscem do zorganizowania takiego forum. Jest tutaj
świetnie rozwijana energetyka, jedna
z największych w Europie ﬁrm informatycznych Asseco, Dolina Lotnicza
i politechnika z jej wyjątkowymi kierunkami. Rzeszów – stolica innowacji
– nie mógł tej szansy przespać.
– Nie można stać w miejscu. Trzeba
słuchać mądrzejszych od siebie.
I trzeba najpierw zrozumieć, co to jest
innowacja. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że innowację tworzymy
poprzez zarówno dobre zarządzanie,
sprawną organizację, twórczą myśl,
wzornictwo, w produkcji, w gospodarce, w ﬁrmach, na uczelniach. Wiedzą
o tym kraje znajdujące się na pierwszych miejscach w światowych rankingach innowacyjności i konkurencyjności. A w tym procesie ochrona własności przemysłowej i znaczenie Urzędu
Patentowego jest nie do przecenienia
– mówiła na Forum w Rzeszowie dr Alicja
Adamczak, Prezes UP RP.

D

yskusja na Forum odbywała się
wokół sześciu zasadniczych tematów: innowacje jako klucz do rozwoju;
powstanie nowoczesnego sektora technologii komunikacyjnych i informatycznych

w Europie Środkowo-Wschodniej; rola zamówień publicznych w kreowaniu rozwoju
innowacyjności; nowe produkty i technologie w przemyśle lotniczym i kosmicznym,
konsekwencje dla gospodarki; w poszukiwaniu nowych atutów gospodarczych
w Europie Środkowo-Wschodniej.

W

dyskusji podczas panelu „Innowacje jako klucz do rozwoju”,
który poprowadził prof. Bogusław Smólski,
dyrektor Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju obok dr Alicji Adamczak wziął
udział m.in. współpracujący z UP RP
dr Guriqbal Jaiya, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO). Większość gości
z Forum Innowacji pojechała następnie
do nieodległej Krynicy na rozpoczynające
się XX Forum Ekonomiczne.

Z

daniem prezesa Fundacji Instytut
Studiów Wschodnich Zygmunta
Berdychowskiego nowa impreza będzie
szczególnym poszerzeniem forum, które
co roku odbywa się w Krynicy. Jak zauważył, rzeszowska impreza, która na początku będzie korzystać z doświadczeń
forum w Krynicy, ma szanse w ciągu kilku
lat stać się wydarzeniem podobnej rangi,
a za kilka lat – samodzielną imprezą.
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Trendy współczesnej wynalazczości

WALKA MIĘDZY

FIRMAMI

W zmieniającym się stale świecie, w świecie globalizacji, system patentowy również podlega ciągłym
naciskom i zmianom. Zarówno wynalazcy, jak i korzystający z wynalazków po wygaśnięciu
ochrony patentowej mają swoje interesy i oczekiwania, które miałby spełnić system patentowy.
Wbrew opiniom malkontentów ilość zgłaszanych wynalazków w świecie stale rośnie.
Niezmiennie też różne grupy interesu próbują zmienić system w kierunku
ROZSZERZENIA KONCEPCJI WYNALAZKU PATENTOWALNEGO.

Prawo patentowe ewoluuje

W

iele zmian dokonuje się za sprawą
ﬁrm farmaceutycznych. Sposoby
leczenia są w większości krajów niepatentowane. Jednakże na skutek interwencji tych
ﬁrm wprowadzono nową kategorię patentową
tzw. „drugie zastosowanie medyczne”, która
pozwala na opatentowanie znanego leku
w przypadku zastosowania go do leczenia
nowej choroby. Jest to więc faktyczne obejście
patentowania sposobu leczenia.
Obecnie wprowadza się ograniczenia w rozumieniu „ochrony absolutnej” na produkt biologiczny jako taki. Ochrona absolutna w rozumieniu prawa patentowego oznacza monopol m.in.
na wytwarzanie i używanie produktu będącego
przedmiotem patentu. Zgodnie z orzeczeniem
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
C-428/08, w przypadku produktu biologicznego, którego przykładem jest DNA, ochrona
ta powinna być rozumiana jako ograniczona
do konkretnego zastosowania wskazanego
w zastrzeżeniach patentowych.
Różne grupy interesu lobbują w kierunku
możliwości patentowania rozwiązań z innych
dziedzin a mianowicie: sposobów prowadzenia
biznesu, programów komputerowych, wyników
uzyskiwanych metodami bio-informatycznymi.
Póki co urzędy patentowe, a szczególnie UP
RP, stoją na stanowisku, że rozwiązanie zgłaszane do Urzędu bezwzględnie musi posiadać
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charakter techniczny. Potwierdził to Sąd Administracyjny mi. in. w niżej cytowanym wyroku.
Wynalazek jest to rozwiązanie techniczne, które oczywiście poprzedzone jest przez pomysł,
ale istotą wynalazku jest przedstawienie precyzyjnego sposobu realizacji tego pomysłu przy
pomocy oddziaływania na materię, tak aby
znawca mógł go w sposób powtarzalny realizo-

PATENTY są udzielane –
bez względu na dziedzinę
techniki – na wynalazki
które są nowe, posiadają
poziom wynalazczy i nadają
się do przemysłowego
stosowania (art. 24 pwp)
wać i otrzymać określony w wynalazku rezultat
(orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie VISA/Wa 1799/09).
Jednakże zgodnie z porozumieniem TRIPS
(obowiązuje od 1.01.1995 r.), które stanowi
doniosłą umowę międzynarodową regulującą
zagadnienia własności intelektualnej, w tym
przemysłowej, „patenty będą udzielane
na wszelkie wynalazki, produkty i procesy
ze wszystkich dziedzin techniki, pod warunkiem że są nowe, zawierają element
wynalazczy i nadają się do przemysłowego

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

stosowania”. Umowa przewiduje jako wyłączenia z patentowania jedynie sposoby leczenia,
rośliny i zwierzęta oraz ochronę porządku
publicznego. Podmioty chcące rozszerzyć
pojęcie wynalazku patentowalnego powołują
się często na to porozumienie.
Jednakże również w zakresie wynalazków,
które nie budzą wątpliwości co do swojego
technicznego charakteru, istnieją tendencje,
które korzystne dla jednych budzą opór
pozostałych uczestników gry rynkowej. Jeśli
oceniać wynalazki zgłaszane do Urzędu Patentowego, nie kusząc się o całościową analizę,
przedstawię kilka spostrzeżeń obserwowanych
w dziedzinie, w której pracuję, tzn. chemii,
farmacji, biotechnologii.

Polityka patentowa firm
farmaceutycznych
PIERWSZA FAZA (lata 1975-1992) charakteryzowała się ogromną ilością zgłoszeń,
co było prawdopodobnie następstwem polityki
cenowej ﬁrm, polegającej na sprzedaży leków
po wysokiej cenie w celu pokrycia kosztów
badawczych zakończonych niepowodzeniem.
Wyizolowane wcześniej naturalne substancje
dały początek poszukiwaniom ich syntetycznych analogów, które miały być lekami o wyższej aktywności. Wysiłki naukowców skoncentrowane były na strukturze wiodącej, aktywnej
formie związków wyizolowanych z roślin.
Uczestniczyły w niej głównie ﬁrmy innowacyj-
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ne, czyli wytwarzające nowe leki. Wzrost cen
został jednak w końcu oprotestowany przez
konsumentów.
DRUGA FAZA (lata 1993-1998) z kolei charakteryzowała się tym, że każdy chciał kopiować
leki wprowadzone na rynek przez konkurencję.
Starano się tak zmodyﬁkować chemicznie
cząsteczkę, aby nie naruszała ochrony patentowej, ale żeby zachowała lub posiadała
zwiększoną aktywność biologiczną. W związku
jednak z nasyceniem rynku i związanymi
z tym niezadawalającymi wynikami sprzedaży
i ta faza minęła.
KOLEJNA FAZA to szukanie nowych leków
przy wykorzystaniu nowych metod, takich jak
kombinatoryka chemiczna, modelowanie bimolekularne, wirtualne, wysokowydajne techniki
skreeningowe (tzw. HTS – zautomatyzowane
badanie dużej liczby związków pod względem
ich działania na wiele potencjalnych miejsc
działania w testach biochemicznych).

W

świecie obserwuje się ciągłą walkę
między ﬁrmami innowacyjnymi wytwarzającymi nowe leki i ﬁrmami produkującymi leki generyczne, czyli takimi, dla których
wygasła już ochrona patentowa. Stałe dążenie
do poszerzania monopolu dużych ﬁrm innowacyjnych realizowane jest na różne sposoby,
co ma na celu opóźnianie wprowadzania
na rynek ich tańszych odpowiedników – leków
generycznych. Polityka patentowa prowadzona
głównie przez

ﬁrmy innowacyjne to:
 tzw. „ciągłe odświeżanie” różnych
form będących udoskonaleniami znanych
już leków. Często takie udoskonalenia są tylko
pozorne. Tworzy to „gąszcz patentów” czyli
wiele zgłoszeń dotyczących jednej substancji
aktywnej (zgłaszane są: polimorfy (formy
krystaliczne) i izomery optyczne, nowe sole,
metabolity czyli produkty biotransformacji leku,
proleki czyli prekursory leku)


Projektowanie nowego leku
rozpoczyna się od wyboru jednostki chorobowej. Poszukuje się głównie środków do leczenia migreny, depresji, choroby wrzodowej,
otyłości, grypy, nowotworów i chorób układu
krążenia. Następnie określa się miejsca działania leku (receptora, enzymu, kwasu nukleinowego). Receptor jest biopolimerem o strukturze
białkowej, osadzonym w błonie komórkowej,
posiadającym w części wystającej na zewnątrz
komórki fragment – miejsce wiążące – który
jest w stanie rozpoznać specyﬁczne związki
takie, jak np. leki.

K

olejnym etapem jest określenie struktury wiodącej czyli związku wykazującego określony kierunek działania. Następnie
występuje faza projektowania środka, który
będzie lepszy od struktury wiodącej. Modelowanie cząsteczkowe polega na takiej zmianie
jej budowy, aby uzyskać najbardziej skuteczną
leczniczo formę. Projektowanie przebiega
często z wykorzystaniem programów komputerowych, algorytmów. Takie metody związane
są z ogromnymi kosztami, dlatego też obserwuje się liczne fuzje ﬁrm farmaceutycznych
powstałe dla obniżenia kosztów.
Również taka polityka nie w pełni spełniła
oczekiwane nadzieje m.in. dlatego, że urzędy
patentowe nie akceptowały szerokiego zakresu
żądanej ochrony.
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„wydzielanie” ze zgłoszenia jeszcze raz
takich samych rozwiązań, tylko opisanych
innymi słowami lub parametrami.



patentowanie przez efekt.

Na skutek tak określonego zakresu żądanej
ochrony zablokowane byłoby wytwarzania
całkiem innych preparatów, które spełniałyby
zakładany np. proﬁl uwalniania leku lub inną
wielkość określoną funkcjonalnie.
 kolejne zastosowanie medyczne znanych leków.

O

ile zastosowanie znanego leku do leczenia nowej choroby zostało już zaakceptowane przez większość uczestników
procesu patentowego, o tyle nowe zgłoszenia
polegające jedynie na zmianie stosowanych
dawek leczniczych znanego leku czy opisaniu,
jakie objawy znanej choroby są leczone, budzą
już sprzeciw urzędów patentowych.
Innym kierunkiem, w który zmierzają ﬁrmy
farmaceutyczne, to rozszerzanie czasu trwania
ochrony patentowej. Jak wiadomo patent trwa
20 lat. Jednakże pod pewnymi warunkami
(m.in. przez wprowadzenie w odpowiednim
czasie produktu na rynek) ochrona może być
przedłużona o kolejne 5 lat poprzez uzyskanie
dodatkowego prawa ochronnego.
Ostatnio właściciele patentów uzyskali możliwość dalszego przedłużenia ochrony
o 6 miesięcy w przypadku potwierdzenia

przeprowadzenia dodatkowych badań pediatrycznych.
Obserwuje się także stałe doskonalenie
leków dobrze się sprzedających. Dziesięć
najlepiej sprzedających się na świecie leków
stanowi ok. 10 proc. całego światowego rynku.
Wśród nich antycholesterolowy Lipitor, Zocor,
antyalergiczny Claritin, antydepresyjny Prozac,
Zoloft czy przeciwmiażdżycowy Plavix. Ekspansywna polityka prowadzona przez ﬁrmy
innowacyjne jest oczywiście źle odbierana
przez
ﬁrmy generyczne.
Firmy te, uznając niektóre procedury za nieuczciwe, organizują lobbing „przeciwstawny”
usiłując wpłynąć na prawo patentowe oraz
praktykę urzędów patentowych – uczulając
je na politykę prowadzoną przez ﬁrmy innowacyjne. Przykładowo również nasza ustawa
pwp, w art. 69 ust. 1 pkt. 4 przyjęła zasadę,
że nie naruszają patentu ﬁrmy korzystające
z wynalazku w zakresie niezbędnym dla
uzyskania zezwolenia na dopuszczenia
do obrotu środków farmaceutycznych (tzw.
poprawka Bolara). Możliwe jest więc podjęcie
czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku generycznego w czasie trwania patentu na lek
oryginalny.
„Słabe” czy nieuczciwe patenty stają się
czasami przedmiotem wniosków o ich unieważnienie. Są to jednak procesy długotrwałe
i nieprzewidywalne. Prowadzone są zawiłe
batalie sądowe dające jedynie pracę prawnikom. Przykładowo ﬁrma Johnson & Johnson
zatrudnia 70 specjalistów tylko w dziedzinie
prawa patentowego. W sytuacji, gdy na „rynku
patentowym” stale coś się dzieje, ﬁrmy konkurujące, nie są pewne czy nie toczą się jakieś
postępowania patentowe, czy sądowe, które
mogą szkodzić ich działalności. Zdarza się
więc niekiedy, że ﬁrmy generyczne starają się
wprowadzić na rynek produkt jeszcze przed
wygaśnięciem patentów. I znowu następują
procesy sądowe.
Obserwuje się również, że ﬁrmy generyczne
także wykorzystują opisaną powyżej politykę
gąszczu patentów, zgłaszając wiele „udoskonaleń” w odniesieniu do produktu będącego
już na rynku.
Opracowała: Alicja Tadeusiak
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Dyskusyjne forum WIPO

UŻYWANIE

ZNAKÓW TOWAROWYCH,
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
i OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH
Gospodarcze znaczenie znaków towarowych jest główną przyczyną
wzrostu znaczenia regulacji prawnej w tej dziedzinie

Ś

wiatowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie
jest jedną z wyspecjalizowanych organizacji
ONZ, zajmującą się organizacją i tworzeniem
regulacji dotyczących systemu ochrony
własności intelektualnej, a także
świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej. Zgromadzenie Krajów
Członkowskich WIPO na posiedzeniu,
które odbyło się w marcu 1998 roku
w Genewie, zaproponowało ustanowienie Stałego Komitetu, który miał stać
się forum dyskusyjnym nad przyszłym
rozwojem prawa dotyczącego znaków
towarowych, wzorów przemysłowych
i oznaczeń geograﬁcznych, włączając
także zagadnienia harmonizacji praw
krajowych (SCT).

Przemysłowych i Oznaczeń Geograﬁcznych
(STC), która odbyła się w dniach 30 czerwca
– 2 lipca 2010 r. w siedzibie WIPO w Genewie,
uczestniczył przedstawiciel Urzędu Patentowego RP.

Uczestnictwo w SCT ma charakter
„otwarty” dla wszystkich Krajów
Członkowskich WIPO lub należących
do Związku Paryskiego. Prawa takie
posiadają również organizacje międzynarodowe i pozarządowe, lecz mają
one status obserwatorów. Ponadto
na I sesji ustalono odrębne zasady
i procedury członkowstwa Wspólnot
Europejskich.
Na kolejnej XXIII sesji Stałego Komitetu
Prawa Znaków Towarowych, Wzorów
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Podczas tej sesji analizowane były następujące
zagadnienia:
 podstawy odmowy dla różnych rodzajów znaków towarowych,
 ochrona nazw krajów jako znaków
towarowych,
 używanie znaków towarowych
w Internecie.

G

ospodarcze znaczenie znaków towarowych jest główną
przyczyną wzrostu znaczenia regulacji
prawnej w tej dziedzinie. Realizacja celów gospodarczych, w interesie przedsiębiorcy, konsumentów i państwa,
wymaga zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem wprowadzania w błąd,
co do pochodzenia towarów/usług
w następstwie używania identycznego
lub podobnego oznaczenia dla takich
samych lub podobnych towarów/usług.
Znak musi zatem posiadać charakter
odróżniający, nie może natomiast posiadać cech opisowych.

W
Zoﬁa Wolﬀ, 2006 r.
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yłączone z ochrony powinny
być oznaczenia nawiązujące do religii i nazwisk przywódców
ruchów religijnych oraz wskazujące
na znane osoby czy ich pseudonimy.
Za nierejestrowalne należy także
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uznać oznaczenia, które wprowadzają w błąd,
co do pochodzenia towarów/usług a także
te, które chronione są na podstawie art. 6 ter.
Konwencji Paryskiej.

O

d wielu lat sprawa oznaczeń używanych w Internecie budziła dużo kontrowersji. We wrześniu 2001 roku Komitet Prawa
Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych
i Oznaczeń Geograﬁcznych przyjął Wspólną
Rekomendację dla Zgromadzeń Ogólnych
WIPO i Unii Paryskiej w sprawie Ochrony Znaków i Innych Praw Własności Przemysłowej
Związanych z Oznaczeniami w Internecie.
Już sam tytuł rekomendacji wskazuje
na traktowanie praw z rejestracji domen internetowych w kategoriach praw własności
przemysłowej.

Na XXIII sesji SCT poszczególne delegacje zaprezentowały przykłady powyższych
oznaczeń, przedstawiając podstawy zakazanych warunków udzielenia prawa.
Stany Zjednoczone odmówiły rejestracji na zapach mięty na produkty medyczne.
Macedonia na kolor ﬁoletowy na czekolady, kakao i napoje czekoladowe,
Meksyk na oznaczenie WODKA na napoje alkoholowe – z uwagi na jego opisowy
charakter w języku polskim.
Litwa odmówiła rejestracji graﬁcznej postaci Szwejka na piwo – z uwagi na postać
kojarzoną z Czechami,
Niemcy na oznaczenia: CORAN, MESSIAS, DALAILAMA, URBI ET ORBI, BUDDA,
Norwegia na oznaczenie HOLLAND HOUSE na napoje i alkohole – jako wprowadzający w błąd,
Francja na oznaczenie GALILEO z graﬁcznym tłem imitacji ﬂagi włoskiej,
Brazylia na oznaczenie OLIMIADAS na usługi organizowania imprez sportowych,
organizacji wystaw w celach kulturalnych lub komercyjnych – odmowa ze względu
na symbole sportowe, oznaczenie VAL DEL VIÑEDOS na wina musujące – odmowa ze względu na imitację brazylijskiego oznaczenia geograﬁcznego dla win
VALE DOS VINHEDOS, oznaczenia: GIORGIO ARMANI; WOODY ALLEN; PELÉ;
MADONNA – odmowa z uwagi na wcześniejsze prawa autorskie,
Mołdowa zaś na oznaczenie PUTIN – odmowa z uwagi na identyﬁkowanie się
ze znanym nazwiskiem znanej osobistości.

stanie poinformowany o istnieniu konkretnych
praw, zobowiązany jest do zmiany zawartości
strony internetowej.
Należy podkreślić, że rekomendacja miała
charakter zalecenia, a jej znaczenie należy
upatrywać w kontekście wskazówek dla ewentualnych prac legislacyjnych w zakresie znaków
towarowych. Dalsze debaty na temat używania
znaków towarowych w Internecie miały charakter teoretyczny. Internet bowiem okazał się
trudną przestrzenią dla ustanowienia jednolitej
regulacji prawnych.
Anita Jaźwiec, 2005 r.

W ramach WIPO została przygotowana analiza
na temat ochrony praw własności przemysłowej w relacji do używania znaków w Internecie. Jedno z głównych ustaleń opiera się
na założeniu, że użycie znaku w Internecie
powinno być traktowane jako użycie znaku
w państwie członkowskim tylko wtedy, gdy
wywołuje efekt handlowy. Interesujące ustalenia dotyczą odpowiedzialności za używanie
znaku w Internecie. O ile użytkownik nie działa
w złej wierze, nie ponosi on odpowiedzialności
za naruszenie praw obowiązujących na innych
terytoriach. W momencie jednak, kiedy zo-
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który zostanie opublikowany na stronie internetowej Forum – SCT. Delegacje zobowiązały się
do przedstawienia swego stanowiska do dnia
15 września 2010 roku.
Marta Czyż
c.d. str. 46

Z perspektywy czasu należy jednak pozytywnie ocenić próby uzgodnienia wspólnych reguł
funkcjonowania oznaczeń w Internecie, w kontekście międzynarodowym. Podczas XXIII sesji
ustalono, że będą w tym zakresie prowadzone
dalsze prace nad utworzeniem międzynarodowych zasad ochrony znaków i innych praw
własności przemysłowej.

N

a tej sesji podjęto także dyskusję nad
zagadnieniem używania nazw krajów,
ich nazw oﬁcjalnych a także skrótów oraz
ich transliteracji i tłumaczenia na poszczególne języki. Chodzi oczywiście o zakaz rejestracji
tych nazw jako znaków towarowych, a przede
wszystkim przed ich komercyjnym wykorzystywaniem. Przedstawiony został kwestionariusz,

Patrycja Jachimowska, 2004 r.
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Artykuł 6 ter.

1. a) Państwa będące członkami Związku zgadzają się, w wypadku braku zezwolenia właściwych
organów, odmawiać rejestracji lub unieważniać rejestrację i na podstawie odpowiednich zarządzeń
zakazać używania, jako znaku towarowego lub jako części takiego znaku: herbów, ﬂag i innych godeł
państwowych Państw będących członkami Związku, przyjętych przez nie urzędowych oznaczeń
i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, a także wszystkiego, co z punktu widzenia heraldycznego byłoby
ich naśladownictwem.
b) Postanowienia zawarte w punkcie a) stosuje się również do herbów, ﬂag i innych godeł, skrótów
nazw lub nazw międzynarodowych organizacji rządowych, których członkami są jedno lub więcej
Państw będących członkami Związku, z wyjątkiem herbów, ﬂag i innych godeł, skrótów nazw lub
nazw, które były już przedmiotem obowiązujących umów międzynarodowych, mających na celu
zabezpieczenie ich ochrony.
c) żadne Państwo będące członkiem Związku nie będzie zobowiązane do stosowania
postanowień zawartych w punkcie b), ze szkodą dla uprawnionych z praw nabytych w dobrej wierze
przed wejściem w życie niniejszej Konwencji w tym Państwie. Państwa będące członkami Związku
nie są zobowiązane do stosowania wymienionych postanowień, jeżeli używanie lub rejestracja, o której
mowa w punkcie a), nie wywołuje w przekonaniu odbiorców wrażenia istnienia związku między
daną organizacją a herbami, ﬂagami, godłami, skrótami nazw lub nazwami albo jeżeli to używanie
lub rejestracja nie wprowadzałyby odbiorców w błąd co do istnienia związku między użytkownikiem
a organizacją.
2. Zakaz używania urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych będzie stosowany
tylko wówczas, gdy znaki, które będą je zawierały, będą przeznaczone do używania na towarach tego
samego lub podobnego rodzaju.
3. a) W celu stosowania tych postanowień Państwa będące członkami Związku zgadzają się
przekazywać sobie wzajemnie, za pośrednictwem Biura Międzynarodowego, listę godeł państwowych,
urzędowych oznaczeń i stempli kontrolnych i gwarancyjnych, które chcą lub będą chciały w przyszłości
poddać ochronie przewidzianej w niniejszym artykule w sposób nieograniczony lub w pewnych
granicach, a także przekazywać wszelkie zmiany, wprowadzone później do tej listy. Każde Państwo
będące członkiem Związku udostępni notyﬁkowane przez siebie listy do wiadomości powszechnej
we właściwym czasie. Jednakże notyﬁkacja nie jest obowiązkowa w stosunku do ﬂag państwowych.
b) Postanowienia zawarte w punkcie b) ustęp 1 niniejszego artykułu stosuje się tylko do herbów,
ﬂag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw międzynarodowych organizacji rządowych, o ile zostały
one przekazane do wiadomości Państwom będącym członkami Związku za pośrednictwem Biura
Międzynarodowego.
4. Każde Państwo będące członkiem Związku będzie mogło w terminie dwunastu miesięcy
od otrzymania notyﬁkacji przekazać zainteresowanemu Państwu lub międzynarodowej organizacji
rządowej, za pośrednictwem Biura Międzynarodowego, swoje ewentualne zastrzeżenia.
5. W stosunku do ﬂag państwowych środki przewidziane w ustępie 1 będą stosowane tylko
do znaków zarejestrowanych po dniu 6 listopada 1925 roku.
6. W stosunku do godeł państwowych innych aniżeli ﬂagi, urzędowych oznaczeń i stempli Państw
będących członkami Związku oraz w stosunku do herbów, ﬂag i innych godeł, skrótów nazw lub nazw
międzynarodowych organizacji rządowych postanowienia powyższe będą stosowane tylko do znaków
zarejestrowanych po upływie ponad dwóch miesięcy od otrzymania notyﬁkacji przewidzianej w ustępie 3.
7. W razie złej wiary Państwa będą mogły wykreślić nawet znaki zarejestrowane przed dniem
6 listopada 1925 roku i zawierające godła państwowe, oznaczenia i stemple.
8. Osoby ﬁzyczne i prawne każdego Państwa, które byłyby upoważnione do używania godeł
państwowych, oznaczeń i stempli swego Państwa, będą mogły ich używać nawet wówczas, gdyby
były one podobne do godeł państwowych, oznaczeń i stempli innego Państwa.
9. Państwa będące członkami Związku zobowiązują się zakazać bezprawnego używania w handlu
herbów państwowych innych Państw będących członkami Związku, jeśliby to używanie mogło
wprowadzić w błąd co do pochodzenia produktów.
10. Powyższe postanowienia nie stanowią przeszkody do korzystania przez Państwa będące
członkami Związku z możliwości odmówienia lub unieważnienia rejestracji na podstawie artykułu 6
quinquies litera B ustęp 3 znaków zawierających bez zezwolenia herby, ﬂagi i inne godła państwowe lub
przyjęte przez dane Państwo będące członkiem Związku urzędowe oznaczenia i stemple, jak również
wyróżniające oznaczenia międzynarodowych organizacji rządowych wymienione w ustępie 1.
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Międzynarodowy system
ochrony prawnej znaku
towarowego opiera się
dzisiaj na następujących
ﬁlarach: Konwencji Paryskiej,
Porozumieniu Madryckim
i Protokole do Porozumienia
Madryckiego.

W

dniach od 5 do 9 lipca 2010 r. odbyło
się w siedzibie WIPO w Genewie spotkanie Grupy roboczej ds. prawnego rozwoju
systemu madryckiego dla międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, dotyczące zmian
prawnych w tym systemie, a w szczególności
kwestii likwidacji wymogu tzw. rejestracji bazowej. Propozycja zmian systemu madryckiego
w tym zakresie została zaprezentowana przez
delegację Norwegii podczas VI sesji grupy
roboczej w listopadzie 2008 r.
Grupa robocza powstała w 2005 r. i celem
jej powołania było udzielanie rekomendacji krajom Związku Madryckiego dotyczących ewentualnych modyﬁkacji systemu madryckiego.
Niezależnie od ochrony przyznanej przez prawo krajowe istnieje system ochrony międzynarodowej podlegający ustawicznej ewolucji.

Międzynarodowy system ochrony prawnej
znaku towarowego opiera się dzisiaj na następujących ﬁlarach: Konwencji Paryskiej,
Porozumieniu Madryckim i Protokole do Porozumienia Madryckiego.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, warunkiem ubiegania
się o rejestrację międzynarodową znaku
towarowego w trybie Porozumienia madryckiego jest uzyskanie rejestracji znaku w kraju
pochodzenia, natomiast w trybie Protokołu
do Porozumienia możliwe jest dokonanie
zgłoszenia znaku lub uzyskanie jego rejestracji w kraju pochodzenia. Ta tzw. rejestracja
bazowa (lub zgłoszenie bazowe) znaku towarowego stanowi zatem podstawę ubiegania
się o rejestrację międzynarodową tego znaku
w ramach systemu madryckiego. Jest to jednocześnie jeden z ﬁlarów, na którym oparty
został system madrycki, odgrywający bardzo
istotną rolę dla jego funkcjonowania.
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Przed modyfikacją systemu madryckiego

REJESTRACJA

U

czestnikami obrad VIII sesji grupy
roboczej były delegacje następujących
krajów członkowskich Związku Madryckiego:
Niemcy, Algieria, Australia, Austria, Belgia,
Butan, Chiny, Cypr, Kuba, Dania, Egipt,
Hiszpania, Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej, Federacja Rosyjska, Finlandia,
Francja, Ghana, Grecja, Węgry, Izrael, Japonia, Kazachstan, Kenia, Łotwa, Madagaskar,
Maroko, Mongolia, Norwegia, Holandia,
Polska, Portugalia, Republika Korei, Czechy,
Rumunia, Serbia, Singapur, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Tadżykistan, Turcja, Ukraina,
Unia Europejska, Wietnam oraz Iran, jak
również organizacji międzyrządowych: Organizacja Własności Intelektualnej Beneluksu,
Liga Państw Arabskich i pozarządowych:
AIPLA (American Intellectual Property Law
Association), ECTA (European Communities
Trade Mark Association), INTA (International
Trademark Association), JPAA (Japan Patent
Attorneys Association).

BAZOWA

W kwestii ewentualnego braku rejestracji
bazowej grupa robocza ustaliła:
1. System powinien być sprawny, prosty, wiarygodny i przyjazny dla użytkowników, a także
szybki w działaniu i jak najmniej kosztowny;
2. Dyskusja na ten temat powinna być odłożona, aby pozwolić Urzędom na konsultacje,
w szczególności z użytkownikami systemu
madryckiego;
3. Na kolejnych sesjach grup roboczych
zostaną podjęte dyskusje w kwestii wymogu
rejestracji bazowej;
4. Każda propozycja poszczególnych delegacji zostanie przekazana do Biura Międzynarodowego zgodnie ze standardową procedurą
i w ustalonym terminie.

G

Najważniejszym elementem dyskusji była
kwestia ewentualnego zniesienia rejestracji
bazowej. Dyskusja ta toczyła się w oparciu
o przygotowane przez Sekretariat Biura Międzynarodowego dokumenty: MM/LD/WG/8/2,
MM/LD/WG/8/3 i MM/LD/WG/8/4.

rupa robocza zajęła się również problemem skutków braku wymogu
rejestracji bazowej dla decyzji o unieważnieniu rejestracji międzynarodowej, w odniesieniu
do wszystkich lub niektórych towarów i usług,
w przypadku gdy w ciągu okresu 5 lat od daty
rejestracji międzynarodowej zgłoszenie bazowe lub wynikająca z niego rejestracja bądź
rejestracja bazowa zostanie unieważniona
w związku ze sprzeciwem czy wnioskiem
o unieważnienie prawa.

W tak ważnej kwestii, większość delegacji,
w tym również Polska, podkreśliła konieczność
zachowania ostrożności w podjęciu tej decyzji
oraz wyraziła swoje zaniepokojenie ewentualnymi konsekwencjami tak radykalnych zmian
w procedurach dla systemu madryckiego,
w szczególności skuteczności tego systemu
i skutków takich zmian dla jego użytkowników.
Delegacje wyraziły zainteresowanie głębszą
analizą sprawy ewentualnej likwidacji wymogu
rejestracji bazowej. Padła również propozycja,
aby Sekretariat przygotował dodatkowy dokument traktujący o konsekwencjach likwidacji
wymogu rejestracji bazowej oraz o wadach
i zaletach tego rozwiązania.

Grupa robocza ustaliła, że ta skomplikowana
kwestia wymaga jednak posiadania dokładniejszych statystyk i danych z poszczególnych
Urzędów, w związku z czym Urzędy mogłyby
dostarczyć takie dane do Biura Międzynarodowego w terminie do końca grudnia 2010.
Przekazanie tych informacji do Biura jest
jednak nieobowiązkowe. Biuro mogłoby na tej
podstawie przygotować dokument informacyjny. Sekretariat Biura mógłby również stworzyć
forum elektroniczne, które dotyczyłoby zarówno tej problematyki, jak i innych spraw związanych z rozwojem systemu madryckiego. Forum
elektroniczne stałoby się platformą wymiany
poglądów zainteresowanych stron.
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N

a zakończenie kilka delegacji (Stany
Zjednoczone poparte przez Unię Europejską, Japonię, Kenię, Maroko, Norwegię,
Republikę Korei, Rumunię, Singapur, Turcję
oraz przedstawiciela INTA) zaproponowało,
aby z następnych sesji grupy roboczej był przygotowywany raport w formie elektronicznej.
Delegacja Stanów Zjednoczonych przedstawiła
wizję procedur, które mogłyby zostać ustanowione w perspektywie przyjęcia takiego raportu w formie elektronicznej. Propozycja ta została zaakceptowana przez grupę roboczą.
Dyskusja w kwestii likwidacji wymogu rejestracji bazowej będzie kontynuowana podczas
kolejnych sesji Grupy roboczej. Następna sesja
planowana jest na przełomie maja i czerwca
2011 r.
Ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele
Departamentu Znaków Towarowych: Elżbieta
Pniewska i Adam Kafarski.
Opracowali: Elżbieta Pniewska
Adam Kafarski

Elżbieta Kaszuba, 2006 r.
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Warto wiedzieć

NIE MA JAK U

MAMY?

Dostępne w naszym kraju statystyki pokazują, iż jesteśmy
na szarym końcu krajów wyrównujących szanse edukacyjne
poprzez powszechne, dostępne przedszkole.

C

o tracimy na rezygnacji z obniżenia wieku obowiązku szkolnego do lat sześciu
i upowszechnienia opieki przedszkolnej dla
dzieci pięcioletnich? Jakie społeczne lęki i mity
zostały przy tej okazji obnażone? Zamiast
reformy systemu oświaty czeka nas bowiem
mała zmiana, nieznaczna korekta, która nieco
wyostrza już zapisane w prawie możliwości
posłania 6-cioletniego dziecka do szkoły
na wniosek rodziców, za zgodą dyrektora
szkoły, po uzyskaniu pozytywnej
opinii poradni pedagogicznej.*

Polska szkoła jest nieprzygotowana na przyjęcie sześciolatków – wołają dzisiaj przeciwnicy
reformy. A co z tymi sześciolatkami, którzy
w niej już są? A co z innymi grupami wiekowymi? Okazuje się, że rok czasu, jaki w pierwotnym zamyśle Ministerstwa Edukacji Narodowej
miałyby szkoły na: rozpoznanie liczebności
sześciolatków z rejonu, na którym funkcjonuje
szkoła, dostosowanie przestrzeni do potrzeb
małych dzieci, opracowanie programów i pla-

Skuteczny protest
Po pierwsze widać dziś wyraźnie, jak
bardzo nie ufamy szkole jako instytucji, która dobrze zajmie się naszymi
dziećmi. Nasza nieufność jest tak
wielka, że aż uruchomiła wspólne,
obywatelskie działanie, wywołała
opór, stała się przyczyną realnego,
skutecznego protestu. Boimy się
szkoły, nie chcemy posyłać do niej
Iwetta Butrym, 2006 r.
naszych dzieci, jak długo jest to tylko
możliwe. Branżowy związek zawodowy, zrzeszający profesjonalnie przygotowanych nów pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkoldo edukowania naszych dzieci specjalistów
nej w oparciu o nową podstawę programową,
podziela w całości tę naszą rodzicielską nieto ich zdaniem za krótko.
ufność. A jeśli przed pracą z naszymi dziećmi
Musimy więc do nieufności ujawnionej podbronią się polscy nauczyciele, jeśli przy okazji
czas sporu o obniżenie wieku szkolnego
sześciolatków przyznają się do wielu niemożności i niekompetencji, to jak my, rodzice mamy do lat sześciu dodać powszechnie podzielaną
niewiarę w umiejętności skutecznego działania
poczuć się bezpiecznie posyłając do szkoły
państwowych, a co za tym idzie z budżetu
siedmio- i ośmiolatka? A co z 10, 11 12-latﬁnansowanych instytucji i organizacji odpowiekiem? Czy wraz z wiekiem pojawia się jakaś
dzialnych za edukację.
nieodkryta przez psychologów i pedagogów
umiejętność radzenia sobie z opresją instytucji,
oje doświadczenia związane z przedktórą za opresyjną i niebezpieczną dla dzieci
stawicielami tych instytucji we Wrocłauznali sami nauczyciele.
wiu każą jednak przypuszczać, że samorządy,

M
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które są organem prowadzącym szkoły miałyby w tym zakresie ich pełną pomoc. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wydział Oświaty
Urzędu Miejskiego, Dolnośląski Oddział Doskonalenia Nauczycieli to instytucje, z którymi
od wielu lat współpracuję. Miejsca otwarte
na mądrą zmianę, gotowe i przygotowane
do współpracy. Dlaczego im nie mogliśmy
zaufać? Naprawdę nie można dziś, w kraju
tak dużym i tak rozwiniętym jak Polska przyjąć
do powszechnej, publicznej szkoły jednej,
o rok młodszej grupy dzieci?

To czas dziecięcej aktywności
Dlaczego tak łatwo uwierzyliśmy, że między
6-tym a 7-mym rokiem życia dziecka dzisiaj,
w świecie ogólnodostępnych mediów
elektronicznych, telewizorów i anten
satelitarnych na prawie każdym wiejskim
domu jest taka rozwojowa przepaść,
że 6-ciolatek nie poradzi sobie w szkole? Z czym sobie nie poradzi? Przecież
edukacja wczesnoszkolna w Polsce,
to edukacja zintegrowana. Nie ma w niej
podziału na przedmioty nauczania,
czasu nie przerywa dzwonek i nie dzieli
aktywności dziecięcej na czas pisania,
liczenia i lekcję przyrody. W nauczaniu
wczesnoszkolnym czas dziecka jest
organizowany zadaniowo, oparty jest
na zabawie i pracy, ruchu, działaniach
twórczych i tych, które mają sprzyjać wyciszeniu i skupieniu. To aktywność poznawcza,
społeczna, to emocje organizowane przez
dorosłych specjalistów-magistrów pedagogiki
o specjalności edukacja wczesnoszkolna
(lub edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem
przedszkolnym).
Nauczyciele, którzy w polskich szkołach
pracują z dziećmi 7-9 letnimi (w klasach I-III),
to jedyni pedagodzy, profesjonaliści przygotowani do zawodu nauczyciela na adekwatnych
do zawodu studiach kierunkowych. Wszyscy
pozostali nauczyciele (tzw. przedmiotowcy),
matematycy, chemicy, ﬁzycy, historycy to ma-
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środowisk, rodzin, nie tylko tych gorzej sytuowanych. Dzieci są często nieświadomymi oﬁarami: ubóstwa kulturowego środowisk, z jakich
się wywodzą, problemów bytowych ale też
braku czasu dorosłych opiekunów, aspiracji
życiowych dorosłych, którzy albo nie umieją,
albo nie mogą lub nie chcą poświęcić dziecku
tyle czasu i uwagi, zabawy, rozrywki, ile jest im
w stanie zaoferować dobrze zorganizowana
instytucja edukacyjna na tym etapie
rozwojowym.

Dominika Friedman, 2005 r.

gistrzy studiów kierunkowych, zgodnych z nauczanym przedmiotem. To magistrzy chemii,
ﬁzyki, matematyki, historii, którzy uzupełnili
w trakcie studiów swoje wykształcenie o 350
godzin (łącznie) psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyk szczegółowych.

M

uszę zadać takie pytanie. Jeśli niebezpieczny dla dziecka 5-6-cio letniego
mógłby być kontakt z pedagogiem o przygotowaniu w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
który podczas studiów na kierunku pedagogika zdobywał odpowiednią wiedzę i umiejętności (z psychologii ogólnej, psychologii rozwoju,
psychologii wychowania, pedagogiki zabawy,
teorii nauczania, teorii wychowania, metodyki
pracy z grupą, pedagogiki zabawy, socjoterapii
pedagogiki opiekuńczej, diagnozy i terapii
zaburzeń w zachowaniu dziecka, diagnozy i terapii w uczeniu się itp.), poznał prawidłowości
i przebieg poszczególnych okresów rozwoju
dziecka, to za jak bardzo niebezpieczny trzeba
by uznać kontakt 9-cio latka z np. ﬁzykiem
czy geografem, wyposażonym w dodatkowe,
tzw. kwaliﬁkacje nauczycielskie?

Okazja na wyrównanie szans
Co więc straciliśmy skutecznie oprotestowując
projekt obniżenia wieku szkolnego i objęcia
powszechną opieką przedszkolną pięciolatki?
Moim zdaniem straciliśmy okazję na wyrównywanie szans, z jakimi na edukacyjnym,
szkolnym starcie pojawiają się dzieci z różnych
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Ale nie tylko – straciliśmy też okazję, aby
od najmłodszych lat rozwijać u dzieci kreatywne, twórcze myślenie, zdolności do poszukiwania twórczych, niekonwencjonalnych
rozwiązań. Dzieci trzeba uczyć oryginalności,
pobudzać wyobraźnię od najwcześniejszych lat, różnymi metodami (tak dzieje się
np. w Finlandii, innych krajach europejskich).
Dzisiaj często ją hamuje system testowania,
kontrolowania przyrostu wiedzy pewnej,
oczywistej, poddającej się jednoznacznej
ocenie. Na wsparcie, świadome budowanie
dziecięcych postaw kreatywnych, twórczych,
brakuje czasu i pomysłu. A „ czym skorupka
nasiąknie” i to we wczesnych etapach rozwoju dziecka, więcej nowatorów i wynalazców
może później się ujawnić. Tak myślą tam,
gdzie… myślą.

P

roponowana reforma nie miała na celu
„odebrania” rodzicom ich sześcioletnich
dzieci. Miała być dla nich szansą na różno-

rodność relacji i bodźców. Była prorozwojową
ofertą. Sześciolatek dzisiaj, to już nie ten sam
człowiek co kilka, kilkanaście lat temu. Bardzo
potrzebuje rodzicielskiej miłości, troski, czasu
spędzanego w domu, z bliskimi ale także życzliwych kontaktów społecznych, emocji i doznań
dzielonych z innymi, współpracy i współdziałania. To ktoś, kto w grupie rówieśników,
w obecności życzliwego, dobrze przygotowanego pedagoga dowie się, że obok mnie
żyją inni ludzie niż mama, tata czy brat, że też
mają, podobne do moich, potrzeby, że czasami
stoją one w konﬂikcie ale zawsze można się
jakoś dogadać, pogodzić, porozumieć. Im
wcześniej, tym lepiej. Dlaczego postanowiliśmy przed takimi umiejętnościami ochronić
sześciolatki? Dlaczego nie chcemy ich posłać
do szkoły, po wiedzę, aktywność poznawczą,
po niezbędne w życiu umiejętności współżycia
w grupie? Tak dzieje się na całym świecie.
A gdyby tak w ślady przeciwników posyłania
sześciolatków do szkoły poszli przedstawiciele
innych zawodów np. lekarze… Gdyby ich apel
(poparty np. przez związkowców) brzmiał:
rodzice, nie posyłajcie małych dzieci do szpitala, zostawcie je w domu, tak będzie lepiej. Bo…
nie ma jak u mamy?
Mirosława Dziemianowicz
Dziekan Wydziału
Nauk Pedagogicznych,
Dolnośląska Szkoła Wyższa,
Wrocław

* Obniżenie wieku szkolnego jest ściśle powiązane z upowszechnieniem edukacji przedszkolnej. Zgodnie z ustawą, we wrześniu 2012 roku 6-latki pójdą
do I klasy, mając za sobą obowiązkowy rok przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówkę”).
Do tego czasu, w okresie przejściowym, 6-latki mogą rozpocząć edukację w I klasie w tych miastach gminach, które przystąpią do pilotażu i zaoferują rodzicom
i dzieciom odpowiednie warunki do edukacji małych dzieci. Decyzja o tym,
czy 6-latek powinien uczyć się w I klasie czy w zerówce należy do rodziców. Warunkiem przyjęcia 6-latka do 1 klasy jest wcześniejszy pobyt w przedszkolu lub
pozytywna opinia PPP (poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz odpowiednie
przygotowanie sal lekcyjnych i kadry pedagogicznej do edukacji i opieki nad małym
dzieckiem. Każdy chętny rodzic może zgłosić swego 6-latka do I klasy, ale jeżeli
dyrektor szkoły uzna, że nie ma w niej warunków do edukacji 6-latków,
może odmówić przyjęcia 6-latka do klasy I.
Jednocześnie od września 2009 ustawa wprowadza prawo do edukacji dla
5-latków. Oznacza to obowiązek po stronie samorządu – każde 5-letnie dziecko zgłoszone do przedszkola lub oddziału przedszkolnego musi być przyjęte.

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

• 49

Współpraca międzynarodowa

CORAZ LEPIEJ

CHRONIĄC IP

P

akiet Eptos jest dostarczany do krajowych urzędów patentowych jako
kompletny zbiór narzędzi do zarządzania
przedmiotami ochrony własności intelektualnej.
Opiera się on na zasadzie „one size ﬁts all”,
czyli każdy urząd otrzymuje ten sam produkt
zawierający wspólne funkcje, który następnie
jest konﬁgurowany, aby spełniał wymogi procedur krajowych. Z Eptosem są dostarczane
aplikacje biznesowe takie, jak: eOLF, Soprano,
ePhoenix, esp@cenet oraz Register Plus.
Szkolenia z pakietu Eptos wchodzą w skład
European Patent Academy.

„Eptos Training” w Hadze
Uczestniczyłam w tegorocznym czerwcowym
szkoleniu „Eptos Training” w Hadze wraz
z pracownikami Departamentu Informatyki
(Anną Samolczyk-Ołdak (naczelnik DI-I),
Krzysztofem Białkiem oraz Karolem Fabirkiewiczem). Jest to cykl stricte technicznych spotkań skierowanych do pracowników IT urzędów
krajowych z zakresu pakietu Eptos. Szkolenia
prowadzone są przez trenerów (specjalistów
w danej dziedzinie), z którymi na co dzień kontaktujemy się drogą mailową bądź telefoniczną.
W tegorocznym szkoleniu wzięli też udział m.in.
przedstawiciele z Chorwacji, Malty, Hiszpanii
i Litwy. Kursy prowadzone są w języku angielskim, w odpowiednio wyposażonych salach
szkoleniowych, każdy uczestnik ma do dyspozycji swoją stację roboczą.

T

egoroczne szkolenie obejmowało rozległy temat migracji środowiska
Eptos do wersji 8 opierającej się na technologii wirtualizacji serwerów, a także
migracji aplikacji. Przez pierwsze dwa dni
przeprowadzana była zaawansowana instalacja i konﬁguracja środowiska Eptos. W trakcie
kolejnych dni skupiliśmy się na instalacji
i dostosowywaniu poszczególnych aplikacji
(niektóre z nich jak ePhoenix czy esp@cenet
posiadają ulepszone funkcjonalności, które
koniecznie trzeba sprawdzić „na własnej
skórze”).

Obecnie w UP RP mamy zainstalowane
trzy testowe serwery Eptos w wersji 8 wraz
z aplikacjami: eOLF, ePhoenix i esp@cenet.
Teraz czeka na administratorów IT
najtrudniejsze zadanie - migracja konﬁguracji i danych ze starych wersji aplikacji
oraz przetestowanie ich poprawności.
Ostatnim krokiem będzie oddanie użytkownikom gotowych do pracy systemów
informatycznych.
Moim zdaniem „Eptos Training” to wspaniały
sposób na pogłębianie wiedzy technicznej
w sposób praktyczny. Spotkania mają charakter otwarty tak, iż możliwa jest dyskusja na temat konkretnych problemów napotykanych
przez administratorów. Obecność międzynarodowego zespołu wzbogaca spotkania o nowe
pomysły, możliwości i rozwiązania zastosowane przez poszczególne urzędy.

Współpraca między urzędami
European Patent Network (EPN) będąc siecią
urzędów patentowych, w skład której wchodzi Europejski Urząd Patentowy (EPO) oraz
37 państw członkowskich, które są członkami
European Patent Convention co roku spotykają się na „Annual Meeting on Co-operation
with Member States”. Annual Meeting stanowi forum do dyskusji na temat strategicznych
kwestii współpracy państw członkowskich.

W

tym roku, czwarte doroczne spotkanie
odbyło się w czerwcu w stolicy Malty
– Valetcie. W konferencji wzięło udział
58 delegatów z 26 państw członkowskich.
Spotkanie trwało dwa dni, podczas których
uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami
pozyskanymi w trakcie wdrażania projektów
w swoich urzędach. Konferencję rozpoczął pan
Georg Artelsmair, dyrektor do spraw współpracy europejskiej EPO, który przedstawił raport
z obecnego stanu współpracy.

W ramach projektu Machine Translation Programme (EMPT) cztery urzędy udostępniają
nieodpłatnie serwisy, tłumaczące dokumenty

Kalendarz wdrożeń produkcyjnych aplikacji
wchodzących w skład pakietu Eptos w UP RP:

eOLF: EP (2005 r.), PCT (2006 r.), wynalazki i wzory
użytkowe (2008 r.)
Soprano: wynalazki (czerwiec 2009 r.), SPC (grudzień
2009 r.),
ePhoenix: wynalazki i wzory użytkowe (kwiecień 2008 r.),
SPC (grudzień 2009 r.), znaki towarowe i wzory
przemysłowe (lipiec 2009 r.)
Esp@cenet – jako aplikacja pakietu Eptos od 2007 r.
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patentowe z języka angielskiego na język
krajowy i odwrotnie. Są to Francja, Niemcy,
Włochy i Hiszpania.
Z kolei w programie transferu technologii
z uniwersytetów do przemysłu, który opiera się na przekazywaniu wiedzy między
społecznymi organizacjami badawczymi
a sektorem prywatnym w celu poprawy konkurencyjności zaangażowanych jest sześć
urzędów, w tym UP RP. W 2010 r. planowane
jest „produkcyjne” wdrożenie projektu.
Natomiast w pilotażowym projekcie reorganizacji ośrodków PATLIB została zakończona
selekcja ośrodków. W Polsce zostały wybrane
dwa centra – Regionalny OIP w Gdańsku przy
Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej oraz
Regionalny OIP w Krakowie przy Bibliotece
Głównej AGH. Pierwsze szkolenia przewidywane są w czwartym kwartale 2010 r.
W projekcie Eptos uczestniczą obecnie
24 urzędy, w których produkcyjnie uruchomione są aplikacje: eOLF – 12, e-Phoenix – 9,
Soprano – 4, esp@cenet – 9 oraz Register
Plus – 3. Wśród planów na najbliższą przyszłość zostały wymienione m.in. programy
współpracy nad klasyﬁkacjami czy sposoby
wymiany danych.

Wymiana doświadczeń
Podczas konferencji przedstawiciele krajowych
urzędów mieli możliwość przedstawienia swoich doświadczeń. Słowacki Urząd Patentowy
przedstawił korzyści płynące z wdrożenia
narzędzia IP pre-diagnosis. Z kolei austriacki
Urząd Patentowy podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z projektem IPscore.
Czeski Urząd Patentowy opisał proces powstawania słownika pojęć dotyczących własności
przemysłowej oraz słownika o tematyce własności intelektualnej.
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W

imieniu
UP RP zaprezentowałam raport
z wdrożenia systemów
informatycznych, wspomagających ochronę
własności intelektualnej
w UP RP. Opisałam
proces uruchomienia
produkcyjnego aplikacji
wchodzących w skład
pakietu Eptos tj. eOLF,
ePhoenix, Soprano
oraz Esp@cenet.
Przybliżyłam temat
Internetowego Portalu Usługowego IPU, dzięki
któremu wpływają do UP RP elektroniczne
zgłoszenia znaków towarowych oraz wzorów
przemysłowych. Przedstawiłam najbliższe
plany Urzędu, m.in. uruchomienie w IPU elektronicznych zgłoszeń wynalazków i wzorów
użytkowych, wdrożenie obsługi zgłoszeń EP
i wzorów użytkowych w Soprano oraz zintegrowanie IPU z systemami wewnętrznymi UP RP.
W drugim dniu konferencji przedstawione
zostały nowe projekty, takie jak Technology
mapping/green technology classiﬁcation,
Register of European patent-related legal
decisions, Harmonisation of patent awareness
surveys within the EPN oraz EPC Glossary,
które spotkały się z dużym zainteresowaniem.
Ze względu na ograniczenia czasowe zostały
one tylko wstępnie opisane. Szczegóły zostaną wyjaśnione na specjalnych warsztatach
dla zainteresowanych urzędów. Oprócz tego
swoją premierę miał nowy (przebudowany)
portal EPN (http://www.epn-cooperation.org),
zawierający najnowsze informacje na temat
ostatnich wydarzeń, gdzie po zalogowaniu
możliwy jest dostęp do szczegółowych danych
oraz do forum.

Wspomnieć trzeba, że organizatorzy postarali
się urozmaicić nasz pobyt na Malcie i pierwszego dnia po konferencji wspólnie zwiedziliśmy Mdinę zwaną wymownie „Milczącym
Miastem”, która dzięki turystom wydaje się
nie zasługiwać na takie miano. Do miasta
wkracza się przez Bramę Triumfalną z 1724 r.,
której portal ozdobiony jest ﬁgurami trzech
patronów Malty: św. Pawła, św. Publiusza oraz
św. Agaty. To średniowieczne miasto jest pełne
wąskich, cichych i urokliwych uliczek. Mdina
położona jest na wzgórzu, dzięki czemu można
podziwiać piękno tej niedużej wyspy.
Anna Wacko
Zdjęcia z Malty: Anna Wacko

T

egoroczna konferencja była bogata
w osobiste doświadczenia uczestników,
nabyte podczas wdrożeń różnorodnych projektów. Dzięki niej można było poznać konkretne
potrzeby urzędów oraz sposoby ich rozwiązywania. Moim zdaniem zarówno konferencja,
jak i szkolenie stwarzają szczególną możliwość
bezpośredniej wymiany opinii, doświadczeń
oraz najlepszych praktyk. Wspólne spotkania
sprzyjają też nawiązywaniu kontaktów, dzięki
którym możliwa jest późniejsza współpraca
między urzędami.
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ZANIM DOSTANIESZ

W

pierwszym numerze Kwartalnika
przedstawiliśmy pracę Wydziału
Prawnego w Departamencie Rejestrów oraz
najważniejsze zagadnienia pracy Wydziału
Sprzeciwów i Wniosków o ponowne rozpatrzenie. Tym razem prezentujemy kolejny wydział,
równie ważny w strukturze tego dużego
Departamentu. Jest to liczący 18-stu pracowników Wydział Patentów i Wzorów.

Jednym z głównych jego zadań jest
prowadzenie postępowania rejestrowego
dotyczącego wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.
Tutaj wpływają wszystkie sprawy, w których
wydane zostały decyzje o udzieleniu patentu,
decyzje o udzieleniu prawa z rejestracji i prawa
ochronne na wzory użytkowe. Samych decyzji
warunkowych o udzieleniu patentu wpływa
od 300 do 500 miesięcznie. Wszystkie te
sprawy czekają na uprawomocnienie się decyzji o udzieleniu prawa, a z chwilą ich uprawomocnienia przystępuje się do prac związanych
z księgowaniem opłat za ochronę i nadaniem
numeru rejestru.

Tomasz Sochacki, 2008 r.
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Kolejnym etapem jest
wydrukowanie karty rejestrowej, co wiąże
się z przekazaniem opisu wynalazku lub wzoru
użytkowego do Departamentu Wydawnictw.
Opis jest częścią dokumentu patentowego (lub
świadectwa ochronnego/z rejestracji). Jedynie
opis wzoru przemysłowego nie jest drukowany
– świadectwo przygotowuje się z opisu nadesłanego przez zgłaszającego. Taki dokument
patentowy czy też świadectwo wydawane jest
tylko w jedynym egzemplarzu. Jeżeli strona
zwróci się o otrzymanie więcej egzemplarzy
dokumentu – wówczas może otrzymać tylko
jego duplikat. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja,
gdy do opisu wkradły się błędy drukarskie
– wtedy taki opis jest prostowany w drodze
postanowienia i może być przedrukowany.
O tym czy przedrukować taki opis, a co za tym
idzie – wydać nowy poprawiony dokument,
decyduje ilość i „ciężar” błędów, które znalazły
się w opisie.

W

ydział, oprócz zakładania rejestrów
i wydawania dokumentów, zajmuje
się również

wszelkimi zmianami na udzielonych
już prawach np. zmianami uprawnionego,
wpisami licencji, oraz aktualizacją stanu prawnego, jak wygaszenie czy unieważnienie prawa. Do Wydziału Patentów i Wzorów wpływają
wnioski od uprawnionych i ich pełnomocników
dotyczące wszelkiego rodzaju zmian.
Ze statystyki wynika, że miesięcznie wpływa około stu wniosków o zmianę. Zmiany
te mogą dotyczyć zmiany uprawnionego, jego
siedziby lub miejsca zamieszkania, jak również
wpisu licencji. Niezbędne jest, aby do wniosku
dołączone zostały wszystkie dokumenty, które
tę zmianę potwierdzają oraz aby za każdą
zmianę w rejestrze wpłynęła na konto Urzędu należna opłata. Jej wysokość określa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29
sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych
z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych,
wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
oznaczeń geograﬁcznych i topograﬁi układów
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scalonych. Na wniosek strony po przeprowadzeniu wszelkich badań formalnych, przy
spełnieniu wszelkich wymogów, z chwilą
uprawomocnienia się Decyzji UP RP o zmianie,
w Rejestrze urzędu dokonuje się aktualizacji
stanu prawnego.

Wydział Patentów i Wzorów m. in.:
 prowadzi postępowanie rejestrowe dotyczące wynalazków,
wzorów użytkowych i wzorów
przemysłowych,


drukuje karty rejestrowe,

 wprowadza wszelkie zmiany
na udzielonych już prawach,
 zalicza opłaty za ochronę
wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Bardzo ważną częścią pracy
Wydziału jest
zaliczanie opłat za ochronę wynalazków,
wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

W

tym roku do końca lipca wpłynęło
około 20.000 opłat tylko za samą
ochronę wynalazków. Uprawniony nie składa
żadnego wniosku o przedłużenie ochrony.
Dokonując w stosownym czasie opłat
za kolejne okresy ochronne, automatycznie jego patenty czy wzory podlegają dalszej ochronie. Niezmiernie ważne jest zatem
dokonanie opłaty za ochronę we właściwym
terminie oraz prawidłowo opisany przelew,
celem zaliczenia opłaty do właściwej sprawy,
gdyż pomyłka może skutkować niestety wygaśnięciem prawa.
Informację przygotowały:

Jolanta Sychowska
Jadwiga Dąbrowska
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Zastępowanie nośnika papierowego nośnikami elektronicznymi, czyli …

„NO PAPER, NO CRY!”
D

ający się we znaki lipcowo-sierpniowy
skwar nie sparaliżował w najmniejszym
stopniu naszego zapału do zdania relacji Państwu, że Departament Informatyki nie ustaje
w wysiłkach bezpowrotnego eliminowania
z naszych kanonów „papierowej” procedury.
Fakty te mają miejsce w otoczeniu współpracy
naszego Urzędu z innymi urzędami ds. własności intelektualnej.

nego Rejestru Patentowego, a w nim – obecnej
informacji o Dodatkowych Świadectwach
Ochronnych, znanych, jako SPC (Supplementary Protection Certiﬁcates).

– kontynuowana jest współpraca w zakresie
znaków towarowych z naszymi partnerami proceduralnymi w aspekcie regionalnym (OHIM)
i międzynarodowym (WIPO).

Zainteresowanie pozyskiwaniem informacji
o SPC w kraju i na świecie, w sferach przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego,
jest ogromne.

F

Z EPO wymieniamy nadal elektronicznie dane
Jeszcze do niedawna, nieśmiało i skromnie
w Systemie Informacji i Dokumentacji Patenoczekiwaliśmy rezonansu po wprowadzeniu –
towej EPIDOS (w Kwartalniku nr 4 przybliżę
co prawda sztandarowych,
ale zaledwie dwóch – przedmiotów ochrony do strategii
elektronicznego zgłaszania:
wynalazków i wzorów użytkowych. Obecnie, wraz z tymi
„tuzami” postępowania przed
urzędami patentowymi, funkcjonują dwa kolejne przedmioty: znaki towarowe i wzory
przemysłowe. Jest to rezultat kontynuowania współpracy z Europejskim
Urzędem Patentowym,
co sprawiło, że przedmioty te
ulokowane zostały pomyślnie
w produkcyjnych środowiskach systemów ePhoenix
i EpoScan.
Marta Tuszkiewicz, 2007 r.

T

eraz – znaki towarowe i wzory przemysłowe – zgłaszane
są coraz częściej w trybie elektronicznym,
a co najważniejsze – rozszerzono tym samym
zakres usług oferowanych zewnętrznym użytkownikom w Internetowym Portalu Usługowym
UP RP (http://ipu.uprp.pl).

Kooperacja z naszym regionalnym partnerem
– Europejskim Urzędem Patentowym – rokuje
też rychłe wdrożenie produkcyjne elektronicz-
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Państwu pochodzenie tej nazwy, co jest wynikiem gry słów, zainspirowanej wyrażeniem
pochodzącym ze starożytnej greki, a także
– rozwiniemy wiele innych akronimów – często
używanych bez wyjaśnień w literaturze i różnych zasobach urzędów patentowych i– budzących zakłopotanie czytelników).
Bez specjalnych zmian, ze wskazaniem
na większą ilość eksploatowanych danych

unkcjonujące w naszym Urzędzie elektroniczne środowisko – stanie się także
zapewne niedługo kolejnym wyzwaniem dla
rozszerzenia współpracy międzynarodowej
w zakresie wzorów przemysłowych oraz towarzyszącemu im systemu klasyﬁkacyjnemu.
Wszak, weszliśmy niedawno do „układu haskiego”.
Mając w pamięci
i na uwadze niekwestionowany przed laty sukces
implementacji przez nasz
Urząd elektronicznej
wersji MKP, co odbyło się
dzięki udanej współpracy
z WIPO – bardzo chcielibyśmy także wymieniać
z innymi urzędami dokumenty pierwszeństwa,
w oparciu o WIPO-wską
platformę usług elektronicznych – PDAS (Priority
Document Access Service). Projekt ten na razie
znajduje się w sferze
planów.

… słowem … No paper, no cry … by sparafrazować tytuł legendarnego przeboju muzycznego Boba Marleya!
Tymczasem, mam nadzieję, że wypoczęli
Państwo na wakacjach i zaadaptowali się
powakacyjnie, by towarzyszyć elektronicznym
przemianom!
Jacek Zawadzki
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POLSKIE OPISY PATENTOWE

W PEŁNI PRZESZUKIWALNE
P

rzez użytkowników informacji naukowo-technicznej – twórców, naukowców,
rzeczników patentowych opisy patentowe
uznawane są za podstawowe i najważniejsze
źródło wiedzy o nowych rozwiązaniach technicznych. Obrazują one aktualny stan wiedzy
w danej dziedzinie nauki i techniki. Zazwyczaj
są też pierwszą, często jedyną publikacją
zawierającą opis najistotniejszych cech nowego rozwiązania technicznego. Ponadto opisy
dostarczają informacji o charakterze prawnym
poprzez określenie zakresu udzielonych praw
wyłącznych z patentu oraz o charakterze ekonomicznym pozwalając na oszacowanie korzyści z przemysłowego zastosowania wynalazku.
Opis jest również dokumentem urzędowym.
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej opis
patentowy jest częścią składową dokumentu
patentowego stwierdzającego udzielenie patentu na wynalazek.

Opis patentowy jest dokumentem
urzędowym – częścią składową
dokumentu patentowego
stwierdzającego udzielenie
patentu na wynalazek.
Opis patentowy obejmuje: opis wynalazku,
zastrzeżenia patentowe i rysunki. Na pierwszej stronie opisu publikowane są dane bibliograﬁczne m.in. numer i data zgłoszenia, numer
prawa wyłącznego, symbole Międzynarodowej
Klasyﬁkacji Patentowej, nazwa (nazwisko i imię)
uprawnionego i twórcy wynalazku, data publikacji w Biuletynie UP RP i Wiadomościach UP RP.

Fragment opisu patentowego.
U góry: oryginał otrzymany z Departamentu
Rejestrów.
U dołu: zeskanowany opis (kolorem
zaznaczono niektóre błędy wynikłe podczas
skanowania opisu za pomocą programu OCR).
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Błąd skanowania – BRAK WZORU
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Opisy patentowe uznawane są przez użytkowników informacji
naukowo-technicznej za podstawowe i najważniejsze źródło wiedzy
o nowych rozwiązaniach technicznych.
W 2009 r. odnotowano 10,7 mln (tj. dziennie średnio ponad 29 tys.)
plików PDF opisów patentowych pobranych z serwera publikacji.

Z

e względu na duże znaczenie opisów
patentowych w badaniu stanu techniki
w Urzędzie Patentowym RP stale podejmowane są działania, w efekcie których dostęp
do informacji o patentach staje się coraz
łatwiejszy. M.in. w Departamencie Wydawnictw
(we współpracy z Departamentem Informatyki)
został opracowany proces technologiczny
publikacji umożliwiający uzyskanie wersji
elektronicznej polskich opisów patentowych
w postaci przeszukiwalnych plików PDF. Dzięki
temu po wpisaniu w wyszukiwarce konkretnej
frazy lub słowa możliwe jest znalezienie patentów zawierających te elementy.

U

tworzenie w pełni przeszukiwalnych plików PDF jest możliwe tylko dzięki temu,
że opisy patentowe tj. „papierowe” maszynopisy, są skanowane za pomocą programu OCR
do rozpoznawania pisma. Następnie są one
zapisywane w programie Word. Zeskanowany

tekst wymaga jednak jeszcze pracochłonnej
korekty, ponieważ program OCR nie daje
100% odwzorowania maszynopisu. Szczególnie znaczna ilość błędów powstaje przy
skanowaniu maszynopisów z dziedziny chemii,
farmacji, czy medycyny, w których występują bardzo długie i skomplikowane nazwy
związków chemicznych, a także w przypadku
maszynopisów zawierających wzory matematyczne i tabele.
Rysunki zawarte w opisie skanowane są jako
obrazy i zapisywane w formacie .tif. Także niektóre z nich wymagają poprawek ze względu
na słabo widoczne linie, cyfry, itp. Poprawki te
nanoszone są w programie graﬁcznym Adobe
Photoshop.

W

kolejnym etapie zeskanowane
i poprawione treści opisu i rysunki
przenoszone są do wzorcowego pliku Word,

w którym łączone są z pierwszą stroną opisu
zawierającą dane bibliograﬁczne i nadawany
jest określony styl czyli jednakowa czcionka,
interlinia, wcięcia akapitowe. Dzięki temu każdy
opis posiada taką samą szatę graﬁczną.

P

rzedstawiony proces przygotowania opisów patentowych do publikacji umożliwia zamianę plików tekstowych z programu
Word na w pełni przeszukiwalne pliki PDF,
które następnie są umieszczane na Serwerze
Publikacji oraz w bazie zewnętrznej Urzędu.
Pliki PDF są zgodne z wymaganiami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i są również
tam przekazywane w celu zasilania baz EPO.
Na Serwerze Publikacji dostępny jest zbiór
wszystkich polskich opisów patentowych
zawierający kolejne egzemplarze począwszy
od 1924 roku tj. od 1. numeru udzielonego
patentu. O popularności opisów patentowych
jako podstawowego źródła informacji naukowo-technicznej może świadczyć ilość plików
pobieranych z Serwera Publikacji. W 2009 r.
odnotowano 10,7 mln (tj. dziennie średnio ponad 29 tys.) plików PDF opisów patentowych
pobranych z serwera publikacji.
Iwona Grodnicka-Lech
Barbara Świercz

Fragment strony opisu po poprawkach i korekcie
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Nad czym pracują departamenty

KIERUNEK: CENTRA WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI
(PATLIBs Reorientation Pilot Project)

C

elem projektu pilotażowego, którego
inicjatorem i koordynatorem jest Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest przekształcenie wybranej grupy Ośrodków Informacji
Patentowej w Europie w Centra Wspierania
Innowacyjności (Innovation Support Centres),
świadczące kompleksowe, konkurencyjne
usługi w dziedzinie informacji patentowej.
Europejski Urząd Patentowy zwrócił się do UP
RP z prośbą o wskazanie Ośrodków Informacji
Patentowej, które mogą wziąć udział w projek-

cie pilotażowym. O uczestnictwo w projekcie
mogły ubiegać się Ośrodki, które:
 zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyższym
wykształceniem, najlepiej w dziedzinie nauk
ścisłych, inżynierii, marketingu lub prawa,
ewentualnie osoby z odpowiednim wykształceniem zawodowym w tych dziedzinach oraz
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
 dysponują odpowiednim pomieszczeniem
i sprzętem;

OŚRODKI INFORMACJI PATENTOWEJ



mają zagwarantowane przez uczelnię/
instytucję, w ramach której działa Ośrodek,
środki ﬁnansowe w okresie trwania projektu,
jak również po jego zakończeniu, gdy będą
oferowały i świadczyły szerszy zakres usług
adekwatny dla Centrum Wspierania Innowacyjności.
Ośrodki zainteresowane udziałem w projekcie
wypełniły szczegółowe ankiety na temat kadry,
sprzętu, wykorzystywanych baz danych, użytkowników, realizowanych projektów itp.
Po analizie kwestionariuszy oraz na podstawie
dostępnych informacji, z 330 Ośrodków PATLIB w Europie, EPO wybrało maksymalnie 2
z każdego kraju członkowskiego. W Polsce
do projektu zakwaliﬁkowano 2 Ośrodki
– Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej – Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie oraz Regionalne Centrum
Informacji Patentowej – Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej.

P

rojekt pilotażowy będzie trwał trzy lata
z możliwością przedłużenia do pięciu.
Przewiduje on organizację szeregu szkoleń
i warsztatów dla pracowników Ośrodków objętych tym projektem, wzbogacenie ich narzędzi
pracy oraz rozszerzenie zakresu świadczonych
usług. Projekt zakłada także wymianę najlepszych praktyk pomiędzy Ośrodkami PATLIB
w Europie uczestniczącymi w projekcie. Aktualnie EPO opracowuje indywidualne plany prac
z zakwaliﬁkowanymi Ośrodkami.
Projekt pilotażowy zostanie włączony do Programu Współpracy Urzędu Patentowego
(National Action Plan) z EPO na zasadach
dotychczasowych, tj. EPO będzie pokrywać
75% kosztów uczestnictwa w projekcie.
W UP RP projekt realizowany jest w Departamencie Zbiorów Literatury Patentowej.

W Polsce istnieje 27 Ośrodków Informacji Patentowej. Ośrodki funkcjonują w ramach
europejskiej sieci PATLIB, współpracują z UP RP i EPO.
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Jubileusze

INNOWACYJNY

GIGANT
We wrześniowy wieczór Filharmonię
Narodową wypełnili pracownicy i goście
gali z okazji 75. urodzin Polpharmy. Największa polska ﬁrma farmaceutyczna
obchodziła podwójny jubileusz. To była
także okazja do świętowania 10-lecia
prywatyzacji, która nastąpiła
w oparciu o całkowicie polski
kapitał.

botycka, Jerzy Englert, Andrzej Pągowski) i polityki (Bogdan Zdrojewski, Andrzej Olechowski)
wysłuchali recitalu Marcina Koziaka, młodego
pianisty, laureata wielu konkursów pianistycznych i polskiego kandydata do XVI Konkursu
Chopinowskiego. Galę uświetnił koncert e-moll

– Kupno zakładów to było
największe przedsięwzięcie
w moim życiu, ale okazało się,
że jest to też moja największa
pasa – mówił w swoim wystąpieniu Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej
Polpharma SA.

W

Z

aproszeni goście, wśród których było
nie tylko wielu przedstawicieli polskiej
medycyny, ale także ludzie kultury (Beata Ry-
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P

rzykłady takiej współpracy, to synteza
alendronianu sodu i produkcja opartego na tym wynalazku nowoczesnego leku
przeciwko osteoporozie Ostemax 70 Comfort,
stworzony wspólnie z zespołem z Politechniki
Gdańskiej. Inny, nie mniej znany lek, to powstały przy współpracy z Instytutem Farmaceutycznym – Maxigra, pierwszy generyk sildenaﬁlu
w Polsce i Unii Europejskiej.
– To powód do radości, że jestem
jednym z gości świętujących
75-lecie Polpharmy. Jest ona
świetnym przykładem ﬁrmy innowacyjnej w tak dynamicznej branży, jaką jest farmaceutyka. Firma
może pochwalić się licznymi
patentami. W sumie do ochrony
patentowej zostało zgłoszonych
w ubiegłym roku 49 wynalazków
– mówiła podczas gali dr Alicja
Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.
Polpharma współpracuje z wybitnymi polskimi naukowcami reprezentującymi różne
dziedziny farmacji i medycyny.
W zorganizowanych ośmiu edycjach konkursu na projekt badawczy uczestniczyło blisko
350 zespołów z całego kraju,
51 z nich otrzymało granty. Firma
przyznaje także stypendia naukowe słuchaczom studiów doktoranckich oraz nagradza najlepsze
prace magisterskie.

imieniu środowiska naukowego głos zabrał prof. dr
hab. Piotr Kuna, wieloletni prezes
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. – Dzięki powołanej przez
ﬁrmę fundacji wspierającej badania
naukowe udało się zatrzymać w kraju wielu młodych, zdolnych lekarzy.
I za to dziękuje – mówił Kuna.
Podczas gali nastąpiło uroczyste
wręczenie pamiątkowych statuetek.
Wśród nagrodzonych znaleźli się
przedstawiciele środowiska
medycznego i farmaceutycznego,
m.in. światowej sławy kardiochirurg
prof. dr hab. Marian Zembala, pionier kardiologii inwazyjnej w Polsce, prof. dr
hab. Witold Rużyłło,
prof. dr hab. Eugeniusz Butruk – wieloletni Kierownik Kliniki Gastroenterologii i twórca Polskiej
Fundacji Gastroenterologii.

jeden z największych ośrodków rozwojowych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada
własne Centrum Badań i Rozwoju, wyposażone w najwyższej jakości sprzęt laboratoryjny,
współpracujące z wieloma placówkami naukowymi w Polsce oraz ekspertami zagranicznymi.

Fryderyka Chopina w wykonaniu Piotra Palecznego, laureata wielu międzynarodowych
konkursów pianistycznych i wyróżnień.
Polpharma to doskonały przykład znaczącej
ﬁrmy innowacyjnej. Zakład kładzie szczególny
nacisk na rozwój nowych produktów – zarówno leków gotowych, jak i substancji farmaceutycznych. W Starogardzie Gdańskim stworzył

Obchody uświetnił konkurs na plakat jubileuszowy pod hasłem:
„Ludzie pomagają ludziom już 75
lat”, nad którym honorowy patronat sprawowali znani artyści: Ryszard Horowitz, Lech Majewski, Rafał Olbiński i Andrzej
Pągowski. Główną nagrodę otrzymała Ewelina
Wajgert z ASP w Gdańsku.

Karolina Badzioch
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Czy znasz już stronę www.innovaccess.eu?

RAZ JESZCZE O PROJEKCIE

IPeurop
IP
europAware
ware
Strona internetowa www.innovaccess.eu to efekt współpracy krajowych urzędów patentowych Unii
Europejskiej, Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
(WIPO) oraz Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

W

związku z udziałem w projekcie
IPeuropAware, Urząd Patentowy RP
realizuje szereg zadań. Jedno z nich dotyczy
utworzenia i prowadzenia angielskojęzycznej
strony internetowej www.innovaccess.eu,
rozbudowywanej przez krajowe europejskie
urzędy patentowe.
Strona internetowa www.innovaccess.eu poświęcona tematyce własności intelektualnej

jest adresowana głównie do innowacyjnych
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
Zawiera ona informacje o prawach własności
intelektualnej, uwzględniające specyﬁkę poszczególnych państw. Sposób przedstawienia
informacji jest prosty i przyjazny dla użytkownika. Są one użyteczne zarówno dla MSP, które
dopiero zaczynają interesować się zagadnieniami własności intelektualnej, jak i dla tych
pragnących rozszerzyć swoje rynki

zbytu w Europie lub poszukujących alternatywnych sposobów ochrony swoich produktów
i usług. Strona jest prowadzona w języku
angielskim.


Podstawowe informacje na temat praw
własności intelektualnej i ich znaczenia dla innowacyjnych MSP, sposobów ochrony innowacyjnych rozwiązań oraz kosztów jej uzyskania.


Szczegółowe informacje o procedurach
uzyskania ochrony oraz usługach urzędów patentowych
w poszczególnych krajach
europejskich.


Praktyczne wskazówki
i narzędzia dotyczące ochrony własności intelektualnej
oraz służące obliczaniu kosztów jej uzyskania.



Zakładkę poświęconą
wydarzeniom i najlepszym
praktykom – informacje
o najnowszych osiągnięciach
w dziedzinie praw własności
intelektualnej w Europie.
Projekt IPeuropAware
to jedna z inicjatyw podejmowanych w obrębie Programu Ramowego na rzecz
Konkurencyjności i Innowacji
2007-2013 (CIP). W UP RP
Projekt realizuje Departament
Zbiorów Literatury Patentowej.
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InnovAccess

Informacje o publikacjach
UPRP na stronie www.
innovaccess.eu

W menu rozwijanym po lewej
stronie należy wybrać nazwę
interesującego nas urzędu
patentowego

Opracowała:
Elżbieta Balcerowska
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Priorytet: nauka i biznes

ZAPROSILI NAS

POLSKI INŻYNIER
W GLOBALNEJ WIOSCE

LIPIEC


Amerykańska Izba PrzemysłowoHandlowa w Polsce na uroczystości
234. rocznicy niepodległości Stanów
Zjednoczonych w Warszawie.
 Euromoney Legal do Londynu na letnią
szkołę Euromoney Legal Training’s London
Summer Schools.
 Organizacja UNECE na 4th Session
of the UNECE Team of Specialists
on Intellectual Property, a także w ramach
sesji na posiedzenie The Committee
on Economic Cooperation and Integration
(CECI) w Genewie.


Redakcja czasopisma Managing
Intellecitual Property na internetowe
seminarium Managing IP’s free web
seminar: Develop eﬀective patent strategies
in Europe.
 Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa
w Polsce na Bal 14. lipca w Warszawie
z okazji Święta Narodowego Francuzów.
 Polska sekcja Expo 2010 w Szanghaju
na odwiedziny Wystawy Światowej.

„Gdy studiowałem na politechnice w Polsce, to uczyli mnie
równań całkowych, natomiast nie dowiedziałem się, ile kosztuje
tona stali czy jak założyć własną ﬁrmę” – tak o trudach
współpracy nauki i biznesu mówił jeden
z uczestników pierwszego Światowego Zjazdu Inżynierów
Polskich, zorganizowanego przez FSNT NOT, który odbywał
się we wrześniu br. na Politechnice Warszawskiej. Spotkanie
poświęcone było kwestiom transferu wiedzy i technologii.
Debatowali polscy inżynierowie ze wszystkich kontynentów.

W

dziedzinie innowacyjności
Polska jest w ostatniej grupie
państw Unii Europejskiej – powiedział
na otwierającej zjazd sesji rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś,
przedstawiając wyniki tzw. europejskiej
tablicy wyników innowacyjności z 2009 r.
(European Innovation Scoreboard – przyp.
aut.). Prof. Tajduś dodał, że główną
przyczyną tego stanu rzeczy jest brak
zainteresowania polskich ﬁrm inwestowaniem w badania naukowców. Nie napawa
również optymizmem fakt, że kierunki

techniczne w Polsce studiuje zaledwie
300 tys. osób, co jest jedynie kilkuprocentowym odsetkiem wszystkich studiujących.
Minister nauki prof. Barbara Kudrycka
podkreśliła, że 1 października wchodzi
w życie reforma nauki w Polsce, na którą
składa się kilka znaczących zmian. Instytuty badawcze będą realizowały zadania
także na potrzeby gospodarki. A w sferze
nauki pojawi się zdecydowanie więcej
środków ﬁnansowych niż dotychczas. Tematami dyskusji były również zagadnienia

SIERPIEŃ
 Organizacja IQPC North America
na konferencję Biopharmaceutical
Nanotechnology Scientiﬁc Forum w Filadelﬁi.
 Słoweński Urząd Własności
Intelektualnej oraz Europejski Urząd
Patentowy na warsztaty Managing patent
disputes, odbywające się w Ljubljanie.

WRZESIEŃ
 Prezes Fundacji Instytutu Studiów
Wschodnich Zygmunt Berdychowski
na Forum Innowacji w Rzeszowie.
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ZAPROSILI NAS



Departament Własności Intelektualnej
(SDIP) Ministerstwa Edukacji i Nauki
Ukrainy oraz Światowa Organizacja
Własności Intelektualnej (WIPO)
na konferencję Inter-Regional Experts
Meeting on Nation Branding in Countries
in Transition” do Jałty.

Prezes FSNT-NOT Ewa Mankiewicz-Cudny (trzecia od lewej w pierwszym rzędzie) podczas
drugiego dnia Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Warszawskim Domu Technika NOT

dotyczące: nanotechnologii, mechatroniki
i mechaniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, a także energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i jądrowej.
Inspiracją do zorganizowania Światowego
Zjazdu Inżynierów Polskich (SZIP) były
postulaty środowisk inżynierskich w kraju
i za granicą, dotyczące potrzeby integracji
tych środowisk w skali światowej, a także
rozpowszechniania, promowania i wykorzystania osiągnięć polskich inżynierów
w rożnych dziedzinach nauki i techniki
oraz ich zastosowań w gospodarce.

R

olę edukacji w kształtowaniu się
w Polsce kultury innowacyjności
akcentował prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Michał Kleiber. Innowacyjność, poza
koniecznością uczenia jej od najmłodszych lat w szkole, zależy od polityków,
którzy muszą się zdobyć na realizowanie
wizji rozwoju kraju, przekraczających czteroletni, związany z wyborami, horyzont
czasowy. Zdaniem prof. Kleibera
w Polsce przydałby się wicepremier od innowacyjności.

W

zjeździe inżynierów, organizowanym po raz pierwszy Federację
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT i Politechnikę Warszawską oraz
Radę Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej, wzięło udział ok. 400 osób
z Polski i zagranicy. Transfer wiedzy i technologii jako podstawa biznesu to temat
pierwszej sesji panelowej. Zdaniem inży-
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nierów, w Polsce połączenie nauki z biznesem należy traktować jako priorytet.
– Właśnie na tym styku powinna ujawniać
się szczególna troska dla poszanowania
i ochrony praw własności przemysłowej,
korzystnych ekonomicznie zarówno dla
nauki, jak i biznesu Jest to kwestia niezbędnej świadomości w społeczeństwach
aspirujących do wysokorozwiniętych
– pokreśliła dr Alicja Adamczak, Prezes
Urzędu Patentowego RP.
Tematami trzydniowych spotkań były m.in.
platforma integracyjna między inżynierami
z kraju i z zagranicy, a także relacje między kształceniem inżynierów a potrzebami
gospodarki. Inżynierowie szczególną
uwagę poświęcili sprawie bezpieczeństwa
powodziowego w związku z tegorocznymi
klęskami w Polsce.
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich stał
się kontynuacją inżynierskich sympozjów
„Polacy Razem” i wielu inicjatyw (spotkań
i konferencji) innych organizacji polonijnych
z Europy i Ameryki Północnej oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. W Uchwale
przyjętej na zakończenie, uczestnicy uznali
jego ideę za cenną i wskazywali na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwiałoby
pełne wykorzystanie zasobów wiedzy
inżynierów polskich rozsianych po całym
świecie.
(PB)

 Prezes Fundacji Instytutu Studiów
Wschodnich Zygmunt Berdyczowski
na XX Forum Ekonomiczne w Krynicy.
 FSNT-NOT, Politechnika Warszawska
oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce
Północnej na Światowy Zjazd Inżynierów
Polskich w Warszawie. Honorowy
patronat objął Marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz.
 The Association of European Science
and Technology Transfer Proﬀesionals
(ASTP) na kursy szkoleniowe Creating
successful spin-outs cours oraz
na Fundamentals course do Barcelony.


Polska Federacja Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych na XIX
Krajową Konferencję Rzeczoznawców
Majątkowych w Kielcach.
 Sekretariat Organizacyjny Festiwalu
Nauki na XIV edycję Festiwalu Nauki.
Sponsorem rządowym zostało Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 Zarząd Targów Warszawskich S.A.
na Międzynarodową Wystawę Wynalazków
i Innowacji 2010, odbywającą się
w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.
 EastEuro Link z Londynu na konferencję
CEE Pharmaceutical Markets 2010.
Challenges and opportunities of the new
environment, odbywającą się w Warszawie.
 Polska Akademia Nauk na spotkanie
w sprawie utworzenia Sądu Patentowego.

Zdj.: FSNT NOT
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Zgodnie z ustawą

Pierwszy konkurs

AKADEMII
MŁODEGO
WYNALAZCY

ZASADY REKRUTACJI

W

P

dniach 22 - 23 września br. odbyła
się w Warszawie Międzynarodowa
Wystawa Wynalazków i Innowacji.
Podczas tej wystawy rozstrzygnięty został
pierwszy Konkurs Akademii Młodego Wynalazcy, ogłoszony przez Agencję Promocyjną
Inventor sp. z o.o. Spośród 10 wynalazków
zgłoszonych do konkursu 3 zostały zaprezentowane w stoisku Agencji podczas tej wystawy.
Decyzją jury wystawy pod przewodnictwem
prof. dr hab. Janusza Zielińskiego przyznano
następujące nagrody dla młodych wynalazców
w Konkursie Wystawy:
1. złoty medal otrzymał Karol Kowalczuk
za rozwiązania „Pompa tlenowa” i
„Narrow mist - lampa przeciwmgielna”,
2. srebrny medal otrzymał Łukasz Nawrocki
za rozwiązanie „Pneumatyczny trap ratunkowy”.

Z

wycięzca Konkursu Akademii Młodych
Wynalazców Karol Kowalczuk ,student Politechniki Warszawskiej, będzie miał
możliwość bezpłatnego wystawienia swego
wynalazku podczas Międzynarodowej Wystawy Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA
2010 w Norymberdze. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się w Warszawskim Hotelu
Intercontinental.
Wręczenia nagród w konkursie Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji
dokonała Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Alicja Adamczak. Nagrodę Konkursu
Akademii Młodych Wynalazców wręczyli
Wojciech Kółeczko – Prezes Agencji Promocyjnej Inventor sp. z o.o., oraz sekretarz jury
dr inż. Jerzy Polaczek.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy szybkich wdrożeń!
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W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

roces rekrutacji i selekcji przyszłych
pracowników w Urzędzie Patentowym
RP prowadzony jest w oparciu o nowoczesne
metody, nie odbiegające od rozwiązań stosowanych w biznesie. Rekrutacja i selekcja jest
przeprowadzana w oparciu o obowiązujące
przepisy, standardy zarządzania zasobami
ludzkimi, w sposób nie budzący zastrzeżeń.
Wprowadzone do ustawy o służbie cywilnej
zasady takie, jak działania bez zbędnej zwłoki,
ochrony informacji o kandydatach, równości
i zakazu dyskryminacji czy przejrzystości
w działaniu, mają zapewnić spełnienie celu,
jakim jest pozyskanie kapitału intelektualnego
w postaci wykwaliﬁkowanych pracowników.

P

roces rekrutacji charakteryzuje się
otwartością, jawnością i konkurencyjnością. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach
w służbie cywilnej zamieszczane są w Serwisie
Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Rekrutacja
pracowników na stanowiska aplikantów eksperckich przebiega analogicznie, z tą różnicą,
że ogłoszenia publikowane są w Wiadomościach Urzędu Patentowego, a nie w Serwisie
Służby Cywilnej KPRM.

S

tanowiska dyrektorów i zastępców
dyrektorów komórek organizacyjnych
zaliczone są do grupy wyższych stanowisk
w służbie cywilnej. Obsada tych stanowisk następuje w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru. Dodatkowo, proces ten jest wspierany
przez działania Szefa Służby Cywilnej. Przedstawiciele Szefa SC monitorują proces naboru,
uczestnicząc w każdym etapie rekrutacji oraz
informują Szefa Służby Cywilnej o jego przebiegu. Takie działania dają większą możliwość
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rzetelnej oceny kandydatów do pracy. Sprawdzanie wiedzy i kompetencji kierowniczych
kandydatów na wyższe stanowiska umożliwiają
odpowiedni dobór osób.

W

Urzędzie Patentowym RP od dnia
wejścia w życie, tj. od 23 marca
2009 r. obowiązującej ustawy o Służbie
Cywilnej zostały przeprowadzone nabory
na dwa stanowiska dyrektorów. Do ostatnio
prowadzonego postępowania na stanowisko
dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności przystąpiły dwie osoby,
które spełniły wymagania formalne i przeszły
postępowanie rekrutacyjne składające się
z testu wiedzy, sprawdzianu kompetencji kierowniczych i rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Szef Służby Cywilnej Sławomir Marek Brodziński skierował swojego przedstawiciela
w celu obserwacji przebiegu procesu naboru
przeprowadzonego na to stanowisko. Nabór
został zakończony obsadzeniem stanowiska.
Przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej nie miał
zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

O

gólne zasady naboru pracowników
do korpusu służby cywilnej określa
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505).
Każdy Urząd, w którym działa służba cywilna,
opracował procedury dotyczące rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w korpusie służby
cywilnej. W naszym Urzędzie są one wprowadzone w życie Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora
Generalnego UP RP z dnia 13 lipca 2009 r.
i dostępne dla każdego pracownika Urzędu
(znajdują się w sekretariatach poszczególnych
komórek organizacyjnych).
Alicja Cybulska
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Z naszego podwórka

DBAJ O SWÓJ
Radzi ANTONI

KRĘGOSŁUP

KORZYCKI, główny specjalista ds. bhp

C

hociaż praca przy komputerze nie wymaga większego wysiłku ﬁzycznego,
jednak jest przyczyną dolegliwości ze strony
układu mięśniowo-szkieletowego u osób ją wykonujących.
Większość dorosłych ludzi cierpi na bóle kręgosłupa.

tywny. Najlepiej, aby możliwe było czasowe
zastępowanie pracy w pozycji siedzącej lekką
pracą ﬁzyczną.
Warto w czasie krótkich przerw wykonywać
kilka prostych ćwiczeń ﬁzycznych rozluźniających mięśnie, np.:
Ćwiczenie rozluźniające – ogólne

kolan. Oddychaj spokojnie, a ramiona opuść
swobodnie wzdłuż ciała. Siedząc prosto
na krześle przenieś obie ręce za głowę. Spróbuj dotknąć dłońmi łopatek. Oddychając swobodnie wytrzymaj tak chwilę.
Ćwiczenie rozluźniające mięśnie rąk
Wyciągnij ramiona przez siebie. Następnie
spleć razem palce obu rąk. Nie rozpuszczając
chwytu wypchnij kilka razy dłonie od siebie.
Wykonaj kilkakrotnie ruch dowolny dłoni.
Ćwiczenie poprawiające krążenie
w stopach i podudziach
Wstań. Wykonaj kilkakrotnie stopami ruch
wspinania na palce.

D

uże znaczenie dla zdrowia kręgosłupa
ma także utrzymanie w dobrej kondycji
mięśni tułowia. Zyskuje się to przez systematyczne wykonywanie ćwiczeń wzmacniających
mięśnie grzbietu i brzucha w ramach pozazawodowej aktywności ﬁzycznej.

Obciążenie kręgosłupa jest podczas siedzenia
o 40 proc. większe przy siedzeniu z wyprostowanym kręgosłupem oraz o 90 proc. większe,
gdy siedzimy ze zgiętym kręgosłupem, aniżeli
podczas stania.

Przerwij na chwilę pracę. Wyprostuj plecy. Ramiona opuść swobodnie wzdłuż ciała. Powoli
weź kilka głębokich wdechów.
Ćwiczenie rozluźniające mięśnie szyi

Przy obsłudze komputera należy:

C

Wykonaj kilka spokojnych przechyleń głowy
w prawo i w lewo. Powoli pochylaj głowę w dół
i odchylaj do tyłu.



o złego się dzieje z naszym kręgosłupem, w znacznej mierze zależy od nas
samych. Zrozumienie podstawowych zasad
mechaniki kręgosłupa, umiarkowany, ale konsekwentny wysiłek praktycznego wykorzystania tej wiedzy, daje poważne efekty.
Siedzenie tzw. dynamiczne jest jedną z podstawowych zasad ergonomii – najlepiej
utrzymywać w sposób zmienny wiele pozycji
niż przez długi czas utrzymywać tylko jedną
pozycję. Aby zapobiegać dolegliwościom
mięśniowo-szkieletowym, przerwy w pracy
powinny być wykorzystywane w sposób ak-

Ćwiczenie rozluźniające mięśnie
barków
Wykonaj barkami kilka krążeń w przód i w tył.
Na zakończenie ściągnij barki ku tyłowi i wytrzymaj tak przez chwilę.



Ćwiczenia rozluźniające mięśnie
pleców



Siedząc na krześle wykonaj powolny skłon
w przód tak, aby klatką piersiową dotknąć







Standardowy stół biurowy
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Ergonomiczny stół komputerowy

dostosować wysokość siedziska,
położenie oparcia, ustawienie monitora i klawiatury za pomocą dostępnych regulacji do własnych potrzeb
i indywidualnych wymiarów ciała,
zachowywać jak najbardziej naturalną (wyprostowaną, nieskręconą,
niezgarbioną) pozycję ciała podczas pracy,
jak najczęściej korzystać z oparcia
i podłokietników,
stopy opierać płasko o podłoże lub
wspierać na specjalnym podnóżku
(nie powinny być podkurczone pod
siedziskiem ani wisieć w powietrzu),
łączyć przemiennie pracę związaną
z obsługą monitora ekranowego
z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała
– przy nieprzekraczaniu godziny
nieprzerwanej pracy przy obsłudze
monitora ekranowego lub,
co najmniej 5-minutowa przerwa,
wliczana do czasu pracy, po każdej
godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego przeznaczona
na aktywny wypoczynek.
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Co warto zobaczyć, przeczytać

PALETA BARW, CIENI I O DCIENI
W ŚWIECIE NIE TYLKO MALARSKIM
oże ta moja reﬂeksja nie jest oryginalna.
Ale nasuwa się nieodparcie. To widać
tzw. gołym okiem i wrażliwym „węchem”.

M

Świat jest pełen obﬁtości, począwszy od przeciętności aż do wykwintności. Wiele w nim pozytywów, wiele negatywów, trochę normalności
i niestety sporo sprzeczności. Tak więc będąc
jego „uczestnikami” ale przecież i stwórcami,
mamy okazję coś wnieść do tej różnorodności
od siebie, jeśli oczywiście zostaliśmy obdarowani tym „czymś”, co właśnie czyni to „coś”.
Tylko co? Oczywiście w pierwszej kolejności
są to nasze talenty nasza pracowitość, zdobywana i poszerzana wiedza, umiejętność
tworzenia, pracy, również nad samym sobą,
co w skali makro i w skali czasu daje rozwój
i czyni postęp. Nasza wrażliwość.
Są ludzie mali, normalni – zwyczajni i wielcy.
A jest ich wbrew pozorom wielu. Są jeszcze
naprawdę nieprzeciętni i także mało o nich
wiemy. Jeśli czytamy ich biograﬁe próbujemy
jakby podejrzeć ich życie, sposób myślenia,
ich małe tajemnice które mogą nie tylko

i nie tyle poszerzyć nasze horyzonty myślowe
ale sprawić, by i nasze życie było pełniejsze,
bogatsze wewnętrznie. Może tam w ich biograﬁach jest jakaś myśl szczególna, reﬂeksja
dla nas? Czasami na ślad takich osób traﬁamy
przez przypadek – biorąc w księgarni jakąś
książkę do ręki, idąc na wystawę, rozmawiając
z przyjaciółmi…
właśnie przypadek zdecydował że poznałam taką osobę oglądając obraz wiszący
na ścianie w prywatnym mieszkaniu. Długo
nie mogłam oderwać od niego oczu. Zrobił
na mnie wielkie wrażenie. Była na nim przedstawiona fascynująca kobieta. Jak się potem
okazało, był to autoportret Tamary Łempickiej
polskiej malarki z epoki art deco, żyjącej w latach 1895-1980. Zaintrygował mnie tak bardzo,
że postanowiłam poznać jej życie. Wychowana
w duchu patriotycznym, zawsze podkreślała
swoje polskie pochodzenie. Córka Polki i zamożnego rosyjskiego Żyda symulując jako
młoda dziewczyna swoje kłopoty zdrowotne,
corocznie wyjeżdżała do Włoch, gdzie zafascynowała ją sztuka m.in. ﬂorenckich mistrzów
renesansu. Obserwacje poczynione w tym
okresie, w przyszłości zaowocowały w jej malarstwie charakterystycznym dla jej prac bardzo
dokładnym rysunkiem, czystymi kolorami,
odpowiednimi cieniami i elementami dekoracyjnymi tzw. draperiami. Zachwycająca estetyka
aktów i portretów – które zajmują bardzo
ważne miejsce w jej twórczości malarskiej –
przybierająca kubiczne formy, nasycenie barw,
to wszystko wyróżnia ją na tyle, iż nie musi być
podpisu pod jej dziełem, aby wiedzieć, iż twórcą jest właśnie ona.

I

arto poszukać informacji i poczytać
o wyjątkowym życiu Tamary, kobiety
nieprzeciętnej i jej nieprzeciętnym malarstwie
w książce autorstwa Laury Claridge „Tamara
Łempicka między art deco a dekadencją”.
Autorka odsłania w niej mało znane z bibliograﬁcznych opracowań kontrowersyjne epizody
z życia Łempickiej, jej bogate w różnorodność

W
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zdarzeń życie, liczne romanse i depresje. Dzisiaj miłośniczką twórczości Tamary Łempickiej,
jest znana na całym świecie piosenkarka Madonna. Postacie z obrazów artystki posłużyły
jako element dekoracyjny sceny na jej trasie
koncertowej Blond Ambition World Tour
w 1990r. Malarka odtworzyła w nich, w oczach
gestach emocje i nastrój w jakich niejednokrotnie była sama. Reﬂeksję, zadumę, zmysłowość
wyniosłość, niezależność, ekscentryczność.
odczas oglądania galerii jej obrazów
nie można mieć wątpliwości – była
kobietą kontrowersyjną, wyemancypowaną,
szokującą w tamtych czasach swoją biseksualnością. Umiejętnie wykorzystała swoje wdzięki,
aby móc uciec przed bolszewizmem w Rosji.
Zamieszkała w Londynie, gdzie malarstwem
zaczęła zarabiać na utrzymanie rodziny. Szybko
stała się słynną portrecistką.

P

iedyś nie do końca akceptowana,
niedoceniana i krytykowana, dopiero
w ostatnich latach postrzegana jest jako wielka
artystka. Dziś jej obrazy osiągają niebotyczne
ceny. Wybitne jej dzieła to między innymi
wspomniany autoportret ”Tamara w zielonym
Bugatti”, Adam i Ewa, Kobieta z Gołębiem.
W Polsce jej popiersie znajduje się w Alei
Sław na Skwerze Harcerskim w Kielcach. Jeśli
tylko będzie okazja, zachęcam do poszukania
kontaktu z malarstwem Tamary Łempickiej
i jej biograﬁą.

K
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