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Szanowni Czytelnicy,

S erdecznie zapraszając Państwa do lektury kolejnego numeru 
Kwartalnika, pragnę zwrócić szczególną uwagę na relacje 

z licznych wydarzeń tradycyjnie organizowanych w drugiej połowie 
roku przez Urząd Patentowy, a które na stałe wpisały się już w ka-
lendarz najważniejszych krajowych przedsięwzięć edukacyjnych 
i promocyjnych związanych z ochroną własności intelektualnej. 
Obszernie informujemy także o aktywnej współpracy i współdzia-
łaniu Urzędu z międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami 
zajmującymi się problematyką ochrony własności intelektualnej. 
Stale rosnące zainteresowanie, z jakim spotykają się nasze inicja-
tywy świadczy, że systematyczna kontynuacja tych przedsięwzięć 
jest niezbędna wobec wzrastającego społecznego zapotrze-
bowania na informację i wiedzę z zakresu ochrony własności 
przemysłowej.

W bieżącym numerze znajdą Państwo m. in. relację z IX Międzynarodowego Sympozjum UP RP „Wła-
sność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, którego tegoroczna edycja nosiła tytuł „Wdrażanie 

innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk”. Tematyka obrad, szczególnie aktualna w związku z potrzebą 
wzrostu poziomu innowacyjności naszej gospodarki i sytuacją gospodarczą na rynkach światowych, przyjęta 
została z bardzo dużym zainteresowaniem przez uczestników Sympozjum. 
Sympozjum stało się niewątpliwie znakomitą okazją do zaprezentowania szerokiego spektrum informacji 
i opinii związanych z rolą i funkcjonowaniem ochrony własności przemysłowej w warunkach gospodarki 
konkurencyjnej, stawiającej coraz wyższe wymagania zarówno środowiskom biznesu, twórcom, jak i użyt-
kownikom własności intelektualnej na całym świecie. Potwierdzeniem jego wysokiej rangi był również udział 
wielu uznanych wykładowców z kraju i zagranicy. 

K olejnym ważnym wydarzeniem edukacyjnym był XVII Festiwal Nauki w Warszawie, w którym Urząd 
Patentowy wziął udział organizując Dni Otwarte, podczas których można było zapoznać się z wieloma 

ciekawymi wykładami, wziąć udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, uczestniczyć w rozprawach 
Kolegiów Orzekających. Także dla najmłodszych przygotowaliśmy wspólnie z Polską Akademią Dzieci spe-
cjalną Lekcję Festiwalową, w której wzięli udział uczniowie warszawskich szkół podstawowych. 
Kontynuowana już drugi rok wyjątkowa formuła tego przedsięwzięcia polegała na udziale w roli wykładow-
ców dzieci, uczestników zajęć naukowo-technicznych prowadzonych w ramach Polskiej Akademii Dzieci. 
Aktywne uczestnictwo najmłodszych dzieci w zajęciach poświęconych kreatywności rówieśników stwarza 
niewątpliwie nowe, bardzo obiecujące możliwości promowania postaw innowacyjnych wśród młodzieży, 
przyszłych nie tylko pracowników. ale i menedżerów czy wynalazców. Urząd Patentowy zamierza systema-
tycznie kontynuować współpracę z najmłodszymi badaczami i wynalazcami prezentującymi ogromny zapał 
i potencjał twórczy. 

W tej edycji Kwartalnika znajdą Państwo także relację z kolejnego dorocznego wydarzenia, jakim było 
doroczne XXXII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie. Aktywna współ-

praca Urzędu Patentowego ze środowiskiem rzeczników patentowych, w tym szczególnie z Radą Rzecz-
ników Patentowych Szkół Wyższych, ma istotne znaczenie dla stałego podnoszenia kwalifi kacji nie tylko 
rzeczników patentowych, ale też przedstawicieli licznych środowisk związanych zawodowo z problematyką 
ochrony własności przemysłowej. Warto wspomnieć, że coroczne spotkania rzeczników patentowych w Ce-
dzynie służą nie tylko pogłębianiu specjalistycznej wiedzy, ale stanowią także znakomitą okazję do integracji 
środowiska, czemu sprzyja nieformalna, serdeczna atmosfera tych spotkań oraz tradycyjne już występy 
harcerskiego zespołu wokalnego „Wołosatki”, od wielu lat uczestniczącego gościnnie w tym wydarzeniu. 
Mamy nadzieję, że zróżnicowana problematyka ochrony własności intelektualnej prezentowana na wielu 
płaszczyznach, przedstawiona na łamach bieżącego numeru „Kwartalnika”, spotka się z zainteresowaniem 
wielu środowisk, z którymi współpracujemy i do których kierujemy nasze czasopismo. 

Ż ycząc Państwu ciekawej lektury pragnę jednocześnie przypomnieć, że jeszcze w tym roku odnotujemy 
95. lecie działalności Urzędu Patentowego RP, który osiągnąwszy wiek uznawany za dojrzały jest nie-

wątpliwie miejscem, w którym stale poszukujemy nowych możliwości działania i gdzie na co dzień panuje 
duch twórczego i optymistycznego działania i kreowania wartości istotnych dla naszego rozwoju gospodar-
czego i cywilizacyjnego.
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Nasz Gość

„Tak radykalnie zmieniliśmy swoje otoczenie, „Tak radykalnie zmieniliśmy swoje otoczenie, 
że musimy teraz zmieniać samych siebie, że musimy teraz zmieniać samych siebie, 

żeby w tym nowym otoczeniu móc egzystować” żeby w tym nowym otoczeniu móc egzystować” 
Norbert WienerNorbert Wiener

Rozmowa z dr hab. inż. Andrzejem Dzielińskim  

prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej, Dyrektorem Instytutu 
Sterowania i Elektroniki Politechniki Warszawskiej

WYKORZYSTAĆ WYKORZYSTAĆ 
POTENCJAŁPOTENCJAŁ

– Kiedy powstał i czym zajmuje się, oprócz 
kształcenia studentów, Instytut Sterowania 
i Elektroniki Politechniki Warszawskiej? 

– Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
powstał w roku 1970 wraz ze zmianą organizacji 
Politechniki Warszawskiej. Składa się z trzech 
Zakładów: Elektroniki Przemysłowej, Napędu 

Elektrycznego i Sterowania. Oprócz prowadze-
nia dydaktyki w trzech kierunkach kształcenia: 
elektrotechnice, automatyce i robotyce oraz 
informatyce, zajmuje się również badaniami 
naukowymi w dziedzinach energoelektroniki, 
napędów przekształtnikowych, informatyki 
przemysłowej oraz automatyki i robotyki. 

I trzeba podkreślić, że przez te ponad 40 lat, 
dokonywaliśmy wraz ze zmieniającym się 
światem nowoczesnych technologii i wyzwań 
wynikających z postępującej informatyzacji 
i cyfryzacji, istotnych zmian w kształceniu i jego 
programach. 

– Czy w kontekście innych instytutów, 
wydziałów jesteście postrzegani jako in-
nowacyjna, „wynalazcza” siła Politechniki 
Warszawskiej?

– Sądzę, może nieskromnie, że tak. Instytut 
od początku swojego istnienia prowadził bar-
dzo szeroko rozwinięte badania o charakterze 
wdrożeniowym na rzecz różnych gałęzi prze-
mysłu. Prace te często oprócz opracowania 
koncepcji urządzeń polegały na ich wykonaniu 
technologicznym. Po transformacji ustrojowej 
1989 roku warunki współpracy z przemysłem 
uległy istotnej zmianie. Firmy współczesne 
posiadają własne zaplecze technologiczne 
i wykonawcze, natomiast poszukują współpra-
cy merytorycznej, którą oferuje nasz Instytut. 
Nasi pracownicy są również twórcami wielu 
patentów udzielonych zarówno w kraju, jak 
i za granicą.

Prof. A. Dzieliński (po środku) 
z nagrodzonymi pracownikami Instytutu
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– Co w przygotowaniu, kształceniu przy-
szłych naukowców, inżynierów, wynalaz-
ców uważa Pan Profesor za szczególnie 
ważne? Czy tych najbardziej twórczych, 
aktywnych, innowacyjnych młodych ludzi 
można już „wypatrzeć” na pierwszym 
roku studiów i poprowadzić tak, aby oni, 
no i uczelnia, odnieśli sukces?

– Jestem zwolennikiem tezy, że najważniejsze 
w kształceniu przyszłych naukowców i inżynie-
rów jest dobre przygotowanie ogólne. Chodzi 
o zdobycie gruntownej wiedzy z przedmiotów, 
takich jak matematyka, fi zyka, informatyka oraz 
ogólne przedmioty kierunkowe. Z jednej strony 
wiedza ta nie dezaktualizuje się tak szybko, 
jak wiedza specjalistyczna, którą oczywiście 
absolwenci uczelni powinni posiąść w interesu-
jącej ich dziedzinie. Z drugiej zaś strony – po-
siadając dobre przygotowanie ogólne są przy-
gotowani do zdobywania szczegółowej wiedzy 
związanej z wykonywanym zawodem. Muszą 
jednak pogodzić się z tym, że będą tę wiedzę 
unowocześniać przez całe życie zawodowe. 
Ponadto w nowoczesnym kształceniu nie-
zbędne jest kształtowanie umiejętności pracy 
zespołowej, komunikacji oraz przedsiębior-
czości. Środowiska akademickie powinny 
też konsultować programy kształcenia z pra-
codawcami. Teoretycznie tak powinno być, 
ale w praktyce nie zawsze tak jest. 
Niestety system kształcenia w niewielkim stop-
niu stymuluje specjalne traktowanie najbardziej 
twórczych młodych ludzi. Zależy to w niema-
łym stopniu od zaangażowania nauczycieli 
akademickich, którzy często poświęcają swój 
czas osobom szczególnie uzdolnionym 
i aktywnym. 

– No właśnie, obecne kształcenie młodzie-
ży to kształcenie masowe. Czy Pana zda-
niem sprzyja ono prawdziwie dobrej edu-
kacji i „wypuszczeniu” na rynek pracy nale-
życie przygotowanej kadry ludzi do pracy, 
w tym pracy twórczej, nowatorskiej?

– Kształcenie masowe jest z natury swojej na-
stawione na pewien średni poziom absolwenta. 
Nie uwzględnia więc w szczególny sposób 
jednostek najwybitniejszych. Wydaje mi się, 
że należałoby uwzględnić różne potrzeby 
i wymagania tworząc system fi nansowania 
szkół wyższych, który różnicowałby szkoły 
wyższe na uczelnie badawcze i zawodowe. 
System taki w zależności od typu szkoły albo 
premiowałby liczbę studentów (szkoła zawo-

dowa), lub zachęcałby do kształcenia kadr 
w mniejszej liczbie, ale na najwyższym pozio-
mie do pracy twórczej. Obowiązujące prawo 
pozwala na takie zróżnicowanie, jednak prakty-
ka jest jeszcze bardzo od tego odległa.

– Czy i jak Instytut uczestniczy w proce-
sach komercjalizacji i transferze innowa-
cyjnych technologii i wiedzy, które w nim 
powstają?

– Instytut bezpośrednio współpracuje z wie-
loma fi rmami w branży elektrotechnicznej 
zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi 
m.in. Cummins Generator Technology (Wielka 
Brytania), Voltampere (RPA), HUETTINGER 
(RFN), Medcom, APS Energia, Benning, Twerd. 
Szereg rozwiązań zaproponowanych przez 
pracowników Instytutu znalazło zastosowanie 
w tych i innych fi rmach. Było to możliwe rów-
nież dzięki grantom rozwojowym i celowym, 
czy programom badań fi nansowanym przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Jak wygląda to pozyskiwanie tzw. źródeł 
fi nansowania wspierających transfer tych 
technologii, wynalazków? Co udało się 
w ostatnim czasie (latach) „sprzedać” biz-
nesowi, gospodarce z pożytkiem dla obu 
stron?

– W praktyce nie ma zbyt wielu mechanizmów, 
które wspierałyby transfer technologii do go-
spodarki. Częściowo tę role pełniły lub pełnią 
projekty celowe, granty rozwojowe oraz nie-
które programy fi nansowane przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, jak np. program 
INNOTECH. Również część z programów 
operacyjnych fi nansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej, takich jak Innowacyjna Gospo-
darka czy Infrastruktura i Środowisko zawiera 
mechanizmy wspierające transfer wyników 
badań do gospodarki.

– Czy Pana zdaniem PW i inne uczelnie 
mają wystarczającą wiedzę o znaczeniu 
praw wyłącznych i możliwości komercja-
lizacji swoich rozwiązań oraz udzielania 
licencji na nie?

– Przy Politechnice Warszawskiej istnieje Ze-
spół Rzeczników Patentowych. Jest to spółka 
cywilna wyspecjalizowana właśnie w pro-
wadzeniu spraw patentowych pracowników 
PW. Znaczenie praw własności intelektualnej 
i ich ochrony jest w Politechnice Warszawskiej 
dość dobrze znana i wiedza ta na ogół owocu-
je odpowiednią ochroną tych praw. Problemem 
czasami może być brak środków fi nansowych 
na wniesienie odpowiednich opłat.

– Może jednak niezbędne jest doradztwo 
i wsparcie dla pracowników naukowo-
badawczych, którzy są zainteresowani 
np. opatentowaniem swoich wynalazków 
albo zakładaniem innowacyjnych przed-
siębiorstw tworzonych o własność inte-
lektualną, która powstaje na uczelni? Dziś 
mówimy o potrzebie „brokerów”.

– Z całą pewnością jest to właściwy kierunek. 
Zwłaszcza, że pracownik naukowy nie zawsze 
jest przygotowany do przejścia wszystkich 
procedur biurokratycznych związanych 
np. z założeniem przedsiębiorstw innowacyj-
nych. Efektywne wsparcie instytucji działają-
cych w tzw. otoczeniu uczelni byłoby wielkim 
udogodnieniem.

W Pracowni Instytutu



4    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 3/2013

– W tegorocznym rankingu szkół wyższych 
Politechnika Warszawska zajęła ogólnie 
4. miejsce, ale pierwsze za prestiż wśród 
pracodawców. To imponujące i ważne 
przede wszystkim dla abiturientów. Co ta-
kiego powoduje, że pracodawcy cenią 
Waszych absolwentów? Konkurentów czyli 
innych dobrych politechnik jest więcej – 
AGH choćby, politechniki Krakowska, Wro-
cławska, ostatnio Lubelska itd.?

– Na pewno wpływ na te wyniki mają do-
tychczasowe osiągnięcia uczelni, jej dobra 
opinia i historia. Przede wszystkim jednak jest 
to ciągle utrzymywany, wysoki średni poziom 
kształcenia, dobre przygotowanie ogólne ab-
solwentów oraz stwarzanie możliwości rozwoju 
zainteresowań studentów wykraczających 
poza program nauczania.

– Czy system wspierania fi nansowego 
uczelni w Polsce sprzyja przedsiębior-
czości, kreatywności, innowacyjności 
ludzi, którzy mają potencjał? Mówi się, 
że środki przeznaczane na infrastrukturę 
badawczą są już znaczące, a efekty wciąż 
nie satysfakcjonujące. Pojawiają się gło-
sy krytyczne, że za dużo wydaliśmy „na 
mury”, laboratoria, urządzenia. Jeśli nawet 
tak się stało, co robić, by teraz, w latach 
2014-2020 „wycisnąć’ z nich jak najwięcej. 
Mamy te „diamenty”, żeby zalśniły w lep-
szych warunkach na uczelniach, na Poli-
technice Warszawskiej?…

– W pytaniu Pani Redaktor poruszone są dwa 
problemy. Jak już wspomniałem, system 
fi nansowania nie zawsze jeszcze sprzyja 
kreatywności i innowacyjności. Przedsię-
biorczość, kreatywność czy innowacyjność 
ludzi nie przekłada się też na fi nansowanie 
jednostek naukowych, w których pracują. Być 
może wyniki aktualnie toczącej się ewaluacji 
jednostek naukowych, a zwłaszcza jej konse-
kwencje fi nansowe, zmienią istotnie podejście 
do problemu. 
Drugim zagadnieniem jest wspomniane „inwe-
stowanie w mury”. Przy tej okazji warto zwrócić 
uwagę, że szkolnictwo wyższe było w okre-
sie 1990-2005 bardzo niedoinwestowane 
(w latach 80-tych również). Liczba studentów 
wzrosła z niecałych 400 tys. w roku akade-
mickim 1990/91 (byli to wyłącznie studenci 
uczelni publicznych) do prawie 2 mln. w roku 
2005/2006. W mijającym roku akademickim 
2012/2013 było to nadal prawie 1,7 mln. Z tego 

w uczelniach publicznych w roku 2005/2006 
studiowało ponad 1,35 mln. osób, a w roku 
minionym prawie 1,3 mln. 
Jakby nie liczyć, liczba studiujących w uczel-
niach publicznych wzrosła więc ponad 
trzykrotnie, ale nakłady na szkolnictwo wyż-
sze tylko o ok. 50% (rok 2005 w stosunku 
do roku 1990). Inwestycje podjęte po wejściu 
Polski do UE były więc w wielu przypadkach 
jedynie nadrabianiem straconego czasu 
i konieczne dla względnie prawidłowego 
funkcjonowania uczelni. 
Ważną sprawą jest oczywiście wykorzysta-
nie tego potencjału. Mamy wielu zdolnych 
ludzi wśród pracowników i studentów, którzy 
z pewnością mogą osiągać wybitne wyniki. 
Rolą zarządzających uczelniami, a zwłaszcza 
zarządzających całym szkolnictwem wyższym 
jest stworzyć im, jak najlepsze warunki do osią-
gania tych wyników. Mówię tu o całym syste-
mie prawnym i fi nansowym jak chociażby (nie)
sławne prawo o zamówieniach publicznych, 
które skutecznie utrudnia działalność badaw-
czą uczelni.

– Wracając do kierowanego przez Pana 
Profesora Instytutu Sterowania i Elektroni-
ki, podobno możecie się pochwalić świet-
nym Laboratorium Inteligentnych Maszyn 
i Systemów. Tutaj można podpatrzeć robo-
ty mobilne, manipulatory, mikrokontrolery, 
maszyny kroczące. Czy powstały w wyniku 
prac naukowo-badawczych, eksperymen-
tów studentów? Nad czym ostatnio Instytut 
pracuje?

– Laboratorium Inteligentnych Maszyn i Syste-
mów jest jednym z laboratoriów Instytutu. Być 
może jest najbardziej efektowne, jeśli chodzi 
o zaprezentowanie wyników badań naukowych 

szerokiej publiczności. Wiele z prezentowanych 
rozwiązań robotów powstało w laboratorium 
w wyniku prac naukowo-badawczych z udzia-
łem doktorantów i studentów Instytutu. Nie-
mały wkład w rozwój laboratorium wniosło też 
studenckie Koło Naukowe „Stery”. Aktualnie 
w laboratorium realizowane są nowe pomysły 
dotyczące zwłaszcza robotów mobilnych 
i ich sterowania. 

– Jaki jest Pana Profesora zakres działal-
ności jako naukowca? 

– Moja działalność naukowa związana jest 
z teorią sterowania. Mistrzem i nauczycielem 
oraz wieloletnim moim szefem (do przejścia 
na emeryturę) był prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Kaczorek, jeden z powszechnie uznanych 
twórców tej dziedziny w Polsce. W ostatnich 
latach moje zainteresowania naukowe kon-
centrowały się szczególnie na zagadnieniach 
modelowania złożonych układów dynamicz-
nych przy wykorzystaniu różnych, w tym 
niestandardowych metod (m.in. sztuczne sieci 
neuronowe, rachunek ułamkowy niecałkowite-
go rzędu).

– Życzę dalszych osiągnięć naukowych, 
więcej nowych opatentowanych wyna-
lazków i ich wdrożeń, a Politechnice jako 
uczelni co najmniej utrzymania dotychcza-
sowej wysokiej pozycji w rankingu uczelni 
w następnych latach. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska

Zdj. Pracowni Instytutu

Studenci ISiE 
podczas zajęć
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WOJNY PATENTOWE 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI1

Dr Michał Kruk

T en sposób użycia patentu 
stał się charakterystyczny dla 

gospodarki i sposobu wykorzystywa-
nia prawa patentowego w Stanach 
Zjednoczonych. 

Można wskazać inne przykłady. 
Aleksander Graham Bell (rys. 1), któ-
ry w 1876 r. wynalazł telefon, a rok 
później uzyskał patent na membranę 
stanowiącą podstawowy element mi-
krofonu telefonicznego, musiał z kolei 
bronić swojego prawa wyłącznego. Jak 
podaje Anton Huurdeman w książce 
„The Worldwide History of Telecommu-
nications” („Światowa historia teleko-
munikacji”), Bell stawał – zarówno jako 
powód, jak też pozwany – w ponad 
600 sprawach sądowych. Inny przy-
padek stanowią spory, w których jako 
strona brali udział bracia Orville i Wilbur 

Wright – pionierzy lotnictwa. W 1906 r. 
otrzymali oni patent na „sposób stero-
wania maszynami latającymi” i wkrótce 
po tym wydarzeniu skoncentrowali się 
na walce z krajowymi i zagranicznymi 
konkurentami. Najgłośniejszy, kilkuna-
stoletni spór, toczyli z amerykańskim 
konstruktorem Glennem Curtissem, 
który zakończył się właściwie dopiero 
w wyniku wybuchu I Wojny Światowej 2. 

M ożna też wskazać na postać 
Thomasa Alvy Edisona, auto-

ra ponad pięciu tysięcy wynalazków 
(m.in. fonografu, żarówki, miernika 
prądu, akumulatora i betoniarki). Posłu-
gując się otrzymanymi patentami Edi-

Rys. 1. Aleksander Graham Bell 
(źródło: www.wikipadia.org)

Monopol prawny daje istotne uprawnienia – zdawali sobie z tego sprawę wynalazcy, 
którzy w okresie rewolucji przemysłowej (a także nieco później) opracowywali swoje wynalazki 

i uzyskiwali na nie patenty. Wskazuje się między innymi na Jamesa Watta, który w roku 1769 uzyskał 
patent na zmodernizowany silnik parowy Thomasa Newcomena (wydzielona komora skraplania). 

W kolejnych latach opracował on parowy silnik dwustronny, dokonał zgłoszenia patentowego i w 1784 r. 
otrzymał patent na tzw. uniwersalny silnik parowy z odśrodkowym regulatorem obrotów. 

Z uwagi na to, że opatentowane wynalazki były powszechnie wykorzystywane przede wszystkim 
w górnictwie (pojawił się olbrzymi popyt na maszyny wykorzystujące te wynalazki), James Watt, 

wraz ze wspólnikiem Matthew Boultonem, skupił się na walce z innymi wynalazcami i producentami 
blokując skutecznie wprowadzanie ich rozwiązań na rynek. 
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son potrafi ł zmonopolizować niektóre 
rynki, w szczególności rynek fi lmowy. 
W 1893 r. uzyskał prawo wyłączne 
na kinetoskop (rys. 2), a w roku 1897 
patent na kamerę kinematografi czną. 
Po uzyskaniu monopolu występował 
on przeciwko konkurentom prowadząc 
do ich całkowitego uzależnienia 3.
Produkcja fi lmów w Stanach Zjedno-
czonych na przełomie XIX i XX wieku 
została zresztą w znacznym stopniu 
zdominowana przez Edison Manufac-
turing Company. Dla Edisona pracował 
sztab wykwalifi kowanych prawników, 
a równocześnie jego towary były ma-
sowo reklamowane w prasie i na pla-
katach. Działania wielkiego wynalazcy 
postrzegano jako kontrowersyjne, były 
one jednak skuteczne i wciąż stanowią 
wzorzec dla uprawnionych z patentów 
zmierzających do maksymalnego wy-
korzystania swojego monopolu. Edison 
prowadził politykę utrzymania swojej 
dominującej pozycji na rynku, a uzyska-
ny w 1902 r. patent na kamerę fi lmową 
stanowił kolejne narzędzie do walki 
z konkurencją.

W literaturze wskazuje się 
powyższe przykłady jako 

przypadki pierwszych wojen pa-
tentowych. Znamienne jest, że spory 

sądowe toczyły się głównie w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki (Edison, Bell 
i bracia Wright byli Amerykanami). 
Polem bitewnym prowadzonych wojen 
patentowych pozostają zresztą na-
dal przede wszystkim amerykańskie 
sądy. Wynika to z kilku okoliczności: 
po pierwsze, specyfi ki amerykańskiego 
prawa patentowego (jego liberalnego 
charakteru/liberalnej wykładni), po dru-
gie – wielkości rynku oraz po trzecie 
– innowacyjnego charakteru gospo-

darki USA. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę, że w ramach globalizującej się 
gospodarki światowej wojny paten-
towe prowadzone są także w innych 
państwach, przede wszystkim wysoko 
uprzemysłowionych4 lub o dużej liczbie 
mieszkańców (m.in. Niemczech, Korei 
Południowej, Japonii, Australii i Indiach).

T rudno jest wskazać, kto jest 
autorem pojęcia „wojny pa-

tentowe” („patent wars”). Zaczęło 

„pole bitwy” 
(sprawy sądowe 
o naruszenie 
patentów)

„obszar handlu”
(umowy 
o sprzedaży 
patentów)

liczba patentów 
będących 
przedmiotem 
spraw sądowych 
lub zbycia 

przypadki 
składania pozwów 
przeciwnych 

okres 
(lata 2008-2012)

Rys. 3. Schemat obrazujący spory patentowe i „handel” patentami 
(źródło: www.visual.ly/tech-patent-wars)

Rys. 2. Kinetoskop Edisona chroniony 
patentem udzielonym w 1893 r. 
(źródło: www.sdtb.de)
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że Xerox Corporation stworzył gąszcz 
patentowy ograniczający dostęp 
do rynku innym przedsiębiorcom.

W ostatnim dziesięcioleciu 
doszło do niespotykanego 

dotąd zintensyfikowania opisywanych 
działań – tę dekadę można zresztą 
uznać za dekadę wojen patento-
wych. Początków nasilania się oma-
wianych zjawisk należy upatrywać 
w wojnie patentowej między Stanami 

Zjednoczonymi i Japo-
nią (właściwie między 
przedsiębiorcami 
amerykańskimi a ja-
pońskimi). W obawie 
przed japońskim po-
stępem technologicz-
nym Amerykanie w la-
tach 80-tych XX wieku 
podjęli na szeroką 
skalę działania praw-

ne8 skierowane przeciwko firmom 
z Kraju Kwitnącej Wiśni 9. 

K olejny etap wojen patentowych 
miał miejsce w latach 90-tych 

ubiegłego wieku w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki i związany był z moż-
liwością patentowania wynalazków 

się ono pojawiać w piśmiennictwie 
amerykańskim pod koniec XIX wie-
ku, między innymi w czasopiśmie 
„Western Electrician” czyli w okresie, 
kiedy znany był już casus Bella. Choć 
problem w ostatnich latach narasta, 
dotychczas nie pojawiła się uniwer-
salna definicja „wojny patentowej”. 
Można przyjąć, że wojna patento-
wa to sytuacja, w której dochodzi 
do wykorzystania patentu (często 
wielu patentów), 
zasadniczo przez 
podmiot działający 
z zamiarem eks-
ploatacji wynalazku 
lub eksploatujący 
wynalazek, w celu 
zajęcia jak najlepszej 
pozycji na danym 
rynku (np. farmaceu-
tycznym). Przy czym 
obecnie działania te mają charakter 
totalny, co powoduje, że są w nie za-
angażowane liczne podmioty. Patent 
staje się tym samym narzędziem pro-
wadzenia walki konkurencyjnej reali-
zowanej zasadniczo poprzez złożenie 
pozwu, udzielenie licencji lub uzyska-
nie odszkodowania. Ponadto, w ra-
mach prowadzonej wojny patentowej, 
prawo wyłączne może być skutecz-
nym instrumentem ograniczającym 
wprowadzenie na rynek identycznego 
lub podobnego rozwiązania. Poniższy 
schemat (rys. 3) przedstawia obraz 
wojny patentowej na rynku telefonów 
komórkowych 5.

W ojnom patentowym towa-
rzyszy zjawisko „gąszczy 

patentowych” („patent thickets”). 
W szeroko komentowanym opraco-
waniu przygotowanym przez zespół 
pod kierownictwem Iana Hargreave-
sa (maj 2011), zdefiniowano je jako 
„zwartą sieć zachodzących na sie-
bie praw własności intelektualnej, 
z którą musi sobie poradzić przed-
siębiorstwo planujące rzeczywiście 
wprowadzić na rynek swoją tech-
nologię (swoje produkty)”6.Innymi 
słowy chodzi o mnogość patentów 
uniemożliwiających wykorzystanie 
wynalazku. 

D ane dotyczące liczby dokony-
wanych zgłoszeń patentowych 

(zob. „Kwartalnik UP RP”, 4/20127) 
pokazują niebywałą dynamikę wzro-
stową w okresie ostatnich dwudziestu 
lat – globalnie w tym okresie nastąpił 
wzrost z około 1 do blisko 2 milionów 
zgłoszeń rocznie (dla porównania 
w USA w 1990 r. zostało dokonanych 
około 150 tysięcy, a w 2010 r. prawie 
500 tysięcy zgłoszeń). Pojęcie „gąszcz 

patentowy” pojawiło się zresztą, praw-
dopodobnie po raz pierwszy, w wyda-
nej w Stanach Zjednoczonych w 1978 r. 
encyklopedii „News Dictionary” Donal-
da Panetha w związku z głośną sprawą 
sądową pomiędzy SCM Corporation 
a Xerox Corporation. Prezentując swoje 
stanowisko SCM Corporation podnosił, 

Rys. 4. Wykres przedstawiający liczbę udzielonych patentów w poszczególnych latach 
przez amerykański urząd patentowy na tzw. wynalazki realizowane za pomocą komputera 
(źródło: www.wikipedia.org).

Wojny patentowe Wojny patentowe 
to przejaw zaostrzającej się to przejaw zaostrzającej się 

konkurencyjnej walki konkurencyjnej walki 
na światowym rynkuna światowym rynku
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realizowanych za pomocą komputera. 
Przyczyniły się do tego wyroki United 
States Court of Appeals for the Federal 
Circuit (Apelacyjny Sąd Stanów Zjedno-
czonych dla Dystryktu Centralnego)10, 
w szczególności orzeczenia z 1994 r. 
(sprawa Lowry) oraz 1998 r. (sprawa 
State Street Bank & Trust). Wpłynęły 
one na liberalizację wykładni prawa 
patentowego przez amerykański urząd 
patentowy, zwiększenie liczby zgłoszeń 
tego rodzaju (rys. 4) i w konsekwencji 
utworzenie gąszczy patentowych. 

T ym samym powstały sprzyja-
jące warunki do wszczynania 

wojen patentowych – można podać 
ich przykłady. W roku 1997 rozpoczął 
się spór prawny w sprawie patentów 
na oprogramowanie antywirusowe, 
w którym brały udział firmy z USA 
i Wielkiej Brytanii: Symantec, Trend 
Micro, Integralis oraz McAffee. Dwa 
lata później przedsiębiorstwa ame-
rykańskie Amazon i Barnes&Noble 
wszczęły wojnę patentową w sprawie 
patentu na „technologię zamawiania 
za pomocą jednego kliknięcia” („one-
click purchasing technology”). Z kolei 
w roku 2004 Sony i Kodak, potentaci 
z Japonii i USA, rozpoczęli spór doty-
czący patentów na kamery cyfrowe.

R ozwój nowych technologii 
(pozwalających na ochronę 

za pomocą patentów) spowodo-
wał, że praktyka prowadzenia 
wojen patentowych na tych ryn-
kach została szybko zaadapto-
wana. Sztandarowym przykładem 
są tzw. wojny smartfonowe („smart-
fon wars”), w których biorą udział 
globalni producenci telefonów komór-
kowych: Samsung, Apple, Google, 
Microsoft, Nokia, Motorola oraz HTC. 
Pierwsze potyczki miały miejsce pod 
koniec 2008 r., kiedy pozwy wzajem-
nie złożyły przeciwko sobie Nokia 
i Apple. Najgłośniejsza kampania 
toczy się od trzech lat między Apple 
a Samsungiem. Spory były prowa-
dzone w wielu państwach (m.in. USA, 
Wielkiej Brytanii i Niemczech), a z tar-
czą wracał zazwyczaj Apple. Ostat-
nio role odwróciły się – w czerwcu 

tego roku amerykańska Komisja 
ds. Handlu Zagranicznego orzekła, 
że Apple naruszał patenty Samsunga 
na rozwiązania dotyczące technologii 
3G. Konsekwencją tego jest zakaz 
sprowadzania do USA przez firmę 
Apple niektórych swoich produktów 
(produkowanych głównie w Azji). 

O becnie wojny patentowe 
dotyczą nie tylko urządzeń 

elektronicznych (między innymi także 
tabletów), ale też towarów z innych 
segmentów rynku (nawozów roślin-
nych, materiałów siewnych czy far-
maceutyków). Trzeba zaznaczyć, 
że sposób prowadzenia „działań 
wojennych” zmienił się (obejmuje 
szerokie spektrum działań prawnych 
i public relations). W wojnach paten-
towych zaczęły brać udział pań-
stwa (poprzez zmianę przepisów 
prawa i wydawane w sprawach 
patentowych orzecznictwo). Prze-
jawem tego ostatniego jest między 
innymi forsowany od kilku lat projekt 
reformy prawa patentowego w Sta-
nach Zjednoczonych i tegoroczne 
wyroki Sądu Najwyższego w Indiach 
w sprawach dotyczących leków Gli-
vec i Nexavar.11

W ojny patentowe należy uznać 
za przejaw zaostrzającej się 

walki konkurencyjnej na rynku, przy 
czym w grę wchodzi rynek światowy, 
o który walczą potentaci z Dalekiego 
Wschodu, Stanów Zjednoczonych 
i Europy Zachodniej. Celem pozosta-
je „podbicie” danego państwa – jed-
nak nie za pomocą działań zbrojnych, 
a przy użyciu patentów. Inwazję 
prowadzą w tym przypadku przed-
siębiorstwa z najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie państw. Są 
one wspierane przez rodzime rządy, 
które wpływają na kształt regulacji 
krajowych i międzynarodowych (czę-
sto wykorzystywana jest dyplomacja 
promująca krajowych przedsiębior-
ców). Można zatem mówić o „eskala-
cji zbrojeń patentowych”. 

P rzedstawiony problem ma 
znaczenie dla gospodarki 

Unii Europejskiej, w tym Polski. Jest 

to związane z procesem tworzenia 
systemu patentu europejskiego 
o jednolitym skutku. W opinii polskich 
naukowców (m.in. prof. prof. Aurelii 
Nowickiej, Ryszarda Skubisza i Stani-
sława Sołtysińskiego) proponowana 
formuła systemu może doprowadzić 
do powstania gąszczy patentowych 
i w konsekwencji prowadzenia wo-
jen patentowych na skalę taką, jak 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

  1 W artykule zostały wykorzystane in-
formacje z Wikipedii, a także książek 
A. Huurdemana „The Worldwide History 
of Telecommunications” i T. Lubelskiego 
„Historia Kina – Kino Nieme”, tom I.

  2 Do ograniczenia monopolu patentowego 
doprowadził rząd USA zainteresowany 
rozwojem lotnictwa wojskowego.

  3 Fenomen działań Edisona przedstawiony 
został w książce „Historia Kina – Kino 
Nieme” pod redakcją T. Lubelskiego.

  4 A tym samym zamożnych stanowiąc 
chłonny rynek dla nowoczesnych 
technologii.

  5 Ujawnia on to zjawisko jedynie w niewiel-
kim fragmencie.

  6 Ang. „a dense web of overlapping intel-
lectual property rights that a company 
must hack its way through in order to ac-
tually commercialize new technology”.

  7 Artykuł: „Wpływ stanu gospodarki 
na ochronę własności przemysłowej 
– podsumowanie (4)”.

  8 Przejawem były pozwy o naruszenie 
patentów, wnioski o unieważnienie paten-
tów i wymuszone licencje patentowe.

  9 Chodziło głównie o zgłoszenia patentowe 
dokonywane w USA.

10 Chodzi o specjalny sąd w USA zajmujący 
się między innymi sprawami z zakresu 
prawa własności przemysłowej – został 
utworzony w 1982 r.

11 W pierwszej sprawie Sąd Najwyższy 
uznał, że zmieniona jedynie w niewielkim 
stopniu formuła chemiczna na lek prze-
ciwnowotworowy wcześniej chroniony 
patentem nie zasługuje na ponowne 
udzielenie monopolu. W drugiej utrzyma-
na została licencja przymusowa. Sprawy 
dotyczyły odpowiednio leków oferowa-
nych przez Novartis i Bayer.

Dr Michał Kruk
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Nad czym pracuje WIPO

TRAKTAT DLA NIEWIDOMYCH TRAKTAT DLA NIEWIDOMYCH 
– CZYLI MIĘDZYNARODOWE „CZYNIENIE DOBRA”

Po ponadtygodniowych negocjacjach z udziałem przeszło sześciuset delegatów Po ponadtygodniowych negocjacjach z udziałem przeszło sześciuset delegatów 
ze 186 państw członkowskich WIPO, Konferencja Dyplomatyczna zwołana ze 186 państw członkowskich WIPO, Konferencja Dyplomatyczna zwołana 

przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Marakeszu (Maroko) przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Marakeszu (Maroko) 
w czerwcu br. przyniosła długo wyczekiwany kompromis. w czerwcu br. przyniosła długo wyczekiwany kompromis. 

Ostatecznie przyjęto Ostatecznie przyjęto Traktat w sprawie dozwolonego użytku na rzecz osób Traktat w sprawie dozwolonego użytku na rzecz osób 
niewidomych i niedowidzących / osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi niewidomych i niedowidzących / osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi 

zapoznawanie się z drukiem.zapoznawanie się z drukiem. Traktat pozwoli niewidomym na korzystanie z zasobów Traktat pozwoli niewidomym na korzystanie z zasobów 
zagranicznych bibliotek, z utworów opublikowanych w formatach specjalnie zagranicznych bibliotek, z utworów opublikowanych w formatach specjalnie 

dostosowanych do ich potrzeb, na czym szczególnie skorzystają niepełnosprawni dostosowanych do ich potrzeb, na czym szczególnie skorzystają niepełnosprawni 
z krajów rozwijających się.z krajów rozwijających się.

poprowadzonych negocjacji, opór silnego 
amerykańskiego i europejskiego lobby 
wydawniczego został pokonany. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia 
w krajach rozwijających się jest oko-
ło 285 milionów osób niedowidzących. 
Pomimo faktu, że w wielu bogatych 
krajach niewidomi mają łatwiejszy 
dostęp do publikacji, które zostały 
przetłumaczone na alfabet Braillè a lub 
dostępne są w innych formatach, tylko 
około 5% wszystkich książek na świecie 
jest dostępnych dla niewidomych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem 
autorskim, biedniejsze kraje nie mają 
dostępu do tych tłumaczeń bez uzy-
skania wyraźnej zgody właściciela praw 
autorskich. 

UE ocenia, że mniej niż 1% wszyst-
kich książek jest dostępnych dla 
osób niewidomych z krajów Trzecie-

go Świata. Dla przykładu – Hiszpań-
ski Królewski Narodowy Instytut Niewi-
domych dysponuje ponad 100.000 ksią-
żek, które chce wysłać do krajów Ame-
ryki Łacińskiej, ale nie może z powodu 
istnienia bariery prawa autorskiego. 
Biblioteki w pięciu krajach Ameryki Ła-
cińskiej (Kolumbia, Nikaragua, Meksyk, 
Urugwaj i Chile) mają tylko 9000 książek 
dostępnych dla niewidomych. 

Co zmienia Traktat

Traktat ma to zmienić. Dla ludzi żyją-
cych w biednych krajach obowią-
zywanie Traktatu będzie oznaczało 
dostęp do książek, które zostały 
już przetłumaczone na dostępne 
formaty w innych krajach, a zatem 
włączenie tej grupy czytelników 
do kręgu użytkowników zasobów 

Dlaczego Traktat jest 
potrzebny

Negocjacje w sprawie Traktatu, który 
zmieni dotychczas obowiązujące prawo 
rozpoczęły się już w 2008 r., ale postęp 
– jak dotychczas – był niewielki. Choć 
ogromna większość (około 90%) 
przyszłych benefi cjentów nowego trak-
tatu żyje w krajach rozwijających się, 
to głównymi blokującymi postęp negoc-
jacji były USA i Unia Europejska, gdzie 
niewidomi mają stosunkowo łatwy dostęp 
do publikacji przetłumaczonych na alfabet 
Braillè a lub dostępnych w innych forma-
tach, takich jak audiobooki czy druk dużą 
czcionką. Pomimo faktu, że Parlament 
Europejski przyjął w lutym 2012 r. rezolu-
cję wzywającą do wsparcia traktatu dla 
niewidomych, apel ten nie znalazł szer-
szego oddźwięku wśród rządów europej-
skich. Ostatecznie, w efekcie umiejętnie 
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literatury światowej, z której wszyscy 
korzystamy. 

Traktat wprowadza bowiem dla 
państw, które są jego stronami, wy-
móg przyjęcia krajowych regulacji 
prawnych, które umożliwią reproduk-
cję, dystrybucję i udostępnianie opu-
blikowanych utworów w dostępnych 
formatach poprzez ograniczenia 
i wyjątki odnoszące się do praw au-
torskich uprawnionych. 

Polska ustawa o prawie autorskim 
zawiera już taki wyjątek na rzecz 
osób niepełnosprawnych – w art. 331, 

który przewiduje: „Wolno korzystać 
z już rozpowszechnionych utworów dla 
dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli 
to korzystanie odnosi się bezpośrednio 
do ich upośledzenia, nie ma zarobko-
wego charakteru i jest podejmowane 
w rozmiarze wynikającym z natury 
upośledzenia”. To co istotne, ratyfi kacja 
traktatu pozwoli na dostęp do e-booków 
z polskich bibliotek niewidomym miesz-
kającym za granicą. 

Traktat przewiduje ponadto możliwość 
międzynarodowej wymiany utworów 
w dostępnych formatach między 
organizacjami międzynarodowymi 
reprezentującymi interesy osób niewido-
mych/niedowidzących i z dysfunkcjami 
uniemożliwiającymi posługiwanie się 
drukiem. Dzięki niemu możliwa sta-
nie się także harmonizacja wyjątków 
i ograniczeń, co umożliwi organizacjom 
działalność transgraniczną. To dzielenie 
się utworami w dostępnych formatach 
z pewnością zwiększy całkowitą liczbę 
oferowanych dzieł: zamiast pięciu krajów 
produkujących dostępne wersje tych 
samych utworów, każdy z tych krajów 
będzie mógł wyprodukować dostępną 
wersję innego utworu, która będzie z ko-
lei rozpowszechniana w innych krajach. 

Obecnie, kwestia określenia wyjątków 
i ograniczeń należy do kompetencji 
rządów krajowych. Jednak w praktyce 
zagadnienie to jest różnorodnie uregu-
lowane w poszczególnych ustawodaw-
stwach krajowych. W wielu państwach 

kopiowanie na prywatny użytek jest 
bezpłatne, ale tylko niektóre kraje stosu-
ją wyjątki, np. ze względu na uczenie się 
na odległość. 

Traktat zabezpiecza także interesy au-
torów i wydawców, by ich opublikowane 
utwory nie były narażane na niewłaściwe 
używanie lub rozpowszechnianie do ko-
gokolwiek innego niż zamierzeni bene-
fi cjenci. Wprowadza zasadę, że trans-
graniczne udostępnianie dzieł w oparciu 
o ograniczenia i wyjątki musi być zawężo-
ne do konkretnych, specyfi cznych przy-
padków, które nie kolidują z ich normalną 
eksploatacją i nie naruszają interesów 
uprawnionych z tych praw. 

Dokument z Marakeszu wzywa ponadto 
do zacieśnienia współpracy pomiędzy 
państwami będącymi jego stronami 
w celu wspierania wymiany transgra-
nicznej. Państwa te zobowiążą się 
do możliwie szybkiego zwiększania do-
stępu do opublikowanych dzieł, a współ-
praca między nimi będzie kluczowym 
krokiem do osiągnięcia tego celu.
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Traktat – historyczne 
wydarzenie

Dyrektor Generalny WIPO, dr Francis 
Gurry, określił przyjęcie traktatu hi-
storycznym wydarzeniem i wielkim 
zwycięstwem osób niewidomych, 
niedowidzących i z dysfunkcjami 
uniemożliwiającymi posługiwanie się 
drukiem, ale także wielu innych użyt-
kowników systemu ochrony IP, a sam 
Traktat – dokumentem zrównoważo-
nym, godzącym odmienne interesy 
różnych partnerów. 

Poprzez przyjęcie traktatu społeczność 
międzynarodowa udowodniła zdolność 
rozwiązywania w wyniku wielostronnych 
procesów konkretnych problemów i re-
alizacji rozwiązań kompromisowych. 

„W WIPO udało nam się w ostatnim 
czasie przeprowadzić z sukcesem dwa 
takie wielostronne procesy: efektem 
pierwszego z nich był „Traktat o ar-
tystycznych wykonaniach audiowizu-
alnych” (Pekin 2012), a owocem dru-
giego – obecny Traktat z Marakeszu” 
– podsumował Francis Gurry. 

Także delegaci krajowi podkreślali, 
że przyjęcie Traktatu jest świetnym 
przykładem tego, jak konstruktywnie 
możemy działać na arenie międzyna-
rodowej i dowodem, że multilateralizm 
jest właściwym sposobem osiągania 
zamierzonych rezultatów.

O Traktacie powiedzieli 

Warto zacytować wypowiedzi wielu 
innych uczestników Konferencji. James 
Love szef Knowledge Ecology Inter-
national (KEI) tak skomentował podpi-
sanie traktatu: „jest to pierwszy traktat 
podpisany w ramach WIPO, który kon-
centruje się na prawach użytkowników, 
i pierwszy traktat, który koncentruje się 
na prawie człowieka do uczestnictwa 
w kulturalnym życiu społeczności. 
Traktat znacznie poszerzy dostęp 
do utworów, szczególnie wśród osób, 
które posługują się wspólnym języ-
kiem, takim jak angielski, hiszpański, 
arabski czy francuski.”

Pośród nowości w traktacie dotyczą-
cym prawa autorskiego jest artykuł 
dotyczący poszanowania prywatności, 
obowiązek ustanowienia legalnej ścieżki 
do obchodzenia zabezpieczeń technicz-
nych w utworach, uznanie, że wyjątki 
muszą działać ponad granicami oraz 
uznanie ważności ogólnych wyjątków 
i dozwolonego użytku („fair use” czy „fair 
practices”). 

Z kolei zdaniem Pablo Lecuona z Tfl o-
libros, argentyńskiej biblioteki cyfro-
wej dla niewidomych, traktat pozwoli 
niewidomym na korzystanie z bibliotek, 
które znajdują się poza granicami 
ich kraju zamieszkania, na czym szcze-
gólnie skorzystają niepełnosprawni 
z krajów rozwijających się. 

Natomiast jak oceniła Teresa Hackett, 
dyrektor programowy organizacji 
pozarządowej Electronic Information 
for Libraries: „To nie tylko kwestia 
prawna – dla nas jest to kwestia moral-
na. Chodzi o prawa człowieka”. 

„Najważniejsze, że książki będą czyta-
ne przez ludzi niezależnie od rodzaju 
ich niepełnosprawności – co jest 
najwyższym celem 
negocjacji, a Traktat 
ma właśnie ten cel 
zrealizować” – ocenił 
przedstawiciel organiza-
cji wydawców. 

Zaś Stevie Wonder, 
światowej sławy 
niewidomy muzyk, 
podkreślił, że sukces 
Traktatu jest bardzo 
znaczący z wielu powo-
dów. Jest niezwykle 
ważny nie tylko dla 
osób niewidomych, 
niedowidzących i z dys-
funkcjami uniemożli-
wiającymi posługiwanie 
się słowem drukowa-
nym, ale także dlatego, 
że stanowi ważny 
sygnał dla światowych 
przywódców, że jedno-
cześnie z działaniami 
biznesowymi możliwe 
jest czynienie dobra. 

Na zakończenie konferencji w Mara-
keszu Stevie Wonder wezwał rządy 
państw, by nie zwlekały z ratyfi kacją 
traktatu, tak aby jak najszybciej stał się 
wiążącym prawem.

Niech podpiszą wszyscy 

W ostatnim dniu Konferencji Dyploma-
tycznej Traktat podpisało 51 państw 
członkowskich WIPO, zaś 129 akt 
końcowy Traktatu. Chociaż samo podpi-
sanie Traktatu nie stanowi zobowiązania 
do przestrzegania jego postanowień, 
to jednak jest zdecydowanym sygnałem 
zamiaru przystąpienia do Traktatu przez 
jego sygnatariuszy. Traktat wejdzie 
w życie po ratyfi kacji przez minimum 
20 państw członkowskich WIPO, które 
zobowiążą się do przestrzegania jego 
postanowień. Można powiedzieć, że im 
szybciej to się stanie, tym lepiej.

Ewa Lisowska

Zdj. WIPO

Dyr. Generalny WIPO Francis Gurry z ociemniałym 
piosenkarzem Stevie Wonderem
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Współpraca międzynarodowa

Zanim podejmie się decyzjeZanim podejmie się decyzje

Zgromadzenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jako Zgromadzenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jako 
najwyższy organ decyzyjno-polityczny, zatwierdzają sprawozdania wszystkich najwyższy organ decyzyjno-polityczny, zatwierdzają sprawozdania wszystkich 

związków administrowanych przez Organizację z realizowanych przez nie działań związków administrowanych przez Organizację z realizowanych przez nie działań 
w poprzednim roku, a także sprawozdania fi nansowo-budżetowe. Podejmują też w poprzednim roku, a także sprawozdania fi nansowo-budżetowe. Podejmują też 

szereg decyzji programowych, ukierunkowujących prace związków oraz działających szereg decyzji programowych, ukierunkowujących prace związków oraz działających 
w ich ramach komitetów i grup roboczych w kolejnym roku. W dniach od 23 września w ich ramach komitetów i grup roboczych w kolejnym roku. W dniach od 23 września 

do 2 października br. odbyła się w Genewie 51. sesja Zgromadzeń WIPO.do 2 października br. odbyła się w Genewie 51. sesja Zgromadzeń WIPO.

W toku tegorocznej sesji Zgro-
madzeń miały zostać podjęte 

decyzje o kluczowym znaczeniu dla funk-
cjonowania zarówno samej Organizacji, 
jak i dla prac poszczególnych komitetów. 
W pierwszej grupie decyzji miało się zna-
leźć głównie uchwalenie budżetu na lata 
2014/2015 oraz powołanie biur zewnętrz-
nych Organizacji, w drugiej natomiast 
grupie oczekiwano przede wszystkim 
podjęcia decyzji w sprawie przedłużenia 
mandatu Międzyrządowego Komitetu ds. 
Własności Intelektualnej, Zasobów Gene-
tycznych, Wiedzy Tradycyjnej (IGC) oraz 
decyzji o zwołaniu w 2014 r. konferencji 
dyplomatycznej dla zawarcia Traktatu 
dotyczącego ujednolicenia krajowych 
wymogów formalnych dla rejestracji wzo-
rów przemysłowych (Design Law Treaty 
– DLT ), a także ustalenia planu dalszych 
prac Stałego Komitetu ds. Prawa Autor-
skiego (SCCR). 

S krajna rozbieżność stanowisk 
i interesów grup regionalnych oraz 

państw członkowskich w powyższych 
tematach, która ujawniła się już na eta-
pie prac w poszczególnych organach 
roboczych, doprowadziła do tego, że ne-
gocjacje dla uzgodnienia treści decyzji 
możliwych do zaakceptowania przez 

wszystkie zainteresowane strony toczyły 
się w specjalnie powołanych w tym celu 
nieformalnych grupach roboczych. 

M imo intensywnych wielogodzin-
nych rozmów koordynatorów grup 

regionalnych, kompromis udało się wypra-
cować jedynie w odniesieniu do przedłu-
żenia mandatu Komitetu IGC. Zgodnie 
z udzielonym Komitetowi w zeszłym roku 
dwuletnim mandatem, Zgromadzenia 
postanowiły o kontynuowaniu negocjacji 
w kolejnym biennium 2014/2015 w celu 
stworzenia tekstu międzynarodowego 
instrumentu prawnego mającego na celu 
skuteczną ochronę zasobów genetycz-
nych, wiedzy tradycyjnej i tradycyjnych 
przejawów kultury. Ustalono, że w 2014 r. 
prace Komitetu będą kontynuowane pod-
czas dwóch sesji tematycznych poświęco-
nych kolejno każdemu z tych zagadnień. 
Prace te będą prowadzone w oparciu 
o dotychczas istniejące projekty tekstów 
poświęconych poszczególnym przedmio-
tom ochrony, natomiast trzecia z zapla-
nowanych na 2014 r. sesji poświęcona 
będzie podsumowaniu wyników prac obu 
sesji oraz ocenie zaawansowania prac. 
Zgromadzenia 2014 dokonają oceny 
postępu prac Komitetu i podejmą decyzję 
co do możliwości zwołania konferencji 

dyplomatycznej dla podpisania wynego-
cjowanego wspólnie nowego instrumentu 
ochrony zasobów genetycznych, wiedzy 
tradycyjnej i folkloru. 

W iele delegacji wypowiedziało się 
pozytywnie o postępie prac Ko-

mitetu IGC w minionym roku przyznając, 
że w pracach nad tekstami nastąpił znacz-
ny postęp. Jednakże – jak przyznali repre-
zentanci licznych delegacji – na obecnym 
etapie potrzebna jest intensyfi kacja prac, 
aby możliwe było przezwyciężenie dzielą-
cych je różnic w podejściu do najbardziej 
problemowych zagadnień, takich jak: 
przedmiot ochrony, jej benefi cjenci, za-
kres ochrony, czy wyjątki i ograniczenia 
ochrony. 

R eprezentacja Unii Europejskiej 
w swoim wystąpieniu po raz 

kolejny przypomniała swoje stanowisko, 
w którym podkreśla, że przyszły instru-
ment ochrony powinien być dostatecznie 
elastyczny i przejrzysty oraz mieć cha-
rakter dokumentu prawnie niewiążącego. 
Według opinii przedstawicieli UE dopiero 
z chwilą powstania skonsolidowanego tek-
stu dokumentu możliwe będzie rozstrzy-
gnięcie co do natury tego instrumentu 
ochrony. UE wyraziła ponadto ubolewanie 
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z powodu braku dyskusji poświęconej 
przyszłym pracom Komitetu przed obecną 
sesją Zgromadzeń. Przedstawiciel UE 
poparł jednak, w duchu kompromisu, 
zaproponowany program działań na kolej-
ny rok wyrażając nadzieję, że oczekiwane 
dyskusje na temat przyszłych prac odbę-
dą się podczas ostatniej przed Zgroma-
dzeniami 2014, 28. sesji Komitetu IGC. 

Ż adnego kompromisu nie udało 
się natomiast osiągnąć w odnie-

sieniu do kwestii budżetowych, powo-
łania biur zewnętrznych WIPO, ani też 
w odniesieniu do planu prac Stałego 
Komitetu ds. Prawa Znaków Towaro-
wych (SCT).

Prace SCT od przeszło trzech lat koncen-
trują się na negocjowaniu projektu Trakta-
tu dotyczącego ujednolicenia krajowych 
wymogów formalnych dla rejestracji wzo-
rów przemysłowych (DLT). Celem Traktatu 
jest przyjęcie uproszczonych i jednolitych 
standardów w krajowych procedurach 
rejestracji wzorów przemysłowych, które 
obecnie różnią się w poszczególnych 
krajach. Urzędy własności przemysłowej 
państw członkowskich pozytywnie oce-
niają wpływ przyjęcia planowanych zmian 
na działalność użytkowników. 

P ozostają jednak nadal rozbieżności 
opinii co do tego, w jakim tempie 

powinny toczyć się dalsze prace nad 
nowym Traktatem i regulaminem wyko-
nawczym do niego i kiedy powinno dojść 
do zwołania konferencji dyplomatycznej 
dla jego przyjęcia.

Państwa rozwinięte (czyli Grupa B, UE 
i Grupa Państw Europy Środkowej i Bał-
tyckich (CEBS) uważają, że tekst projektu 
Traktatu jest już prawie gotowy i wymaga 
jedynie dopracowania w szczegółach, 
co może być wykonane w ciągu najbliż-
szych dwóch sesji Komitetu (w grudniu 
i w I kwartale przyszłego roku). 

Państwa rozwijające się i najsłabiej 
rozwinięte, chociaż deklarują potrzebę 
wprowadzenia uproszczonych i ujed-
noliconych procedur rejestracji wzorów 
przemysłowych, wskazują natomiast na to, 
że potrzebują więcej czasu na dostosowa-
nie swoich krajowych ustawodawstw oraz 
przygotowanie się pod względem tech-

nicznym i organizacyjnym dla zapewnienia 
pełnej operatywności nowych procedur. 
Dlatego też domagają się stanowczo 
wprowadzenia do tekstu Traktatu przepisu 
zobowiązującego WIPO do udzielenia 
im pomocy technicznej w przygotowaniu 
ich urzędów do wykonywania nowych 
przewidzianych Traktatem zadań. Uważają 
jednocześnie, że wypracowany przez SCT 
tekst projektu Traktatu i regulaminu wyko-
nawczego nadal nie jest na tyle dojrzały, 
aby można było już teraz podjąć decyzję 
o zwołaniu konferencji dyplomatycznej dla 
jego zawarcia. Szczególnie negatywnie 
do Traktatu nastawiona jest grupa państw 
afrykańskich; ich brak zgody na zwołanie 
konferencji w 2014 r., przy jednoczesnym 
nieprzejednanym stanowisku delegacji 
USA w kwestii włączenia do treści Trak-
tatu przepisu o pomocy technicznej (USA 
stanowczo się temu sprzeciwia), doprowa-
dziło do zawieszenia dalszych negocjacji 
w tym zakresie. 

W trakcie trwania Zgromadzeń 
wyjątkową rolę, ponownie 

po Prezydencji w drugiej połowie 2011 r., 
miała do odegrania Polska, która na cały 

bieżący rok przejęła od Węgier koordy-
nację grupy regionalnej państw Europy 
Centralnej i Bałtyckich (CEBS). W skład tej 
grupy wchodzi jedenaście byłych państw 
dawnego bloku wschodniego, a obecnie 
będących członkami Unii Europejskiej 
(Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, 
Słowenia, Węgry) oraz Albania, Bośnia 
i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, 
Mołdowa i Serbia. 

Przedstawiciel Polski aktywnie uczest-
niczył w nieformalnych negocjacjach 
prowadzonych w ramach wspominanych 
grup roboczych. Będzie również do końca 
roku reprezentował interesy grupy CEBS 
w pracach poszczególnych Komitetów, jak 
również w toku nadzwyczajnej sesji Zgro-
madzeń, która prawdopodobnie zostanie 
zwołana w grudniu w celu zamknięcia 
zakończonej właśnie sesji zwyczajnej. 
Pozostaje tylko pytanie, czy uda się tego 
dokonać. 

Budynek WIPO, gdzie trwają dyskusje podczas Zgromadzeń i zapadają decyzje

Grażyna Lachowicz

Zdj. WIPO
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Innowacyjna rola uczelni w regionie

NASZĄ SIŁĄ – BYŁABY 

INTEGRACJA DZIAŁAŃINTEGRACJA DZIAŁAŃ

Rozmowa z prof. dr hab. Robertem 
Władysławem Ciborowskim, 
Prorektorem ds. Ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku

– Kilka podlaskich fi rm ma szanse na udo-
skonalenie swoich produktów. W maju 
br. został ogłoszony konkurs w ramach 
projektu Uniwersytetu w Białymstoku 
oraz Instytutu Innowacji i Technologii 
Politechniki Białostockiej. Do kogo skie-
rowana jest ta propozycja i w jaki sposób 
projekt ten może wpłynąć na podlaskie 
przedsiębiorstwa?

– Projekt skierowany jest przede wszystkim 
do fi rm, które nie mają środków na udo-
skonalanie posiadanych rozwiązań. Kilka 
ze zgłoszonych w konkursie propozycji dotyczy 
opracowania rozwiązań technologicznych 
czy produktowych, które mogą skutecznie 
konkurować na rynku, jednak muszą wcześniej 
zostać do niego dostosowane. Konkurs ma 
za zadanie na tyle ulepszyć te rozwiązania, aby 
fi rmy mogły skutecznie konkurować nie tylko 
na rynku, na którym już działają, ale także 
umożliwić wejście na nowe.

– Jak więc ocenia Pan innowacyjną czy też 
twórczą rolę uczelni w regionie? Czy na te-
renie województwa podlaskiego ta rola jest 
widoczna?

– Uczelnie podejmują wiele działań o charak-
terze podstawowym czyli takich, do których 
zostały stworzone, nie zaś działań twórczych 

czy innowacyjnych. Uczelnie istnieją po to, aby 
przekazać studentom pewien kanon wiedzy, 
jednak na pewnym etapie ta wiedza może 
zostać przewartościowana bądź przetransfor-
mowana w taką, z którą mogą zmierzyć się 
i przedsiębiorstwa. Pozostaje jednak pytanie, 
w jakim zakresie przedsiębiorstwa mogą 
i chcą z tej wiedzy skorzystać. To, co pocho-
dzi z uczelni nigdy nie jest od razu gotowe 
do „przyjęcia”, zastosowania. Jest to niestety 
wynikiem braku możliwości fi nansowych 
oraz dostosowań „ rynkowych” uczelni, które 
nie mają środków na zweryfi kowanie do końca 
efektów danego rozwiązania. Oczywiście 
na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu 
powstają innowacyjne projekty, które mogłyby 
dać wymierny efekt rynkowy, niestety pojawia 
się właśnie pytanie o źródło ich fi nansowania. 

Na tym etapie procesu innowacji, wycho-
dzącym jako impuls z uczelni, muszą czy też 
powinny pojawić się fi rmy, które będą zaintere-
sowane wdrożeniem i wykorzystaniem wiedzy 
oraz pomysłów przez uczelnię oferowanych. 
Jest to istotne nie tylko ze względu na wkład 
fi nansowy, ale także „ukierunkowanie rynkowe” 
pomysłu pod konkretne, sprawdzone czy też 
znane przez takie fi rmy zapotrzebowanie 
konsumenckie. Czy jednak na terenie Podlasia 
znajdą się fi rmy, które zechcą wziąć na swoje 
barki wdrożenie, zastosowanie efektów proce-
su innowacji, zdecydują się z wyprzedzeniem 
fi nansować badania i projekty uczelniane 
z nadzieją, że przełożą się one i to w dalszej 
perspektywie na zyski, efekty rynkowe? Słyn-
ny już łazik marsjański jest produktem, który 
w wersji pierwotnej trudno sprzedać, choć 

Biblioteka Politechniki Białostockiej (Źródło: portal poranny.pl)

Powinniśmy współpracować i szukać własnych szans i możliwości, Powinniśmy współpracować i szukać własnych szans i możliwości, 
by rozwoju nie opierać tylko na środkach unijnychby rozwoju nie opierać tylko na środkach unijnych
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dzięki dofi nansowaniu np. przez przedsiębior-
stwa pewne elementy tego wynalazku można 
by przełożyć na efekt rynkowy. 

– Jakie problemy uczelnie najczęściej 
napotykają przy transferze technologii 
do biznesu?

– Właściwie dostrzegam dwa główne proble-
my. Pierwszy z nich to brak funduszy na stwo-
rzenie rozwiązań kompatybilnych z potrzebami 
przedsiębiorstw. Uczelnie powinny posiadać 
podobne instrumenty i narzędzia, jakimi dys-
ponują fi rmy, aby móc przekazywać wiedzę 
na poziomie oczekiwanym przez przedsiębior-
stwa. Drugim istotnym problemem są kwestie 
formalne. Nie ma przejrzyście określonych 
zasad współpracy instytucji publicznych 
i prywatnych. Rozwiązaniem mogłaby być 
zmiana prawa na takie, które ułatwiałoby 
tę współpracę.

– Jak Pan ocenia kreatywność i aktywność 
badawczo-naukową Uniwersytetu w Bia-
łymstoku oraz innych uczelni na terenie 
województwa? Czy zauważalna jest współ-
praca pomiędzy placówkami naukowymi 
lub z ośrodkami B+R?

– Niestety aktywność badawczo-naukowa 
naszych uczelni nie jest na wysokim poziomie. 
Główną przeszkodą i w tym wypadku są fi nan-
se. Proszę pamiętać, że w Polsce na działal-
ność naukową przeznacza się ok. 0,5% PKB, 
w Unii Europejskiej jest to średnio ok. 2% PKB. 
Natomiast sam Uniwersytet Harvarda ma 
większy budżet niż cały budżet polskiej nauki. 
Pewną szansę upatrywałbym także w stworze-
niu na uczelniach struktur, które mogłyby być 
konkurencyjne czy choć w niewielkim stopniu 
uczestniczyć w „życiu 
światowym”. Mam na my-
śli wyspecjalizowanie się 
w konkretnych obszarach 
badawczych charakte-
rystycznych dla uczelni 
czy regionu. Należałoby 
także zmienić system 
szkolnictwa wyższego. 
Nie da się być jednocze-
śnie świetnym dydak-
tykiem i naukowcem. 
Niezwykle trudno jest 
łączyć te dwie funkcje. 
Jeśli chodzi o współpracę 
uczelni z różnymi placów-
kami badawczo-rozwo-

jowymi, to taka 
na terenie naszego 
województwa 
praktycznie nie ist-
nieje. Coraz bar-
dziej widoczna jest 
natomiast współ-
praca między 
poszczególnymi 
uczelniami.

– Czy podlaskie 
uczelnie posiada-
ją ośrodki trans-
feru technologii 
i jak wygląda 
kwestia ich dofi -
nansowania?

– Oczywiście, że podlaskie uczelnie posiadają 
takie ośrodki. Niestety ze względu na niedo-
fi nansowanie oraz trudności w pozyskaniu 
odbiorców niektóre z nich są likwidowane 
jak np. Ośrodek Transferu Technologii UwB. 
Sądzę, że na terenie naszego województwa 
wystarczyłby jeden prężnie działający ośrodek 
obsługujący, zarówno Uniwersytet w Białym-
stoku, Politechnikę Białostocką, jak i Uniwersy-
tet Medyczny. Oczywiście wymagało by to re-
gulacji prawnych dotyczących m.in. kwestii 
własności czy też umów formalnych.

– A jakie jest Pana stanowisko w szeroko 
dyskutowanej ostatnio kwestii „uwłaszcze-
nia” naukowców? Czy może widzi Pan inne 
rozwiązanie?

– Jako Rektor Uniwersytetu nie jestem 
zachwycony tym rozwiązaniem. Odbiera 
to uczelni możliwość zarobkowania czy też 

odpisywania pewnych kwot w momencie, 
kiedy naukowcy korzystają ze sprzętu nale-
żącego do uczelni. Patrząc jednak z drugiej 
strony – prawa powinny należeć do naukowca. 
Na wielu uczelniach naukowcy wolą robić 
badania poza uczelnią, podpisując umowy 
bezpośrednio z przedsiębiorstwami. Z punktu 
widzenia tych osób jest to dobre rozwiązanie, 
choć nie do końca korzystne dla uczelni. Może 
dobrym rozwiązaniem byłoby pozostawianie 
„narzutu” fi nansowego do dyspozycji instytutu 
bądź danego naukowca jednak z określonym 
przeznaczeniem.

– Podsumowując naszą rozmowę, czy wi-
dzi Pan w przyszłości szansę na wzrost 
udziału uczelni w rozwoju województwa 
podlaskiego?

– Dopóty, dopóki nie zmieni się struktura go-
spodarcza i nie poprawi się dynamika rozwoju 
regionu, a uczelnie nie będą silniejsze naukowo 
i nie uzyskają dodatkowych źródeł fi nan-
sowania, raczej zostaniemy w tym miejscu, 
w którym teraz jesteśmy. Powinniśmy zatem 
szukać rozwiązań w połączeniu sił regional-
nych (uczelni i samorządów) oraz stworzeniu 
warunków do współpracy z dużymi ośrodkami 
w Polsce i za granicą. Przy tym należy także 
pamiętać, że nie można tego rozwoju opierać 
tylko na funduszach unijnych, które są jedynie 
doraźnym rozwiązaniem. Powinniśmy szukać 
własnych szans i możliwości. Liczę, że kiedyś 
je znajdziemy.

– Dziękuję za rozmowę.

Siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Pałac Branickich 
(Źródło: portal museo.pl)

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku  Rozmawiała: Paulina Tumiel
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Z notatnika rzecznika prasowego

KOMU BRAKUJE 

„PTASIEGO MLECZKA”?„PTASIEGO MLECZKA”? 

W 2003 r. uzyskali na rzecz fi rmy Lotte 
Wedel rejestrację nazwy „Ptasie Mlecz-

ko” jako wspólnotowego znaku towarowego 
w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
OHIM w Alicante. W ten sposób słowny znak 
towarowy „Ptasie Mleczko” posiada ochronę 
na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także 
na terenie Polski. Właściciel tego znaku może 
więc prowadzić postępowania prawne prze-
ciwko naruszaniu znaku i dochodzić roszczeń 
z tego tytułu poprzez wystąpienie do działają-
cego w Polsce Sądu Wspólnotowych Znaków 
Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Na tym 
jednak działania Wedla się nie kończą. Wia-
domo, że fi rma ta zawiera liczne ugody z pro-
ducentami stosującymi znak „Ptasie Mleczko”, 
zgodnie z którymi wytwórcy ci przestają stoso-
wać tę nazwę dla oznaczania swoich wyrobów. 
Trwa także kolejne postępowanie o zareje-
strowanie słownego znaku „Ptasie Mleczko” 
w Urzędzie Patentowym RP. 

P odobno fi rma Lotte Wedel stara się także 
wpłynąć na wydawców słowników i in-

nych publikacji, aby słowa „Ptasie Mleczko” 
nie pojawiały się jako nazwa rodzajowa, a jedy-
nie jako określenie produkcji Wedla. Czy wysiłki 
te przyniosą spodziewane efekty i marka „Pta-
sie Mleczko” na stałe wróci do Wedla? Nie jest 
to jeszcze pewne, ale determinacja pierwotne-
go posiadacza tej marki jest bardzo widoczna. 

W niosek, jaki można wysnuć z tej historii 
jest prosty – gdyby zakłady Wedla 

nie zaniedbały przedłużenia ochrony znaku 
towarowego nie byłoby całej sprawy i monopol 
na „Ptasie Mleczko” należałby do pierwotnego 
producenta, który nie musiałby walczyć o utra-
cony znak. Gdyby ciągłość ochrony została 
zachowana nie pojawiłyby się na rynku „ptasie 
mleczka” innych producentów i zachowana 
zostałaby zdolność odróżniająca znaku, który 
nie uległby w ten sposób tzw. degeneracji. 

W idać więc jak istotne znaczenie może 
mieć dbałość o wartości niematerialne 

przedsiębiorstwa, jakimi są znaki towarowe. 
Tylko kto myślał o ochronie znaku towarowego 
państwowego producenta w warunkach go-
spodarki nakazowo-rozdzielczej w roku 1956? 
Chyba nikt i dlatego dla zakładów Wedla pro-
blem słodkiego „Ptasiego Mleczka” jest dzisiaj 
chyba bardzo gorzki. 

Znane polskie przysłowie mówi, że jeśli komuś wyjątkowo 
dobrze się powodzi, to brakuje mu jedynie „ptasiego 

mleka”. Nie wiemy, jak było dokładnie, ale może to właśnie 
powiedzenie stanowiło inspirację dla nestora polskiego 

cukiernictwa Jana Wedla, który w 1936 roku wymyślił pyszną 
piankową pomadkę oblaną czekoladą i ochrzcił ją nazwą 

„Ptasie Mleczko”. Przewidujący przedsiębiorca nie omieszkał 
także zarejestrować nową nazwę jako słowny znak towarowy 

w Urzędzie Patentowym RP. 

S mak tego specjału wielu z nas pamięta 
z dzieciństwa i kojarzy go nieodmiennie 

z marką Wedel, choć ja osobiście do niedawna 
nie wiedziałem, że ptasie mleczko stanowiło 
oryginalnie produkt tej fi rmy, a moje najwcze-
śniejsze wspomnienia związane z tym sma-
kołykiem dotyczyły głównie widoku emerytek, 
które w najgłębszym kryzysie lat 80. pokątnie 
handlowały na ulicach owiniętymi w błyszczą-
cy celofan kolorowymi pudełkami ptasiego 
mleczka. 

W olność gospodarcza sprawiła, że wielu 
producentów słodyczy postanowiło 

także zarobić na świetnej rynkowej pozycji 
ptasiego mleczka i wprowadziło ten wyrób 
do swojej oferty. Okazało się, że używając 
nazwy „Ptasie Mleczko” wytwórcy ci nie naru-
szają w niczym praw pierwotnego producenta, 
gdyż znak towarowy zarejestrowany przez 
Wedla po prostu… wygasł w 1956 roku z pro-
zaicznego powodu nie dokonania w terminie 
odpowiedniej opłaty w Urzędzie Patentowym 
RP, zapewniającej przedłużenie ochrony. 

T o zaniechanie miało istotne konsekwen-
cje dla dalszej kariery lubianego przez 

Polaków ptasiego mleczka. Już w roku 1987 

zakłady noszące wówczas ofi cjalną nazwę 
„22 lipca d. E.Wedel” starały się naprawić swój 
piramidalny błąd i podjęły pierwszą próbę po-
nownej rejestracji towarowego znaku słownego 
„Ptasie Mleczko”. Jednak Urząd Patentowy RP 
nie wydał pozytywnej decyzji co do rejestracji 
argumentując, że określenie „ptasie mleczko” 
stało się powszechnie znaną nazwą rodzajową 
określonego typu produktów cukierniczych. 
Nazwa ta pojawiła się nawet w normach bran-
żowych i podręcznikach cukierniczych. W ten 
sposób zakłady Wedla utraciły monopol na na-
zwę jednego ze swoich fl agowych produktów, 
z czego skwapliwie korzystali inni producenci 
wprowadzając na rynek coraz to nowe odmiany 
mlecznych pianek pod marką „ptasie mleczko”. 

T en segment słodkich wyrobów okazał się 
na rynku polskim tak atrakcyjny i docho-

dowy, że zakłady Wedla postanowiły walczyć 
o swoją dawną markę. Jednak kolejne próby 
rejestracji znaku nie dały efektu ze względu 
na niezmienne stanowisko Urzędu Patentowe-
go RP wskazującego na fakt, że nazwa „Ptasie 
Mleczko” utraciła swoją zdolność odróżniającą. 
Prawnicy Wedla postanowili więc działać 
w inny sposób. Adam Taukert 
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IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE

5-6 WRZEŚNIA 2013
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY

RYNEK GŁÓWNY 25, KRAKÓW

WDRAŻANIE INNOWACJI:
PRZEKSZTAŁCANIE WIEDZY W ZYSK

Sympozjum współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013, w ramach projektu pt. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”. POIG.05.02.00-00-004/10



PENELE, SESJE I WARSZTATY 
PODCZAS SYMPOZJUM

5 września 2013 r.
Jak odwrócić trend spadku 
innowacyjności w Polsce
Krzysztof Rybiński, Akademia Finansów i Biznesu 
Vistula

Perspektywy wzrostu innowacyjności 
– koncentracja na tworzeniu technologii 
czy analizie potrzeb rynku?

Rafał Ohme, NEUROHM, Polska 
Christian Hackl, TUM-Tech GmbH, Niemcy 
Edward Scott, Millennium Plastics Ltd, 
Nowa Zelandia

Finansowanie przedsięwzięć 
innowacyjnych wysokiego ryzyka
Giancarlo Migliori, MrGoodIdea, Włochy 
Michał Jasiorkowski, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 
Zygmunt Grajkowski, Giza Polish Ventures
Tomasz Kierzkowski, Bank Pekao SA

Czy formalizm zdusza innowacyjność? 
Jak skutecznie poruszać się w gąszczu 
przepisów aby uzyskać publiczne 
fundusze na B+R

Moderator: Olaf Gajl, Ośrodek Przetwarzania 
Informacji – Instytut Badawczy
Agnieszka Wierzbicka, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego 
Kamil Kiljański, Komisja Europejska 
Jadwiga Widziszewska, Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Krakowskiej 
Tomasz Pyrć, Centrum Transferu Technologii 
Akademii Górniczo-Hutniczej

Rola własności przemysłowej w biznesie
Moderator: Ron Marchant, niezależny konsultant, 
Wielka Brytania
Mi-Young Han, Światowe Stowarzyszenie Kobiet 
Wynalazców i Przedsiębiorców, Korea
Martti Enäjärvi, Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego 
Cezary Rutka, Technox Sp. z o.o., Polska

Alternatywy rozwoju technologicznych 
start-upów. Współpraca z funduszami 
wysokiego ryzyka

Moderator: Witold Załęski, Bielski Park 
Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji Sp. z o.o.
Roni A. Einav, Einav Hi-Tech Assets Ltd, Izrael
Marcin Bielówka, Fundusz Zalążkowy KPT 
Sp. z o.o.
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Różne spojrzenia Różne spojrzenia 
na skuteczne na skuteczne 

wdrażanie innowacjiwdrażanie innowacji

Już po raz dziewiąty, w dniach 5-6 września br. Już po raz dziewiąty, w dniach 5-6 września br. 
w Krakowie, odbyło się międzynarodowe w Krakowie, odbyło się międzynarodowe 

sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa 
w innowacyjnej gospodarce – Wdrażanie w innowacyjnej gospodarce – Wdrażanie 
innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk”. innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk”. 

Tym razem, po raz pierwszy, sympozjum gościło Tym razem, po raz pierwszy, sympozjum gościło 
jednak nie w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak nie w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

a w Międzynarodowym Centrum Kultury a w Międzynarodowym Centrum Kultury 
przy Rynku Głównym.przy Rynku Głównym.

Pomimo bardzo różnych ocen obecnej sytuacji gospodarczej, zarówno w Polsce, jak 
i na świecie, dyskusje nie koncentrowały się wokół globalnego kryzysu, choć kwestia 
ta pojawiała się w ich tle. Bo nie ulega wątpliwości, że choć kryzys nie tłamsi naszej 
gospodarki na taką skalę, jak wiele innych gospodarek świata, niemniej tym bardziej 
uwypukla problem niskiego pozycjonowania Polski w światowych rankingach inno-
wacyjności i potrzebę intensywnych działań, żeby odwrócić ten trend. 

Jak zauważył przewodniczący obradom, Ron Marchant (były dyrektor generalny 
brytyjskiego Urzędu Patentowego), nawiązując do grafi cznej symboliki plakatu, 
zapowiadającego tegoroczne sympozjum, linia innowacji i wzrostu nie jest prosta. 
W pewnym momencie się załamuje, bo nie ma skutecznej recepty na dotarcie 
do celu prosto, bez załamania i pokonywania po drodze przeszkód.

Jest widoczne, że wychodzenie z kryzysu w początkowej fazie wciąż niesie ze sobą 
odczuwalne spowolnienie ekonomiczne. W tym kontekście szczególnego znaczenia 
dla gospodarki nabiera inwestowanie środków publicznych w działalność badaw-
czo-rozwojową, a następnie efektywne wdrażanie wyników tych prac. Stąd tematyka 
poruszana podczas obrad dotyczyła m.in.: relacji pomiędzy sektorem prywatnym 
i publicznym oraz ich roli w stymulowaniu innowacyjności, zachęcaniu prywatnych 
przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, szczególnie w fazie początko-
wej opracowywania nowych technologii, dostępu do źródeł fi nansowania działalności 



S YM P OZ JU M  W  K R A KO W I ES YM P OZ JU M  W  K R A KO W I E
Jak pobudzić innowacyjność polskiej nauki 
i gospodarki?
Moderator: Łukasz Cioch, Wyższa Szkoła Europejska 
im. ks. Józefa Tischnera
Alicja Adamczak, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
Mariusz Andrzejczak, Polski Holding Obronny 
Jacek Guliński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Michał Jasiorkowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Marcin Łata, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Jerzy Majchrzak, Ministerstwo Gospodarki 
Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska 
Andrzej Siemaszko, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE 
Witold Wiśniowski, Instytut Lotnictwa

6 września 2013 r.
Przykład dobrych praktyk włączania własności 
przemysłowej do strategii innowacyjnych... 
a raczej pułapka pogoni za najlepszymi praktykami
Alfred Radauer, Technopolis Group Ltd, Austria

Publiczne nakłady na B+R a innowacyjność 
gospodarki – poszukiwanie efektu synergii
Pat Frain, University College Dublin, Irlandia 
Colin Hunsley, ClearViewIP Ltd, Wielka Brytania 
Wojciech Dominik, Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzanie portfelem patentowym oraz 
negocjacje w transferze technologii
Maciej Wojtkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania 
Paul Adams, EverEdge IP Ltd, Nowa Zelandia

Problemy z komercjalizacją – studia przypadku
Prowadzący: Artur Włodarski, „Gazeta Wyborcza”

Dyskusja: Jak pomóc innowacyjnym 
przedsięwzięciom?
Paul Adams, EverEdge IP Ltd, Nowa Zelandia 
Anna Hejka, Heyka Capital Markets Group 
Giancarlo Migliori, MrGoodIdea, Włochy 
Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska 
Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania 
Edward Scott, Millennium Plastics Ltd, Nowa Zelandia

•Posumowanie uwag uczestników sympozjum
• Identyfi kacja potencjalnych czynników 
wspierania procesów komercjalizacji technologii 
w polskich fi rmach i jednostkach naukowych
• Poszukiwanie płaszczyzn współpracy między 
fi rmami a jednostkami naukowymi
Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o., Polska

Świetny produkt, chłonny rynek, silna ochrona 
własności intelektualnej – przepis na sukces. 
Tylko gdzie są pieniądze?
• Identyfi kowanie czynników kluczowych dla 
sukcesu komercjalizacji produktu
• Pozyskiwanie partnerów do udziału w procesie 
komercjalizacji
• Maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji
Stephen Robertson, Metis Partners, Wielka Brytania
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innowacyjnej w warunkach wysokiego ryzyka inwestycyjnego, a także 
znaczenia patentowania i ochrony IP w procesach komercjalizacji inno-
wacji w konkurencyjnej gospodarce.

Konieczność zapewnienia trwałego wzrostu 
gospodarczego 

Już na początku sympozjum przywołane zostały fakty, które w ostat-
nich dniach trafi ły do publicznej wiadomości. Microsoft zakupił mobliny 
dział Nokii, a to oznacza – jak podkreśliła prezes UP RP dr Alicja 
Adamczak – przejęcie za sumę ok. 6 mld dolarów olbrzymiego portfo-
lio patentowego oraz to, jak ważnym elementem jest posiadanie praw 
wyłącznych. To one najczęściej stanowią o przewadze biznesowej, 
konkurencyjnej fi rm. Kilka dni wcześniej w mediach pojawiła się infor-
macja, że fi rma GE Healthcare, światowy dostawca technologii i usług 
medycznych, otworzy w Krakowie centrum naukowo-badawcze. Jak 
podała fi rma w swoim ofi cjalnym komunikacie: „GE Healthcare wybrało 
Polską nie tylko z uwagi na cieszących się doskonałą opinią ekspertów 
w dziedzinie technologii. Decyzja o stworzeniu tutaj globalnego centrum 
wpisuje się także w długofalowe plany fi rmy jako inwestora i dostawcy 
technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”. 

Te fakty są przykładami, że urzeczywistniają się te idee, te wartości, 
które są w patentach zawarte. Patent jest swoistego rodzaju wyrazem 
umowy społecznej pomiędzy twórcami a rządami – mówiła prezes Urzę-
du Patentowego. 

Konkurencyjność gospodarcza we współczesnym zglobalizowanym 
świecie w coraz mniejszym stopniu powiązana jest z występowaniem 
tradycyjnych przewag, takich jak dostępność zasobów naturalnych 
czy też koszty pracy. Przykłady krajów wysokorozwiniętych pokazują, 
że trwały wzrost gospodarczy może być oparty na wykorzystaniu poten-
cjałów związanych z kreatywnością i przedsiębiorczością społeczeństwa 
oraz umiejętnością współpracy – tak swoje wystąpienie rozpoczął Marcin 
Kubiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
(wystąpienie str. 23-24).

Środki unijne a innowacyjność

Swoje spostrzeżenia dotyczące wydatkowania środków unijnych i „roz-
liczania” się z efektów zainwestowanych funduszy, przedstawił podczas 
wykładu specjalnego prof. Krzysztof Rybiński (rektor Akademii Fi-
nansów i Biznesu Vistula). 

Jego zdaniem o sukcesie nie świadczy ilość, procent wydanych pie-
niędzy, tylko uzyskane efekty. Jeżeli nie dojdzie do radykalnych zmian 
to nowa perspektywa fi nansowa może doprowadzić do katastrofy 
innowacyjności w Polsce. Być może cały system dystrybucji środków 
unijnych trzeba radykalnie przemodelować. 

Przedstawił jednocześnie swoje rekomendacje w celu uzyskania zde-
cydowanego postępu we wzroście innowacyjności polskiej gospodarki 
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czyli bycia innowacyjnym w taki sposób, 
żeby dzięki tej innowacji możliwa była 
zyskowna i szybko rosnąca sprzedaż 
produktów i usług przez polskie fi rmy 
na rynkach zewnętrznych w Europie i glo-
balnie (rekomendacje na str. 30-32)

Jak pomóc innowacyjnym 
przedsięwzięciom

Dzięki patronatowi redakcyjnemu „Gazety 
Wyborczej”, w programie sympozjum 
przedrukowany został artykuł dziennikarza 
Gazety, Artura Włodarskiego „Mamy ge-
nialne polskie wynalazki! I co? I nic”1 – któ-
ry był kanwą moderowanego przez redak-
tora panelu, związanego z problemami 
komercjalizacji wynalazków. To był jeden 
z tych paneli, który szczególnie mocno 
zaangażował uczestników w dyskusję. 
Stało się tak, ponieważ przedstawione 
zostały w nim przypadki tych wynalazców 
i instytucji, które, pomimo jakby się wyda-
wało oczywistego „skazania” na sukces, 
tego sukcesu nie osiągają. 

O różnych przyczynach tego stanu rzeczy 
oraz o tym, jak pomóc takim innowa-
cyjnym przedsięwzięciom mówili Anna 
Hejka (Heyka Capital Markets Group), 
Paul Adams (EverEdgeIP), Giancarlo 
Migliori (MrGoodIdea), Luk Palmen 
(InnoCo), Stephen Robertson (Metis 
Partners) oraz Edward Scott (Millenium 
Plastics).

Anna Hejka apelowała do decyden-
tów, żeby zbyt pochopne i pospieszne 
programowanie środków unijnych 
na lata 2014-2020 nie spowodowało, 
że na kolejnym sympozjum będziemy się 
zastanawiali, co było przyczyną ich złego 
wydatkowania. Stwierdziła także, że naj-
większą bolączką polskiej przedsiębior-
czości jest biurokracja. Mówiła również 
o sile, jaka tkwi w ludziach, o naszych 
postawach. Podkreśliła, że będąc po tej 
drugiej stronie – czyli przedstawiciela 
fi rmy, która podejmuje decyzje o fi nanso-
waniu bądź nie różnego rodzaju przedsię-
wzięć, istotną rzeczą jest przygotowanie 

się do rozmowy z potencjalnym inwesto-
rem, umiejętne zaprezentowanie swoich 
pomysłów. Musimy wiedzieć, co i jak 
chcemy na tym ważnym, wstępnym etapie 
„sprzedać”, na jakie pytania powinniśmy 
przygotować odpowiedzi. Jednym sło-
wem, należy antycypować oczekiwania 
tych, którzy byliby gotowi ulokować swoje 
pieniądze w nasz pomysł. 

Paul Adams podkreślał z kolei, że jeśli 
mamy świetny pomysł i świetny zespół, 
pieniądze nie są takim problemem, jakby 
się mogło wydawać. Nie należy się jedynie 
poddawać, choć może to zabrzmieć zbyt 
ogólnikowo. Jako ilustrację takiej deter-
minacji podał przykład wynalazcy zamku 
błyskawicznego – 17 lat minęło od wyna-
lezienia go do wprowadzenia do sprze-
daży. Osiągnięcie tego, co chcemy, może 
długo potrwać. Nie powinno to jednak 
zrażać twórców. 

Luk Palmen radził, by patrzeć zawsze 
i oceniać trendy, nawet jeśli jesteśmy wy-
nalazcami, którzy z założenia proponują 
to, czego dotąd nie było na rynku, To trud-
na sztuka, ale bez oceny oczekiwań kon-
sumentów, różnych zjawisk społecznych, 
które kreują potrzeby i wskazują nisze, 
które mogą być opłacalne, nie odniesiemy 
sukcesu rynkowego. 

Dobre pomysły nie znają granic, jeśli jest 
na nie zapotrzebowanie, to pieniądze się 
znajdą – w takim tonie mówił także Ste-
phen Robertson, a Giancarlo Migliori 
akcentował, jak ważne jest, żeby inwestor 
wiedział, w co inwestuje swoje pienią-
dze. Jeśli nie będzie miał takiej wiedzy, 
nie zaryzykuje.

W kontekście tematyki tego panelu istot-
na jest wskazówka prof. Rafała Ohme 
(NEUROHM), że, oprócz samej idei 
wynalazku, ważne jest też to, co w marke-
tingu, nazywa się „opakowaniem”. A o tym 
najczęściej nasi wynalazcy zapominają. 
Dodać należy, że wykład prof. Ohme 
wzbudził niezwykle duże poruszenie 
na sali. Szczególnie entuzjastycznie 
i gromkimi salwami śmiechu komentowa-
ne były te momenty wykładu, w których 

List od wicepremiera i ministra gospodarki, 
Janusza Piechocińskiego odczytuje 
Piotr Brylski. Obok prezes UP RP 
Alicja Adamczak

Sala obrad w trakcie rozpoczęcia sympozjum

Anna Hejka, prezes Heyka Capital Markets 
Group oraz prof. Krzysztof  Rybiński, 
rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
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analizował stan emocji, towarzyszących 
obu płciom w różnych sytuacjach czy za-
chowaniach konsumenckich, w połącze-
niu z konkretnym obrazem. Trzeba przy-
znać, że modne w ostatnim czasie twier-
dzenie, iż kobiety są z Wenus a mężczyźni 
z Marsa, w trakcie tego wykładu, mogło 
utwierdzać słuchaczy w swej słuszności. 

Praktyczne aspekty 
seminarium

Podobnie, jak w roku ubiegłym, formuła 
sympozjum uwzględniała również warsz-
taty oraz sesje równoległe. Jak podkreślali 
uczestnicy, udział w warsztatach czy se-
sjach dawał możliwość wyboru interesu-
jącej ich tematyki oraz zgłębiania prak-
tycznych problemów i rozwiązań, co jest 
szczególnie cenne. A trzeba dodać, 
że wybór ten był bardzo trudny – odby-
wały się trzy sesje równoległe pierwszego 
dnia oraz dwa warsztaty równoległe dru-
giego dnia. 

Tematyka sesji dotyczyła biurokratycznych 
aspektów pozyskiwania funduszy na B+R, 
roli własności przemysłowej w biznesie 
oraz alternatyw rozwoju technologicznych 
start-upów w kontekście współpracy 
z funduszami wysokiego ryzyka. Warszta-
ty specjalistyczne dotyczyły skutecznego 
stosowania narzędzi komercjalizacji inno-
wacji oraz związanej z tym nieodłącznie 
– ochroną własności przemysłowej. 

Zarówno sesje, jak i warsztaty prowadzo-
ne były przez krajowych i zagranicznych 
prelegentów. Moderatorami poszcze-
gólnych sesji byli Olaf Gajl (Ośrodek 
przetwarzania Informacji – Instytut 
Badawczy), Ron Marchant (przewod-
niczący sympozjum), Witold Załęski 
(Bielski Park Technologiczny Lotnic-
twa, Przedsiębiorczości i Innowacji). 
Warsztaty natomiast prowadzili Luk Pal-
men (InnoCo) oraz Stephen Robertson 
(Metis Partners). 

W opinii zarówno prelegentów, jak 
i uczestników, tegoroczne sympozjum na-
leży ocenić jako niezwykle przydatny głos 

w toczących się dyskusjach i „przymiar-
kach” do wydatkowania kolejnych, niema-
łych funduszy unijnych na rzecz tworzenia 
„inteligentnej gospodarki” do roku 2020. 
Atutami sympozjum, można więc powie-
dzieć, była aktualność tematyki, możli-
wość niezwykle interesujących dyskusji 
na newralgiczne problemy związane 
z innowacyjnością i wdrażaniem jej efek-
tów do praktyki gospodarczej czyli „prze-
kształcanie wiedzy w zysk” i zaprezento-
wanie tzw. dobrych i ciekawych praktyk. 
Wysoki merytoryczny poziom wystąpień, 
prezentacji, wypowiedzi na sympozjum 
oraz wspomniane właśnie jego praktyczne 
aspekty w postaci analizy konkretnych 
przykładów związanych z komercjalizacją 
innowacji na warsztatach i podczas sesji 
równoległych miały szczególne znaczenie 
dla tych ocen, które są nie bez znacze-
nia dla kolejnych takich spotkań. Jedno 
jest pewne – przed organizatorami stoi 
nie lada wyzwanie, za rok bowiem jubile-
uszowa, X edycja sympozjum w Krakowie.

Organizatorem sympozjum, nad którym 
honorowy patronat objął Minister Gospo-
darki, był Urząd Patentowy RP we współ-
pracy ze Światową Organizacją Ochrony 
Własności Intelektualnej. Współorgani-
zowane było również przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego 
oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, 
Politechnikę Krakowską, Politechnikę 
Świętokrzyską, Akademię Górniczo-Hut-
niczą oraz Politechnikę Wrocławską. Me-
rytorycznie wsparli je tradycyjnie: InnoCo, 
Ośrodek przetwarzania Informacji, Polski 
Holding Obronny (dawniej Bumar) oraz 
po raz pierwszy – Bank Pekao.

Patronat medialny objęły „Polish Market” 
oraz TVP Info, redakcyjny natomiast 
– „Gazeta Wyborcza”.

1 Artur Włodarski, Mamy genialne polskie wynalazki! 
I co? I nic [w:] Gazeta Wyborcza, str. 16, 18.04.2013, 
nr 91/7822. 

Sylwia  Marzec, Marcin Gędłek

Zdj. Robert Graff 

Od prawej: Ron Marchant, przewodniczący 
sympozjum oraz Jacek Guliński, 
podsekretarz stanu w MNiSW

Prof. Rafał Ohme z pasją opowiadał 
o funkcjonowaniu podświadomości 
i motywach naszych codziennych wyborów...

... a przykłady czerpał z życia codziennego
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Powiedzieli na Sympozjum

Zygmunt Grajkowski, Giza Polish Ventures
Model publicznego wsparcia (projektów wynalazczych, innowacyjnych – od red.) i prywatny 
zadziała tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie działał łącznie. Bo tylko środki prywatne czyli 
inwestor prywatny może zweryfi kować projekt pod kątem tego, czy ma on w ogóle sens 
i szanse na powodzenie na rynku. Prywatny biznes ocenia przede wszystkim to, czy w danym 
przedsięwzięciu, pomyśle jest przyszłość, są potencjalne korzyści, zyski. 

Jeśli wiadomo, że w fazie początkowej 8 na 10 fi rm upada, to proporcje nakładów publicz-
nych powinny być odwrotne niż dotąd: na wczesnym etapie fi nansowania wkład środków 
publicznych weryfi kujących przydatność ekonomiczną powinien wynosić 20%, a prywatnych 
– 80%. Jeśli projekt przechodzi przez kolejne fazy, ta proporcja powinna się zmniejszać. Do-
celowo powinno to być 100% środków prywatnych. Dobrze byłoby jednak, gdyby po drodze 
pojawiły się też odpowiednie instrumenty pożyczkowe.

Giancarlo Migliori, MrGoodIdea, Włochy
Żeby pozyskać inwestora, by wdrożyć nasz pomysł – należy pamiętać o kilku kluczowych 
czynnikach: fi rma musi umieć się poruszać w świecie fi nansowym dysponując, co bardzo 
ważne, planem działania, prostą i czytelną strategią, musi również potrafi ć przekonać o swoich 
zaletach konkurencyjnych, by zachęcić partnera fi nansowego czy przemysłowego do inwe-
stowania w swój pomysł.. A fi lozofi a przekonywania jest zawsze taka sama, inwestor powinien 
poznać fi rmę, by ocenić jej przewagę konkurencyjną, opartą o własność intelektualną.

Z kolei polityka sektora publicznego powinna być oparta na inteligentnych planach, w tym 
na spójnym i logicznym wydatkowaniu pieniędzy. Należy tworzyć infrastrukturę technologiczną 
na poziomie regionalnym w postaci parków technologicznych z uniwersytetami, instytucjami 
naukowymi. Te działania zdecydowanie wzmacniają regiony i podnoszą poziom innowacyjno-
ści gospodarki.

Christian Hackl, TUM-Tech GmbH, Niemcy
W TUM-Tech opracowaliśmy instrument, nazwany voucherem innowacji. Zaistniał on parę 
lat temu. Komisja Europejska zleciła badanie, jak takie vouchery działają w różnych krajach. 
Okazało się, że połączenie voucherów innowacji i instytucji pośrednicząco-doradczych to sku-
teczne rozwiązanie, które powoduje, że fi rma dopiero wtedy otrzymuje dodatkowe fi nansowa-
nie, gdy współpracuje z tego typu instytucjami, co pozwala na dobre przejście do transferu 
technologii.

Colin Hunsley, ClearViewIP Ltd, Wielka Brytania
Fundamentalnym elementem w gospodarce innowacyjnej jest zabezpieczenie praw wła-
sności intelektualnych. To ogromnie ważna kwestia, która choć nie jest ani tania, ani szybka, 
przyczynia się do powstawania przychodu i korzyści komercyjnych. Nie wyłączając korzyści 
społecznych. 

(Nieautoryzowane fragmenty wystąpień podczas Sympozjum UP RP)

Giancarlo Migliori z MrGoodIdea z Włoch

Christian Hackl z TUM-Teh GmbH z Niemiec

Zygmunt Grajkowski z Giza Polish Ventures
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NOWA STRATEGIA 
INWESTYCYJNA 
– INTELIGENTNE 
SPECJALIZACJE

a w największym stopniu powinno dotyczyć 
to sektora przedsiębiorstw. 

Jednym z mierników obrazujących inno-
wacyjność gospodarki jest liczba zgłasza-
nych wniosków patentowych. Także pod 
tym względem Polska znacznie odbiega 
od średniej europejskiej, choć należy 
podkreślić, że w ostatnich latach obser-
wujemy wzrostowe tendencje w zakresie 
działalności patentowej. W celu zwięk-
szenia dynamiki tego wzrostu konieczne 
jest podnoszenie świadomości w zakresie 
ochrony własności intelektualnej. Należy 
także wprowadzić rozwiązania motywujące 
polskich naukowców do komercjalizacji wy-
ników prac B+R oraz wspierać ich w tym 
procesie poprzez specjalistyczne doradz-
two. Proponowane zmiany prawne pole-
gające na tzw. „uwłaszczeniu naukowców” 
stanowią dobry kierunek zmian.

Wsparcie innowacyjności 
w latach 2014-2020 
– PO Inteligentny Rozwój

Jednym z najważniejszych problemów 
krajowego systemu innowacji jest słabość 
powiązań sektora badawczego z gospo-
darką. Wynika to m.in. z niskiego poziomu 
kapitału społecznego, niedoskonałości 

Marcin Kubiak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego

Konkurencyjność gospodarcza we współ-
czesnym zglobalizowanym świecie w co-
raz mniejszym stopniu powiązana jest 
z występowaniem tradycyjnych przewag, 
takich jak dostępność zasobów natu-
ralnych czy też koszty pracy. Przykłady 
krajów wysoko rozwiniętych pokazują, 
że trwały wzrost gospodarczy może być 
oparty na wykorzystaniu potencjałów 
związanych z kreatywnością i przedsię-
biorczością społeczeństwa oraz umiejęt-
nością współpracy. 

Pozycja innowacyjna Polski

Polska, pomimo podejmowania wysiłków 
w celu budowy gospodarki opartej na wie-
dzy, wciąż nie jest zaliczana do grona 
innowacyjnych państw, oferujących wysoko 
zaawansowane produkty i usługi. Świad-
czą o tym wyniki notowane przez Polskę 
w rankingach innowacyjności, w których 
często zajmujemy odległe miejsca. 

W porównaniu do innych krajów UE, Polska 
przeznacza na działalność badawczo-ro-
zwojową relatywnie mało środków (w 2011 r. 
było to 0,77% PKB). Zgodnie ze zobowiąza-
niami przyjętymi w rządowych dokumentach 
strategicznych w najbliższych latach należy 
kilkukrotnie zwiększyć nakłady na B+R, 

Emil Žatkuliak z Urzędu Własności 
Przemysłowej Republiki Czeskiej, Ľuboš 
Knoth ze Słowackiego Urzędu Patentowego 
oraz Susanne Ås Sivborg – dyrektor 
generalna Szwedzkiego Urzędu Patentów 
i Rejestracji

Sesja równoległa „Alternatywy rozwoju 
technologicznego start-upów. Współpraca 
z funduszami wysokiego ryzyka”. Witold 
Załęski z Bielskiego Parku Technologiczny 
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji 
oraz Marcin Bielówka z Funduszu 
Zalążkowego KPT

Prof. Wojciech Dominik, dyrektor 
Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu 
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 
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polskiego prawa, a także braku świadomo-
ści stron na temat korzyści wynikających 
ze współpracy. 

W minionych latach znaczna część środ-
ków publicznych, w tym pochodzących 
z funduszy europejskich, dedykowanych 
wsparciu innowacyjności przeznaczona zo-
stała na rozwój nowoczesnej infrastruktury 
badawczej. Założeniem polityki regionalnej 
do 2020 r. jest efektywne wykorzystanie 
istniejących zasobów oraz koncentracja 
wsparcia na rozwoju innowacyjnych pomy-
słów odpowiadających na potrzeby rynku. 

Dlatego też w przygotowywanym Progra-
mie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 
2014-2020 (PO IR) planuje się położenie 
większego nacisku na wspieranie pro-
jektów realizowanych we współpracy 
sektorów nauki i biznesu. Istotne zna-
czenie ma ukierunkowanie środków 
na projekty badawcze, charakteryzujące 
się wysokim potencjałem w zakresie 
komercjalizacji. 

Środki PO IR wspierać będą realizację 
projektów B+R przez przedsiębiorstwa, 
jednostki naukowe oraz ich konsorcja. 
Finansowany będzie cały proces powsta-
wania innowacji lub jego wybrane elemen-
ty: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez 
prace rozwojowe i demonstracyjne, aż 
po wdrożenie wyników badań w działal-
ności gospodarczej oraz sprzedaż inno-
wacyjnych produktów i usług na rynkach 
zagranicznych. 

Strategia inwestycyjna PO IR będzie 
uwzględniała potrzeby przedsiębiorstw 
znajdujących się na różnych etapach 
rozwoju działalności innowacyjnej. 
Dlatego też oprócz prac B+R finanso-
wane będą m.in: inwestycje związane 
ze zwiększaniem potencjału infrastruk-
turalnego przedsiębiorstw do prowa-
dzenia badań, współpraca pomiędzy 
MŚP a dużymi firmami w celu two-
rzenia tzw. otwartych innowacji oraz 
dostęp do usług B+R świadczonych 
przez jednostki naukowe i instytucje 
otoczenia biznesu. 

Celem PO IR jest także podniesienie 
pozycji polskiej nauki na arenie światowej 

oraz wzrost jakości badań prowadzonych 
w jednostkach naukowych. Cel ten będzie 
realizowany poprzez wspieranie współpra-
cy badawczej w ramach sieci naukowych 
i naukowo-przemysłowych o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym oraz rozwój 
kadr B+R.

Wsparcie skoncentrowane zostanie 
na obszarach tematycznych zwanych 
inteligentnymi specjalizacjami, czyli poten-
cjałach wspólnych dla nauki i gospodarki, 
stanowiących o przewadze konkuren-
cyjnej kraju i poszczególnych regionów. 
Identyfi kacja inteligentnych specjalizacji 
nie jest zadaniem jednorazowym, lecz 
procesem, który ma na celu rozwój 
dialogu pomiędzy administracją i jej oto-
czeniem, a także pomiędzy naukowcami 
a przedsiębiorcami. Ponadto dzięki 
koncentracji wsparcia na inteligentnych 
specjalizacjach możliwe będzie bardziej 
efektywne wykorzystanie ograniczonych 
środków fi nansowych służących wsparciu 
innowacyjności.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, 
iż środki publiczne dedykowane wspar-
ciu innowacyjności, jakkolwiek mogą 
się wydawać ogromne, są tylko kroplą 
w morzu potrzeb polskich przedsię-
biorców i naukowców, a osiągnięcie 
założonych celów rozwojowych będzie 
wymagało zwielokrotnienia nakładów 
prywatnych na B+R. 

Wydarzenia takie, jak niniejsze sympozjum 
są okazją do wartościowej dyskusji na te-
mat szans i barier związanych z innowacyj-
nością w Polsce oraz pożądanych kierun-
ków zmian w zakresie polityk publicznych 
wspierających sektor B+R. Jednocześnie 
pragnę zachęcić Państwa do aktywnego 
udziału w zbliżających się konsultacjach 
społecznych PO IR. Państwa uwagi, suge-
stie i komentarze pozwolą na przygotowa-
nie programu, który w najlepszy sposób 
będzie odpowiadał na potrzeby rozwojowe 
polskiej gospodarki. 

(Wystąpienie Ministra Marcina Kubiaka 
na sympozjum UP RP – tyt. od red.)

Colin Hunsley z ClearViewIP Ltd 
z Wielkiej Brytanii

Sesja równoległa moderowana 
przez Olafa Gajla, dyrektora OPI. W trakcie 
prelekcji prof. Agnieszka Wierzbicka

Uczestnicy z dużą uwagą i skupieniem 
przysłuchiwali się wykładom 
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PEJZAŻ POLSKIEJ 
I N N O WA C YJ N O Ś C I

Hurra! Polska wyprzedza znacząco 
Niemcy pod względem innowacyjności! 
W ten sposób można radośnie skonklu-
dować porównanie statystyk zgłoszeń 
patentowych Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) 
i German Patent and Trademark Offi  ce 
(DPMA) zawarte w rocznych raportach 
instytucji z ostatnich dwóch lat. Czy taki 
optymistyczny wniosek jest uprawniony? 
Czy koresponduje z intuicyjną oceną 
porównawczą gospodarki polskiej 
i niemieckiej?

Zdecydowanie przeciwny wniosek 
przynosi najnowszy raport Innova-
tion Union Scoreboard 2013. Raport 
wskazuje bardzo słabą i słabnącą z roku 
na rok pozycję Polski w rankingu inno-
wacyjnych państw europejskich – Polska 
znajduje się w grupie najsłabszych 
pod względem innowacyjności krajów 
– z perspektywą obniżania pozycji w ko-
lejnych latach. Pod względem wartości 
wskaźnika innowacyjności wyprzedzamy 
tylko Łotwę, Rumunię i Bułgarię. 

Dynamika rocznego wzrostu wskaźnika 
innowacyjności Polski (0.4%) w latach 
2008-2012 jest najniższa wśród krajów 
Unii Europejskiej. Raport zalicza Polskę 
do grupy państw o efektywności inno-
wacyjnej zdecydowanie poniżej europej-
skiej średniej – grupy nazwanej uprzej-
mie „skromnymi innowatorami”. Wiele 
wskazuje, że w niedalekiej przyszłości 
Polska klasyfi kowana będzie na ostatnim 

miejscu w ocenie stopnia innowacyjności 
krajów UE.

Wskaźnik innowacyjności danego kra-
ju jest wyznaczany w Innovation Union 
Scoreboard między innymi na podstawie 
oceny potencjału kadrowego, struktury 
systemu badań, wielkości nakładów 
fi nansowych na badania i rozwój 
ze źródeł publicznych, wydatków przed-
siębiorstw na badania, stopnia współ-
pracy badawczej instytucji naukowych 
i przedsiębiorstw oraz liczby wniosków 
patentowych. Wypadkowy wskaźnik 
innowacyjności ilustruje zdecydowanie 
zasmucający wynik Polski. 

Sposób konstrukcji wskaźnika, chociaż 
wydaje się racjonalny, jest tylko jednym 
z możliwych. Czy można skonstruować 
miarę, według której pozycja polskiej 
innowacyjności będzie znacząco wyższa 
wśród państw europejskich? 

Odpowiednią miarą innowacyjności 
mogłaby być też na przykład ocena 
strumienia wynalazków pochodzą-
cych z instytucji akademickich. 

W potocznym rozumieniu pojęcia in-
nowacyjność – powszechnie błędnie 
stosowanym w krajowych mediach 
oraz w sferach decyzyjnych, to właśnie 
publiczne instytucje naukowe, głównie 
szkoły wyższe obarczane są odpowie-
dzialnością za wzrost innowacyjności 
polskiej gospodarki. Porównanie uczel-
nianej kreatywności wynalazczej krajów 

europejskich powinno więc ilustrować 
przewagi w obszarze innowacyjności. 

Przeprowadźmy próbę skuteczno-
ści wskaźnika porównując stopień 
i strukturę wynalazczości w Polsce 
i w Niemczech. 

Według Raportu Rocznego UP RP 
za 2012 rok całkowita liczba zgłoszeń 
wynalazków i wzorów użytkowych doko-
nana przez podmioty krajowe wyniosła 
5351, z czego zgłoszenia wynalazków 
stanowiły 4410 pozycji. Najwięcej 
zgłoszeń – 2210, pochodziło ze szkół 
wyższych i innych jednostek nauko-
wych. Krajowe podmioty gospodarcze 
dokonały tylko 2087 zgłoszeń, a osoby 
fi zyczne 1058. 

Ranking krajowych podmiotów we-
dług liczby zgłoszeń wynalazków 
i wzorów użytkowych potwierdza 
wiodącą rolę szkół wyższych 
w wynalazczości. 

W pierwszej dwudziestce liderów wy-
nalazczości znalazło się 14 szkół wyż-
szych – głównie uczelni technicznych. 
Wymienione szkoły wyższe dokonały 
1069 zgłoszeń. W czołowej dwudzie-
stce nie znalazł się ani jeden krajowy 
podmiot gospodarczy. Sektor szkol-
nictwa wyższego jest więc najbardziej 
kreatywnym sektorem w kraju w tworze-
niu własności przemysłowej chronionej 
patentami. Podmioty gospodarcze w nie-
wielkim – zdecydowanie niedostatecz-

Prof. Wojciech Dominik, 

Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii 
Uniwersytetu Warszawskiego
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nym, stopniu uczestniczą w tworzeniu 
rozwiązań nowatorskich.

Uniwersytety niemieckie, według 
raportu rocznego DPMA za rok 2012 
(http://www.dpma.de) zgłosiły 640 wy-
nalazków (o 40 mniej niż rok wcześniej). 
Centrum Fraunhofera składające się 
z 60 instytutów badawczych zgłosiło 
424 wynalazki. Porównanie z polskimi 
uczelniami daje więc zaskakujący wynik. 

W polskich uczelniach dokonano 
znacznie większej liczby wynalazków 
niż w uczelniach niemieckich! Dane 
liczbowe odniesione do wielkości popu-
lacji krajów dają jeszcze większą prze-
wagę Polski jako generatora innowacji 
przez publiczne akademickie ośrodki 
naukowe. Oczywiście, na podstawie in-
formacji statystycznej nie można ocenić 
potencjalnej wartości rynkowej innowacji 
z wynalazków pochodzących. 

Statystycznie wykazana przewaga 
innowacyjności polskiej nad niemiecką 
kłóci się z oceną intuicyjną i codzien-
ną obserwacją strumieni produktów 
polskich i niemieckich przedsiębiorstw 
noszących cechy nowatorstwa. Przed-
stawiona wyżej „zabawa” wybranymi 
liczbami nie daje podstaw do odważne-
go stwierdzenia z początku tekstu. Na-
leży bowiem zauważyć, że w roku 2012 
wszystkie niemieckie podmioty zgłosiły 
46.586 wynalazków, co stanowi dziesię-
ciokrotność liczby wynalazków polskich. 

Głównymi generatorami innowacyj-
ności w Niemczech są duże pod-
mioty gospodarcze. Dwie pierwsze 
wymienione w rankingu liderów wyna-
lazczości fi rmy – Robert Bosch GmbH 
i Daimler AG zgłosiły, odpowiednio, 
3972 i 1991 wynalazków, co przekracza 
aktywność wynalazczą wszystkich pod-
miotów polskich. 

Wynalazki zgłaszane przez niemieckie 
fi rmy pochodzą z ich własnych ośrod-
ków badawczo-rozwojowych.

Celem Unii Europejskiej jest zwiększenie 
oddziaływania badań prowadzonych 
w ośrodkach akademickich na innowa-

cyjność gospodarki. Wykorzystanie nie-
zwykle cennego dodatkowego impulsu 
pochodzącego z uczelni zawsze miało 
fundamentalne znaczenie dla tworzenia 
nowych, często nieplanowanych rozwią-
zań technicznych, nowych produktów 
i powstawania nowych rynków. 

Skuteczne stymulowanie efektyw-
nych gospodarczo prac B+R oraz 
przetwarzanie ich wyników w no-
watorskie produkty i technologie 
możliwe jest w silnym, nastawionym 
proinnowacyjnie otoczeniu gospodar-
czym nauki. 

Takie otoczenie nauki istnieje w Niem-
czech. W Polsce niestety nie ujawnia się 
z dostateczną siłą. 

Dodatkowe, dla rozwiniętych gospoda-
rek europejskich, czynniki wzrostu inno-
wacyjności związane z wykorzystaniem 
nauki postrzegane są na ogół w Polsce 
jako fundament budowy gospodarki 
innowacyjnej. Przy takim podejściu 
upłynąć musi wiele lat zanim wykluje się 
i rozwinie polski Robert Bosch. 

Większa aktywność proinnowacyjna 
dużych przedsiębiorstw w Polsce, zwią-
zana z prowadzeniem działalności B+R 
we własnych ośrodkach badawczych, 
pozwoliłaby zbliżyć się do struktury 
niemieckiego pejzażu innowacyjno-
ści. Może wreszcie Polska zaczęłaby 
piąć się w europejskich rankingach 
innowacyjności. 

Jak zachęcić duże i średnie firmy 
działające w Polsce do większego 
zainteresowania podjęciem własnej 
działalności B+R w odpowiednim wy-
miarze? Prostych rozwiązań nie ma, 
ale temat należy pilnie podjąć. Wydaje 
się, że uczelnie są nieźle przygotowane 
do współpracy z partnerami gospodar-
czymi. Strumień generowanych przez 
nie wynalazków pozwala oczekiwać, 
ze współpraca przyniesie znaczące 
korzyści gospodarce. 

Prof. W. DominikPrzerwa, tuż po wykładzie prof. Rafała Ohme

Od prawej: Edward Scott z Millenium 
Plastics, Stephen Robertson z Metis 
Partners, Luk Palmen z InnoCo 
oraz Giancarlo Migliori z MrGoogIdea

Panel moderowany przez redaktora 
Artura Włodarskiego z „Gazety Wyborczej”
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JAK ZARABIAĆ NA EFEKTYWNYM 
ZARZĄDZANIU MAJĄTKIEM 

INTELEKTUALNYM

Wyzwania dla polskich uczelni 
w okresie 2014-2020 

Luk Palmen, InnoCo Sp. z o.o. Polska

Podczas IX Międzynarodowego Sympozjum UP RP „Wdrażanie innowacji: przekształcanie wiedzy w zysk” 
(„Bringing Innovations to Market: Turning Knowledge into Profi t”) dyskutowaliśmy z przedstawicielami 

uczelni o efektach zmian przeprowadzonych w wyniku wejścia w życie ustawy o szkolnictwie wyższym 
z 2010 roku. Minęły prawie trzy lata od jej uchwalenia – czyli czas na pewne refl eksje. 

Punktem kulminacyjnym dzielenia się poglądami i oceną funkcjonowania procesów komercjalizacji wiedzy 
było spotkanie warsztatowe 6 września br., na którym określiliśmy najważniejsze wyzwania stojące 

przed polskimi uczelniami w okresie 2014-2020. Przygotowaliśmy również rekomendacje dla instytucji 
zaangażowanych w opracowanie programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

zarządzania innowacjami i transferu techno-
logii. Wraz z pojawieniem się nowej ustawy 
o szkolnictwie wyższym w 2010 roku, osoby 
te były mobilizowane do przygotowania 
i wdrożenia jak największej ilości projektów 
– przede wszystkim projektów szkoleniowych 
i „świadomościowych”. Istotne było pokazanie, 
że dana uczelnia robi coś w zakresie „komer-
cjalizacji wiedzy”. 

Natomiast nieliczna jest grupa uczelni, 
której udało się wprowadzić systemowe 
rozwiązanie w zakresie zarządzania ma-
jątkiem intelektualnym. 

Większość uczelni do dziś nie ma jednak 
dookreślonej strategii dla swoich centrów 
innowacji i transferu technologii, dokonuje 
regularnych zmian w zespołach pracowników 
tych centrów – przez co nie buduje odpo-

wiednej kadry specjalistów – i nie przeznacza 
odpowiednich środków na ich rozwój. Działa-
nia wielu centrów innowacji i transferu techno-
logii wyglądają raczej, jak walka o przetrwanie, 
a pracownicy znajdują się coraz częściej 
między młotem i kowadłem. 

Zaprezentowane podczas sympozjum zagra-
niczne przykłady w jasny sposób pokazały, 
że przez pierwszych pięć lat należy budować 
fundamenty – czyli przygotować kadrę i od-
powiednie procesy oraz analizować rynek 
i oceniać własne kompetencje. Kolejny okres 
pięciolecia jest przeznaczony na inwestowa-
nie w relacje z fi rmami i rozwijanie wewnątrz 
uczelni centrów kompetencji. Po dziesięciu 
latach konsekwentnej pracy można zaob-
serwować pierwsze wyniki w obszarze ko-
mercjalizacji wiedzy, które pozwolą centrom 

Bez systemowego finansowania, 
brak systemowego podejścia 

W okresie 2007-2013 uczelnie otrzymywały 
istotne zastrzyki fi nansowe, aby rozbudować 
swoje centra innowacji i transferu technologii 
i wspierać zespoły badawcze przy urynkowie-
niu wyników swoich badań. 

Zarówno program „Kreator Innowacyjności”, 
jak i Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
pozwoliły szkołom wyższym zrealizować 
szereg projektów wspierających przedsię-
biorczość akademicką czy szkoleniowych 
dla pracowników naukowych w zakresie 
praw własności intelektualnych, transferu 
technologii, komercjalizacji wiedzy lub też 
zarządzania projektami badawczymi i innowa-
cyjnymi. Zatrudniane były osoby o mniejszym 
lub większym doświadczeniu w zakresie 
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innowacji i transferu technologii stopniowo 
się usamodzielnić fi nansowo. Innymi słowy, 
jeśli chcemy w Polsce doprowadzić 
do sytuacji, w której większość uczelni 
będzie miało quasi samofi nansujące się 
centra innowacji i transferu technologii, 
potrzebnych jest około piętnaście lat 
konsekwentnej polityki na uczelniach, 
a także co najmniej dziesięć lat sys-
temowego fi nansowania tych centrów 
– czy to ze środków własnych uczelni, 
czy ze środków zewnętrznych z publicz-
nych programów wsparcia. 

Polityka oparta na konkursach i projektach 
w wielu przypadkach pozwoliła uczelniom 
utrzymać jedynie „wrażenie”, że są one aktyw-
ne w obszarze komercjalizacji wiedzy.

Nie pchajmy naukowców 
do szarej strefy 

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2010 roku 
miała otwierać drogę do sprawnych procesów 
komercjalizacji wiedzy na uczelniach. Odpo-
wiednie regulaminy, jednostki (centra transferu 
technologii, inkubatory, parki naukowo-tech-
nologiczne) i programy wsparcia miały zagwa-
rantować, że to, co znajdowało się dotychczas 
w szufl adach i w głowach naukowców, trafi ło-
by do gospodarki. 

Tylko, że to, co było w szufl adach i w gło-
wach naukowców, już dawno znajdowało się 
w przedsiębiorstwach, niekoniecznie dzięki 
współpracy między uczelniami a przedsię-
biorstwami, ale raczej w wyniku wieloletniej 
bezpośredniej współpracy z naukowcami. 

Przedstawiciele uczelni pozytywnie oceniają 
doświadczenia z projektami celowymi, w tym 
wsparcie fi nansowe dla małych i średnich fi rm 
w ramach grantów dostarczanych przez Na-
czelną Organizację Techniczną. Ich zdaniem 
obecnie realizowane programy takie jak: „Pro-
gram Badań Stosowanych”, czy „InnoTech” 
również zdają egzamin, jednak mniejsze fi rmy 
rzadziej starają się o dofi nansowanie z tych 
programów. 

Z kolei instrument pn. „Bon na Innowacje” 
realizowany przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości kwotowo był zbyt skrom-
ny, aby zrealizować ciekawe projekty. 

Dlatego też warto rozważyć w okresie 
2014-2020 powrót do projektów celo-
wych (lub w wersji InnoTech) o wartości 
od 50.000 zł do 500.000 zł dla mikro i małych 
przedsiębiorstw. Projekty tego typu okazały 
się w przeszłości początkiem długoletnich 
relacji współpracy między uczelniami a fi r-
mami, które stopniowo zwiększały własne 
budżety na działania badawczo-rozwojowe. 
W przypadku braku odpowiednich instrumen-
tów fi nansowych dla mniejszych projektów, 
fi rmom nadal będzie się bardziej opłacało 
zatrudnienie naukowca bezpośrednio na umo-
wę cywilnoprawną. 

Istotną barierą dla komercjalizacji wyników 
badań stały się same statuty uczelni bądź 
regulaminy własności intelektualnej, które 
między innymi regulują wewnątrzuczelniane 
procesy porozumiewania się między naukow-
cami, a centrami innowacji i transferu techno-
logii na poszczególnych etapach wdrożenia 
wyników prac badawczych. 

Warto dokonać ogólnopolskiej analizy 
doświadczeń pozytywnych i negatywnych 
wynikających z dość różnorodnych zapisów, 
jakie pojawiły się na uczelniach w ostatnich 
trzech latach. 

Co nie udało się cztery lata temu – to przy-
gotować zestandaryzowany wzór zestawu 
zalecanych zapisów. Być może uda się to zre-
alizować w 2014 roku. Zmiany w tym zakresie 
są koniecznie, jeśli chcemy skutecznie ko-
rzystać ze środków europejskich na badania 
i innowacje do 2020 roku. 

Przedsiębiorstwa potrzebują 
zaplecza naukowego 

Przedstawiciele fi rm obserwowali znaczny 
postęp we współpracy z uczelniami. Projekty 
badawcze współfi nansowane ze środków 
publicznych pozwoliły testować nowe formy 
współpracy i jednocześnie zmniejszyć ryzyko 
fi nansowe. Jednak fi rmy spotykają się ciągle 
z wygórowanymi oczekiwaniami ze strony 
naukowców. Ich oczekiwania karykaturalnie 
przedstawiono jako: „co najmniej dwa milio-
ny na dwa lata oraz dwa nowe urządzenia 
badawcze”, co nie zawsze mieści się w para-

metrach oczekiwań ze strony przedsiębiorstw: 
„szybko, tanio, wynik pozytywny”. 

Z uwagi na szybko zmieniające się sy-
tuacje na rynku polskim, europejskim 
i globalnym, fi rmy nie zawsze mogą sobie 
pozwolić na uruchomienie dużych pro-
jektów i raczej starają się dzielić tematy 
na mniejsze zadania, aby lepiej zarządzać 
ryzykiem i na czas dostosować prace 
badawcze do nowych realiów, w jakich 
działają. Chcą mieć dostęp do pojedyn-
czych naukowców lub ich zespołów, które 
są w stanie w odpowiednim czasie dostar-
czyć niezbędną wiedzę lub rozwiązanie. 
Firmy wybierają takich partnerów, którzy 
stanowią wartość dodaną dla nich. 

Z kolei naukowcy na uczelniach, zdaniem 
przedstawicieli centrów innowacji i transferu 
technologii, z jednej strony przewartościowują 
swój potencjał, a z drugiej – nieraz nie potrafi ą 
przedstawić konkretnej oferty handlowej. 

Sytuacja staje się coraz poważniejszym 
problemem, gdyż, wraz z pojawieniem się 
klastrów w Polsce, powoli zmieniają się relacje 
między fi rmami w obszarze wspólnego roz-
woju nowych technologii i produktów, a także 
między grupami fi rm a uczelniami wokół 
centrów kompetencji. Nielicznej grupie uczelni 
udało się na czas dostrzec te zjawiska i zaini-
cjować odpowiednie procesy zmian. 

Kolejny obszar, w którym rośnie zapotrze-
bowanie na współpracę między fi rmami 
a uczelniami, to etap prototypowania 
i demonstrowania przyszłego rozwiązania 
potencjalnym klientom. Klienci instytucjo-
nalni i klienci na rynkach business to busi-
ness chcą realnie „dotknąć” innowacyjny 
produkt, który planują kupić. Oznacza 
to, że fi rmy innowacyjne w Polsce muszą 
coraz częściej brać na siebie ryzyko fi nan-
sowe i technologiczne. 

Aby zmniejszyć ryzyko fi nansowe, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pro-
gram „Demonstrator+”. Ryzyko technologiczne 
fi rma może – jeśli nie zmniejszyć, to co naj-
mniej dzielić z wybraną uczelnią, która 
dysponuje nieraz odpowiednimi patentami 
i może udostępnić zespół specjalistów lub też 
aparaturę badawczą. 
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Jeśli uczelnie chcą się wpisać w zmiany 
na rynkach europejskich i globalnych, muszą 
zaangażować się w coraz odważniejsze pro-
jekty coraz bliżej wdrożeń rynkowych z dużą 
dozą odpowiedzialności za wprowadzone 
na rynek produkty, również z większymi 
perspektywami na wdrożenie kolejnych pro-
jektów z fi rmami.

Wskazania na okres 2014-2020
W ocenie uczestników spotkania warsztato-
wego podczas sympozjum należy:

1. 1. Zlecić za pośrednictwem Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykona-
nie badania pn.: „Ocena stanu budowy 
i rozwoju centrów innowacji i transferu 
technologii na uczelniach w Polsce wraz 
z rekomendacjami w zakresie aktualizacji 
statutów lub regulaminów regulujących 
prawa, obowiązki i procesy w zakresie 
komercjalizacji wiedzy”.

2. 2. Wprowadzić niezbędne zmiany 
w procesach i procedurach dotyczących 
komercjalizacji wiedzy na uczelniach 
nie później niż do końca 2014 roku.

3. 3. Zorganizować konkursy na fi -
nansowanie projektów nastawionych 
na (roz)budowę i rozwój centrów innowacji 
i transferu technologii zgodnie ze standar-
dami określonymi na podstawie wyników 
ogólnopolskiej analizy. W sumie 25 uczel-
ni otrzymałoby każda po 20 mln zł do in-
westowania / wydatkowania w ciągu 5/6 
lat (2014-2019) z możliwością dwuletniego 
przedłużenia procesu (do 2021 r.).

4. 4. Kontynuować co najmniej do końca 
2016 roku program „Kreator Innowacyjno-
ści” jako „konkurs ostatniej szansy”, gdyż 
wiele uczelni znajduje się ciągle na po-
czątku drogi. Program pozwoli wdrożyć 
projekty pilotażowe na małą skalę w fazie 
przejściowej.

5. 5. Przewidzieć w okresie 2014-2020 
system warunkowo powiązanych ze sobą 
instrumentów fi nansowych, gwarantują-
cych, że fi rma, która z sukcesem realizo-

wała pierwszy etap, bez dużych proble-
mów może przejść do kolejnych etapów 
(na przykładzie POIG 1.4 – 4.1; lub w kon-
tekście obecnych programów NCBiR).

6. 6. Opracować instrument fi nansowy, 
który pozwoli drogą negocjacyjną z Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju uru-
chomić prace badawcze, które wynikają 
ze wcześniejszych ustaleń tematycznych 
czy programowych między grupami fi rm 
a jednostkami naukowymi, w tym uczel-
niami (klastry, konsorcja tematyczne). 

Budowanie potencjału 
instytucjonalnego a zarządzanie 
majątkiem intelektualnym

W ostatnich tygodniach znowu głośno było 
o tym czy to uczelnia, czy też dany nauko-
wiec ma stać się właścicielem wyników 
prac badawczych. Decyzja o przekazaniu 
praw własności naukowcom bez określo-
nego okresu przejściowego – na przykład 6 
miesięcy – podczas którego dana uczelnia 
powinna ustalić strategię komercjalizacji lub 
zrezygnować z dalszych inicjatyw i przekazać 
prawa własności naukowcowi, jest wielce 
kontrowersyjna, a nawet w ocenie uczestni-
ków panelu – nieodpowiedzialna, w sytuacji, 
w której polski sektor uczelniany zainwestował 
w okresie 2007-2013 kilkaset milionów euro 
w nowe aparatury badawcze, przygotował 
procesy komercjalizacji wiedzy i starał się 
uruchomić pierwsze centra kompetencji lub 
centra naukowo-przemysłowe. 

Fakt, że dziś nie osiągniemy jeszcze prze-
widzianych efektów nie jest wynikiem wad 
instytucjonalnych. Należy raczej szukać odpo-
wiedzi w wieloletnich zaniedbaniach i braku 
systemowego podejścia do polityki komercja-
lizacji, zarówno na poziomie poszczególnych 
uczelni, jak i na poziomie polityki państwa. 
Warto przyglądać się na poważnie tym przy-
kładom, które zdały egzamin, a nie od razu 
wylewać dziecko z kąpielą. 

Luk Palmen, 
InnoCo Sp. z o.o. Polska

Patrycja Zeszutek – z-ca dyrektora 
Departamentu Wdrażania Programów 
Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki

Uczestnicy panelu „Zarządzanie portfelem 
patentowym oraz negocjacje w transferze 
technologii”. Na mównicy Maciej Wojtkowski 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Luk Palmen z InnoCo oraz Tomasz Pyrć, 
dyrektor Centrum Trensferu Technologii AGH
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JAK ODWRÓCIĆ TREND SPADKU 
INNOWACYJNOŚCI W POLSCE 

(9 rekomendacji )

Dr hab. Krzysztof Rybiński, 

Prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula 

(… ) Gdybym miał wskazać jedną rzecz, ale tylko jedną, która jest 
tak naprawdę bardzo istotna dla przyszłości Polski, to nazwałbym 

ją w ten sposób: bycie innowacyjnym (produkt, usługa, model 
biznesowy, kreowanie brandu) w taki sposób, żeby dzięki temu 
była możliwa zyskowna i szybko rosnąca sprzedaż produktów 
i usług przez polskie fi rmy na rynkach zewnętrznych w Europie 

Środkowo-Wschodniej, Europie i globalnie.

Jeśli chcemy mieć tylko jeden cel, to powinien 
być właśnie ten. Gdyby udało się zrealizować 
go na dużą skalę, będziemy krajem wielkiego 
sukcesu. Liczba patentów czy liczba prac 
naukowych w wielogwiazdkowych pismach 
– mówiąc wprost, moim zdaniem – to wszyst-
ko będzie mniej istotne. Zrealizowanie tego 
jednego celu, spowodowałoby, że bylibyśmy 
krajem, który goni Niemcy. I pod tym kątem 
są zbudowane moje rekomendacje. (…) Przy 
czym nie są one tylko moje, są to wyniki 
badań z kilku lat wielu zespołów badawczych. 
Wynika z nich także, że Polska chcąc być 
krajem innowacyjności powinna nauczyć się 
pływać w większym akwarium – globalnie. (…)

Z tych 9 rekomendacji to: 

1. 1. Go Global! – powinniśmy wspierać – 
w większości albo tylko – te działania, które 
pozwolą na globalizację polskich pomysłów, 
modeli biznesowych, fi rm, czyli:

wspierać globzmenów – tych Polaków,  
którzy odnieśli sukcesy za granicą; 
robić to, co robi Rosja. Ma politykę „wine  
and dine” wobec szefów globalnych fundu-
szy VC/PE. Premier Putin regularnie zapra-
sza na obiady szefów globalnych venture 
capital i namawia ich, by inwestowali w Ro-
sji. Jak Marcin Hejka zainwestował w Tur-
cji, to na obiad zaprosił go premier Tayyip 
Erdoğan. Gdyby zrobił to w Rosji, jadłby 
obiad z Putinem, a w Polsce… to z nikim, 
bo nikt by go nie zaprosił. Nawet uczelnia 
gdańska, którą skończył, nie wysłała 
newslettera do innych absolwentów, by się 
nim „pochwalić”. A przecież, jeśli chcemy 
znaleźć na Pomorzu fi rmy duże, które mo-
głyby odnieść sukcesy, to nie ma lepszej 
osoby, niż absolwent jednej z tamtejszej 
uczelni, który pokazuje, „że można”;
przyciągać globalnych animatorów bizuki  
i kulnes-u – te określenia obrazują połą-
czenia słów: biznes – nauka, bo innowacje 
bardzo często powstają na tym styku. 

Prof. Krzysztof Rybiński podczas 
wystąpienia specjalnego

Jedna z sesji odbywała się w urokliwej sali 
Międzynarodowego Centrum Kultury

Na mównicy Alicja Adamczak, przed stołem 
prezydialnym IzzyBike – główny „bohater” 
panelu moderowanego przez Artura 
Włodarskiego z „Gazety Wyborczej”
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Powinniśmy mieć globalnych, nie lokalnych 
animatorów związków między nauką 
i biznesem.

2. 2. Mądra polityka popytowa
Powiem o określeniu, które być może  
niektórych razi – patriotyzm ekonomiczny. 
Ale podam na to dwa przykłady: jeden 
to Radwag. Ja jeszcze parę lat temu 
o Radwag nie słyszałem, ale okazuje się, 
że Radwag ma 10% udziału w światowym 
rynku wag precyzyjnych. Powstał w Gdyni 
i dzięki temu, że mieli stały strumień za-
mówień z Poczty Polskiej na wagi, stali 
się globalnym liderem w technologii budo-
wania wag precyzyjnych. Drugi przykład 
to Solaris. Solaris, który ma ponad 10% 
udziałów w rynku autobusów w Niem-
czech (zdobyć 10% udziału na autobusy 
w Niemczech w wyniku przetargów pu-
blicznych, to nie lada wyczyn), nie powstał-
by nigdy, gdyby nie przetarg, który ogłosił 
prezydent Poznania na 122 autobusy. 
Krzysztof Olszewski z Neoplanu jakimś 
cudem otrzymał kredyt i dzięki temu 
zamówieniu mamy Solarisa dzisiaj. Firma 
zatrudnia ok. 2 500 pracowników w trzech 
fabrykach pod Poznaniem, wygrywa 
na wielu rynkach światowych np. z Merce-
desm. Są i inne przykłady, że mądra polity-
ka popytowa może prowadzić do stworze-
nia wspaniałych polskich fi rm.

Stosujmy określoną politykę w ramach  
UZP – jednak nie politykę najniższej ceny 
w przetargach publicznych, co jak wiado-
mo przynosi kuriozalne nierzadko efekty 
i stała się swoistym dramatem. Realizować 
politykę ekonomicznego patriotyzmu 
można bardzo mądrze, poprzez prefero-
wanie małych i średnich fi rm w warunkach 
zamówień publicznych. Nie podejmuję 
się przywoływać prezesa właściwego 
urzędu do takich zmian, bo to jest trudne, 
ale śmiało można mówić, że pewne zamó-
wienia powinny pójść do małych i średnich 
fi rm, bo małe i średnie fi rmy z zagranicy 
nie przyjdą. To muszą być polskie fi rmy, 
bo tamci są za mali, by mieć kogoś „do 
wygrywania” przetargów w Polsce. 
Ale wygodniej jest zamówić urzędnikom 
Pendolino wielkiej korporacji, niż wspierać 

polską Pesę. Nie tylko dla mnie to jest 
skandal, co się stało (mam na myśli prze-
targ PKP Intercity na zakup 20 nowocze-
snych pociągów, który przegrała Pesa).
Ale ten typ działania jest standardem 
w tej chwili i trzeba to wszystko odwrócić, 
przede wszystkim zmienić ustawę.
Kolejna rzecz, którą należy zrobić, w ra- 
mach obowiązujących przepisów UZP 
– przewidzieć środki publiczne na dalszy 
innowacyjny rozwój zamówionych usług 
i towarów poprzez sfi nansowanie obowiąz-
ku stworzenia i utrzymania przez kolejnych 
parę lat centrum badawczego w fi rmie, 
która te usługi dostarczyła. To wtedy 
mamy nie tylko produkt, ale i cały proces 
innowacji, związany z dostarczeniem ta-
kich usług. 

3. 3. Zalegalizujmy „dopalacze” czyli pomoc 
dla prawdziwych twardzieli 

Dla fi rm, które już pokazały, że potrafi ą  
odnieść międzynarodowe sukcesy. 
Reguła jest bardzo prosta: fi rma, która 
zdobywa rynki zagraniczne kwalifi kuje się 
do pozyskania „dopalacza”. Bo będzie 
zdobywała te rynki jeszcze szybciej, 
bo jej model biznesowy, jej produkt się 
sprawdza. Pomóżmy jej to zrobić jeszcze 
lepiej.
Weryfi kujmy pomysły start-upów u najlep- 
szych ludzi w danej dziedzinie (zamiast 
opinii o innowacyjności u profesorów, 
którzy nigdy nic w życiu nie wdrożyli).
Tak robi EIT (Europejski Instytut Technolo-
giczny) i to im świetnie wychodzi.

4. 4. Wyślijmy dzieci do pracy i pomóżmy 
im tworzyć start-upy

W Polsce cały system edukacji jest  
stworzony do kształcenia korposzczu-
rów. W podstawie programowej nie ma 
przedmiotu w postaci przedsiębior-
czości, nie ma nic o tworzeniu własnej 
fi rmy, natomiast jest, jak napisać dobre 
CV, jak wypaść świetnie na rozmowie 
kwalifi kacyjnej, jak dostać dobrą pracę. 
Kształcimy korposzczury, a powinniśmy 
zaszczepiać w młodych ludziach 
od przedszkola po uczelnie bakcyla 
przedsiębiorczości.

W szkołach i na uczelniach poza wiedzą  
pomóżmy młodym ludziom realizować 
projekty dla fi rm w oparciu o sieć spraw-
dzonych praktyków biznesu.
Trzeba zmienić nauczanie przedmiotów  
Podstawy przedsiębiorczości i WOS.
Przeszkolić i zatrudnić zwalnianych  
nauczycieli jako brokerów relacji szkoła-
biznes.
Oceniać jakość uczelni po ilości start-upów  
stworzonych przez studentów.
Spowodować, żeby ponad połowa człon- 
ków KEJN (Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych) pochodziła z biznesu.

5. 5. Doceńmy i wzmocnijmy „kapitał 
relacji”

Wykorzystajmy istniejący kapitał relacji  
czyli np. osoby o polskich korzeniach które 
zrobiły karierę za granicą (przykłady: zjazd 
inżynierów na PW, zjazd Świdniczan itp.).
Stwarzajmy warunki, żeby polscy przed- 
siębiorcy bywali w świecie, na wszystkich 
ważnych konferencjach, pokrywając im 
koszty przelotu i miejsca w najlepszych 
hotelach (tam, gdzie będą wszyscy 
„ważni”).
Niech celem polskiej dyplomacji będzie  
nawiązanie korzystnych relacji z zagra-
nicznymi środowiskami biznesu, kon-
kretnymi biznesmenami przez polskich 
przedsiębiorców.
Stwórzmy sieć doświadczonych mentorów  
(którzy „otwierają drzwi”, pomagają, tak jak 
to robi się w EIT).

6. 6. Stwórzmy ekosystem innowacji opar-
ty na dobrych wzorcach, takich jak:

amerykański SBiR (trzy kroki dla  
innowatorów);
dobre doświadczenia programu Yozma  
w Izraelu i złe doświadczenia Niemiec 
i Kanady we wsparciu funduszy VC;
dobre doświadczenia w stworzeniu Silicon  
Vadi w Izraelu (np. w Polsce kilka regional-
nych strategii innowacji zakłada inwestycje 
w biotechnologie, jak powstanie jedno 
centrum o znaczeniu międzynarodowym 
to będzie sukces, kilku nie da się zrobić);
stwórzmy akcelerator biznesu wzorowany  
na TechStars.
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7. 7. Niech Polska stanie się (k)rajem dla 
„hakerów”, bo haker to człowiek doprowa-
dzający coś, w szczególności techologię, 
do maksimum możliwości, to uparty czło-
wiek sukcesu. (Pudzian jako strongman był 
takim hakerem).

Twórzmy dni mentora dla młodych  
hakerów oparte na tzw. teście windy 
(umiejętność lapidarnego szybkiego przed-
stawienia np. biznes planu potencjalnemu 
inwestorowi).
Twórzmy squaty, czyli miejsca spotkań  
ludzi twórczych.
Organizujmy hakatony jako miejsca roz- 
wiązywania problemów (np. 100 hakerów, 
3 dni „hakowania”, darmowe pizze i napoje 
z kofeiną).
W szkołach uczmy pracy w zespołach  
a zamiast uczyć na pamięć XX-wiecznych 
teorii, łówmy hakerskie talenty.

8. 8. Wspierajmy tworzenie centrów B+R 
w fi rmach

9. 9. Wprowadźmy regulacje rzeczywiście 
wspierające innowacje poprzez:

usunięcie barier w funkcjonowaniu mło- 
dych fi rm (np. niższy ZUS dla młodych 
eksporterów);
zmianę w PZP, dając priorytet MŚP oraz  
innowacyjności zamiast cenie;
zmianę w ustawach o SW, fi nansowaniu  
badań połączone z wartością komercjali-
zowanych projektów, jakość uczelni uza-
leżnijmy od liczby spin-off ów i start-upów, 
dokonajmy zmian w KEJN;
przyjmijmy ustawę o wsparciu tworzenia  
centrów B+R w sektorze przedsiębiorstw;
zagwarantujmy wsparcie fi nansowe dla  
sektora VC pod warunkiem posiadania 
odpowiedniego kapitału relacji;
uporządkujmy sprawy podatkowe  
m.in. tak, aby nie było podatku na po-
czątku działalności innowacyjnej 
(np. przy aporcie);
i wiele innych. 

 (…)

(Nieautoryzowany fragment wystąpienia 
podczas Sympozjum UP RP)

JAK POBUDZIĆ 
INNOWACYJNOŚĆ 
POLSKIEJ NAUKI 
I GOSPODARKI

Dr hab. inż. Witold Wiśniowski, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Lotnictwa 

Zdolność i kultura innowacji rodzi się między innymi 
w procesie edukacji. W celu usprawnienia tego procesu należałoby 

wprowadzić i upowszechnić „kształcenie przez projekty” 
oraz umożliwić zróżnicowanie programów nauczania w celu 

powstania uczelni elitarnych.

Z kolei dla poprawy skuteczności wspo-
magania badań, powinniśmy podjąć próbę 
opracowania koncepcji rozwoju innowa-
cyjnych technologii w Polsce w oparciu 
o obiektywne analizy.

Natomiast przy przyznawaniu środków 
na fi nansowanie kolejnych etapów pro-
jektów, które po konkursowym początku 
odniosły ewidentne sukcesy, wprowadzić 
zasady negocjacji. W ten sposób można 
by podnieść skuteczność badań oraz 
częściowo zlikwidować zjawisko przeno-
szenia zainteresowań badaczy „z kwiatka 
na kwiatek”.

Jednym z podstawowych kryteriów oceny 
uniwersytetów i instytutów badawczych, 
powinny być przychody ze sprzedaży 
wyników badań, w tym z eksportu warto-
ści intelektualnych.

Ponadto postulowałbym, aby uznać 
świadczenia usług na światowym ryn-
ku badań za inteligentną specjalizację 

polskich uniwersytetów i instytutów 
badawczych.

Powody przedstawienia tej propozycji 
są następujące:

wielkie koncerny są skłonne zlecać  
do Polski usługi badawcze ze względu 
na niedobór własnych inżynierów i ceny 
badań;

eksport usług badawczych umożliwia  
wysoko wykwalifi kowaną pracę dla tysięcy 
polskich inżynierów w kraju, rozwój kadry 
i stwarza gotowość do realizacji podob-
nych zaawansowanych badań dla innych 
klientów, w tym krajowych;

badania realizowane na eksport  
umożliwią wykorzystanie nowoczesnej 
bazy badawczej, która powstała w kraju 
w ostatnich latach, umożliwią również 
jej dalszy rozwój.

(Z wypowiedzi podczas panelu 
dyskusyjnego)
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WSPIERANIE 
PROJEKTÓW 
O WYSOKIM 

POTENCJALE 
KOMERCYJNYM

Michał Jasiorkowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem tych instrumentów jest eliminowanie 
zjawiska tzw. „doliny śmierci” poprzez wsparcie 
fi nansowania dla projektów B+R, zwiększenie 
ekspozycji polskiego sektora nauki na inne 
formy fi nansowania, w tym kapitałem prywat-
nym oraz stworzenie spójnego ekosystemu dla 
rozwoju projektów B+R o znacznym potencjale 
komercyjnym, we wszystkich fazach ich życia 
od seed’u po akcelerację.

Obecnie istnieją trzy rodzaje 
instrumentów BRIdge:

najbardziej zaawansowany –  BRIdge VC, 
przeznaczony na wspieranie inwestycji VC 
w fazie: pre-inkubacji, inkubacji i post-inkubacji 
w polskie projekty B+R; 

drugi instrument, który tak naprawdę  
dopiero niedawno ruszył, to BRIdge α, 
nakierowany na rozwijanie projektów B+R 
„pod wejścia inwestycyjne”. Adresowany jest 
do projektów w fazie proof-of-concept oraz 
proof-of-principle;

trzeci instrument to  BRIdge Mentor, ma-
jący na celu optymalizację wartości portfela 
projektów współfi nansowanych przez NCBR, 
adresowany do projektów w fazie pre-inkubacji 
i inkubacji.

BRIdge VC, to wspólne przedsięwzięcie NCBR 
oraz wiodących funduszy venture capital. 
Od strony fi nansowej program opiera się 
na założeniu, że działalność inwestycyjna jest 
fi nansowana z dwóch źródeł: połowę fi nansuje 
NCBR; drugą – fundusze VC (…).

Instrument BRIdge VC ma 
5 celów do osiągnięcia:

zwiększenie ekspozycji polskiego sektora  
nauki na komercyjne instrumenty fi nansowania 
typu VC;

eliminacja zawodności rynku, związanej  
z niskim apetytem na ryzyko polskich inwesto-
rów VC;

przyciągnięcie do Polski wiodących za- 
granicznych funduszy VC (już się udało przy-

Nowe instrumenty fi nansowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
BRIdge, moim zdaniem, doskonale wpasowują się w rozwiązywanie 
tych problemów, o których jest mowa na Sympozjum. Wprowadzone 
zostały w 2011 roku. Są to instrumenty o charakterze inwestycyjnym 

i o publiczno-prywatnej formule fi nansowania, nakierowane 
na wspieranie rozwoju projektów o wysokim potencjale komercyjnym.

Po zakończeniu każdego panelu odbywała 
się ciekawa dyskusja

Susanne Ås Sivborg – dyrektor generalna 
Szwedzkiego Urzędu Patentów i Rejestracji

Martti Enäjärvi, były prezes Urzędu Patentów 
i Rejestracji Finlandii, obecnie doradca 
prezesa Urzędu Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego
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ciągnąć Pitango1) wraz z ich wiedzą, znajomością globalnych praktyk 
i siecią kontaktów;

budowa potencjału NCBR do realizacji publiczno-prywatnych instru- 
mentów o charakterze inwestycyjnym;

zwrot części dofi nansowania przyznanego na realizację projektu  
(ok. 90% środków) oraz udział w zyskach z jego realizacji.

(...) Istotnym jest to, że w miarę rozwoju projektu 
i przechodzenia z jednej do kolejnej fazy realizacji, 
zmniejsza się znacznie poziom zaangażowania 
NCBR:

80% środków fazie pre-inkubacji jest wkładanych w dany projekt  
w formie dofi nansowania bezzwrotnego; fundusze wykładają 20%,

w fazie inkubacji NCBR fi nansuje 70% inwestycji w formie dofi nanso- 
wania zwrotnego;

w fazie akceleracji NCBR fi nansuje 50% inwestycji w formie dofi nan- 
sowania zwrotnego; fundusze fi nansują 50% inwestycji.

Różnica pomiędzy fi nansowaniem zwrotnym a bezzwrotnym polega 
na tym, że dofi nansowanie zwrotne jest uwzględniane przy wyjściu z ca-
łego programu. (…)

Kolejnym instrument NCBR, BRIdge α, ma służyć rozwijaniu projektów 
we wczesnych fazach rozwoju, a jego głównym celem jest zwiększenie 
podaży projektów atrakcyjnych z punktu widzenia inwestorów prywat-
nych, głównie funduszy VC. Zakłada dużą współpracę z instytucjami, 
które będą je realizowały – z uczelniami, jednostkami badawczymi. Mini-
malne zaangażowanie kapitału zagranicznego musi wynosić co najmniej 
20%, pozostałą część, w postaci bezzwrotnej, pokrywa NCBR. Co istot-
ne, Bridge α jest przedsięwzięciem realizowanym w formule crowdso-
urcingowej, w którym proporcje kapitału wnoszonego przez inwestorów 
prywatnych i NCBR są, jak 4:1.

W jego ramach działa zespół, który współpracuje z naukowcami i wy-
szukuje projekty, pomysły o dużym potencjale komercyjnym, mające 
potencjał biznesowy i w nie inwestuje.

Po pomyślnym zakończeniu procesu inkubacji, projekt przekształca się 
w start-up. Po przekształceniu w start-up, możliwe jest dalsze fi nanso-
wanie tego projektu w ramach BRIdge α wspólnie z funduszem VC, jeśli 
oczywiście znajdzie się inwestor, który ten projekt będzie chciał dalej 
fi nansować. 

Z kolei celem programu BRIdge Mentor jest komercjalizacja wartości 
portfela Zadaniem mentora jest analiza pod kątem potencjału bizne-
sowego proponowanej inwestycji i znalezienie inwestora, który będzie 
chciał współpracować przy określonym przedsięwzięciu. Do współpracy 
wybrane zostały PricewaterhouseCoopers w segmencie nauk technicz-
nych oraz LSBC w segmencie life science.

(Nieautoryzowane fragmenty wystąpienia 
podczas Sympozjum UP RP)

PRAWO WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJ 
POWINNO BYĆ 

NARZĘDZIEM BIZNESOWYM

Alfred Radauer, 

Technopolis Group Ltd, 
Austria

Reprezentuję Technopolis Group. Jest to wiodąca 
fi rma consultingowa w Europie. W naszym biurze 

w Wiedniu pracuje 90 osób. Pracujemy dla 
uniwersytetów, instytutów badawczych. Przez 
ostatnie dwa lata zajmowaliśmy się również 

prawami własności intelektualnej. Zajmujemy się 
też benchmarkingiem, oceną i projektowaniem 

usług wsparcia, jeśli chodzi o IP dla MSP.

Te działania zaczęliśmy ok. 7 lat temu. Wspólnie z Ronem Marchantem 
zrealizowaliśmy bardzo duże badania dla Komisji Europejskiej, jeśli cho-
dzi o benchmarking dla MŚP. 

(…) Po wejściu do UE nowe kraje wykazywały trend ku tzw. europeizacji. 
Należało kopiować pewne praktyki, obowiązujące w Unii. Dostępne 
były pewne fundusze dla rozwoju regionalnego, dla rozwoju fi rm. Nośny 
wtedy temat ochrony własności intelektualnej sprzyjał pozyskiwaniu tych 
funduszy. Stąd się wzięły także te modne prezentacje na temat usług 
wsparcia, jeśli chodzi o własność intelektualną. Co oznaczało, że należy 
skopiować te modele na grunt tych nowo przyjętych państw.

W tym kontekście pojawia się pytanie – czy te najlepsze praktyki rzeczy-
wiście są najlepsze dla tych krajów. (…) Jeśli chodzi o ochronę własności 
intelektualnej i wsparcie innowacji, w wielu krajach są to dwa odrębne światy, 
w obrębie których rzadko dochodzi do komunikacji pomiędzy sobą. Główny 

1 Pitango jest największym Izraelskim funduszem Venture Capital, który ma swoje 
początki w latach 90. XX w. w izraelskim rządowym projekcie Jozma.
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powód ma korzenie w historii – polityka innowacji 
koncentruje się przede wszystkim na aspekcie 
fi nansowania badań i rozwoju. Kolejny to taki, 
że urzędy patentowe usytuowane są jako organy 
administracyjne, nie usługodawcze.

Często patent postrzegany jest jako miernik 
innowacji, ale nie jest to właściwie rozumiane. 
Ponieważ najczęściej bierze się pod uwagę 
tylko liczbę patentów. Często więc w tych 
gospodarkach starają się jedynie stworzyć 
dużą liczbę wynalazków, pomimo, że nie są ko-
mercjalizowane i nie ma dla nich żadnego 
zastosowania na rynku. 

Jeśli chodzi o transfer technologii z uniwersy-
tetu na rynek, problem jest podobny. Brakuje 
praktyk związanych z franchisingiem, z odpo-
wiednim ich wdrażaniem na rynek. A kwestie 
dotyczące IP rozumiane są często tylko jako 
zestaw dokumentów prawnych.

Jedno z pytań wynikających z tej sytuacji jest 
następujące – jaka jest rola w tym systemie urzę-
dów związanych z ochroną własności intelektual-
nej. W krajach rozwiniętych są ogólnie dostępne 
dla klientów. Często nawet przedsiębiorca musi 
bronić się przed ich usługami. W krajach rozwija-
jących są niewidoczne, jakby „ukryte”, zwłaszcza 
to dotyczy współdziałania z MSP. 

Nawet jeśli przedsiębiorcom z sektora MŚP 
uda się dotrzeć do tych biur, robią to najczę-
ściej za późno i na tym polega problem. Wcale 
nie prosty do rozwiązania. Szwajcarski urząd 
patentowy starał się np. dotrzeć do swoich 
MŚP za pomocą mejlingu. Jeśli chodzi o ilość 
zwrotnych odpowiedzi, wynosiła ona zaledwie 
0,2%. Być może nie należało zwracać się bez-
pośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, 
tylko skorzystać z usług pośredników, by uwia-
rygodnić swój przekaz. Pokazać, że kwestia 
ochrony nie dotyczy tylko takich fi rm, jak Apple 
czy BMW. (…)

Urzędy własności intelektualnej też mają pro-
blemy. Nie są w stanie pokazać odpowiedniej 
ilości przykładów dobrych praktyk, szczególnie 
jeśli chodzi o praktyki związane z oceną wła-
sności intelektualnej. Patrząc na te, które mia-
łyby być wsparciem przy tej ocenie, należałoby 
spytać, w jaki sposób zgłoszenie było ocenio-
ne i co z tego wynika. Takie pytania zazwyczaj 
wprowadzają w konsternację. (…)

Przyglądając się dobrym praktykom dla IP, 
przede wszystkim musimy wiedzieć, z jakim 
problemem mamy do czynienia – czy na-
prawdę wiemy, co to znaczy wdrożyć usługę 
w ramach naszego budżetu, ograniczeń zwią-
zanych z zasobami ludzkimi czy otoczeniem 
instytucjonalnym kraju. Przecież w mniej lub 
bardziej rozwiniętym kraju powinniśmy mieć 
inny zestaw narzędzi, niż np. w Niemczech 
czy Wielkiej Brytanii.

Im mniej rozwinięty kraj, tym ważniejsze 
pojawia się pytanie – na ile innowacyjny jest 
przemysł w tym kraju. Bo jeśli nie, to nie ma 
co w ogóle mówić o patentach. To z kolei 
oczywiście wpływa na instytucje transferu 
technologii, które mają promować przenosze-
nie technologii z uczelni do MSP. Po co je two-
rzyć na dużą skalę, gdy prawda jest jeszcze 
taka, że często małe przedsiębiorstwa 
nie są w stanie zastosować tych technologii. 
A nawet jeśli są, to nie ma klientów, którzy 
są w stanie za nie zapłacić itd. itp. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach 
mniej rozwiniętych stoją więc przed dużo więk-
szymi wyzwaniami niż fi rmy MŚP w krajach 
rozwiniętych. Jeśli chodzi o codzienną działal-
ność – te fi rmy zastanawiają się, skąd wezmą 
pieniądze na podatki, marketing. Nawet jeśli 
będziemy mieli bardzo pięknie zaprojektowany 
urząd patentowy, może się okazać, że dzia-
ła on tak naprawdę „na pustyni”, bo fi rmy 
nie mają wsparcia. Brakuje szeroko rozumianej 
infrastruktury, która pomagałaby im w działal-
ności. Tymczasem, żeby realnie je wspierać, 
powinniśmy mieć usługi skrojone na miarę 
indywidualnego klienta. 

Złą praktyką jest to, że wdrażając strategię 
innowacji, tak naprawdę chcemy tylko zwięk-
szyć liczbę aplikacji. To strata pieniędzy. 
Musimy wspierać tylko dobre pomysły, szukać 
nowych technologii. Ekspert zajmujący się 
transferem technologii powinien zarabiać 
więcej niż np. dziekan na uczelni. Dlaczego 
– ponieważ to właśnie on generuje więcej 
zysków niż kosztów. (..) Co taki pośrednik ma 
do zrobienia? Zgadzam się, że mały i średni 
przedsiębiorca powinien znać rynek, wiedzieć 
też, jak wyjść poza ten rynek, ile czasu zajmie 
ten transfer. Dla większości innowacji oznacza 
to strategię internacjonalizacji. Całą tę wiedzę 

Uczestnicy sesji równoległej, moderowanej 
przez Rona Marchanta

Podczas całego Sympozjum 
na sali było bardzo tłoczno

Panel „Finansowanie przedsięwzięć 
innowacyjnych wysokiego ryzyka”. 
Na mównicy Michał Jasiorkowski z NCBiR
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powinien posiadać taki ekspert, który będzie wspierał przedsiębiorstwo 
ze sfery MŚP. 

W przypadku bardziej zaawansowanych innowacji powinno się myśleć 
o internacjonalizacji szukając wsparcia w m.in. funduszach międzynaro-
dowych bo nie wystarczy mieć technologię i znać rynek. Dobry ekspert 
od transferu technologii musi też wiedzieć, że zarządzanie własnością 
intelektualną to element tworzenia strategii biznesowej. 

Według mnie, choć technologie są bardzo ważne, to przede wszystkim 
chodzi o zastosowanie określonych modeli biznesowych, którymi przy 
wdrażaniu i transferze będziemy się posługiwać, to dla MŚP bardzo 
newralgiczna sprawa.

(..) Co bardzo ważne – polityka innowacji nie powinna istnieć „sama dla 
siebie”, jej celem musi być rozwiązywanie konkretnych problemów. Szu-
kać trzeba w tym celu skutecznych dróg realizacji, jednym ze sposobów 
mogłoby być działanie poprzez określoną politykę sektorową. A jeśli 
mamy zidentyfi kowane problemy, część z nich rozwiązujmy za pomocą 
polityki innowacyjności, a część – za pomocą dobrego zarządzania 
własnością przemysłową. To byłaby ta dobra praktyka, która – powiem 
niestety – nie funkcjonuje w takim wymiarze, absolutnie nigdzie. 

Jakie są główne elementy tej dobrej praktyki podsumowując, wskazał-
bym na:

dokładną analizę indywidualnego problemu i możliwych środków  
ich rozwiązywania;

użycie szerszych koncepcji innowacji i praw własności intelektualnej, 
realistyczną ocenę ograniczeń; 
zainwestowanie w edukację z zakresu IP; 
szukanie odpowiednich obszarów, w których mamy szansę na po- 

wodzenie w zakresie innowacji technologicznych;
korzystanie z prawa własności przemysłowej, jako narzędzia  

biznesowego.

INNOWACJA TO PODRÓŻ, 
TRZEBA JĄ DOBRZE 

ZAPLANOWAĆ

Edward Scott, 

Millenium Plastics Ltd, Nowa Zelandia

Millenium Plastic jest częścią Millenium Plastic jest częścią 
międzynarodowej grupy spółek, z siedzibą międzynarodowej grupy spółek, z siedzibą 

w Nowej Zelandii. Produkuje różne w Nowej Zelandii. Produkuje różne 
urządzenia dla medycyny i dla przemysłu urządzenia dla medycyny i dla przemysłu 

obronnego. W fi rmie odpowiadam obronnego. W fi rmie odpowiadam 
za rozwój biznesu strategicznego – zajmuję za rozwój biznesu strategicznego – zajmuję 

się poszukiwaniem pomysłów oraz się poszukiwaniem pomysłów oraz 
ich komercjalizacją. ich komercjalizacją. 

(…) Strategiczny system zarządzania innowacją dla wielu równoznaczny 
jest z zarządzaniem własnością intelektualną. Jednak są to dwie różne 
kwestie. Jeśli chodzi o zarządzanie własnością intelektualną, to zarzą-
dzamy aktywami, które musimy zidentyfi kować. Czasem wystarczy tylko 
ochrona patentowa. 

Natomiast zarządzanie innowacją jest czymś zgoła odmiennym, ozna-
cza, że zarządzamy procesem tworzenia własności intelektualnej, 
czymś, co jeszcze nie powstało. Innowacja to hasło, które aktualnie 
jest wszechobecne – w mediach, w tle różnych biznesów. Absolutnie 
wszyscy chcą być kolejnym Applem lub Googlem, nikt nie chce być 
Kodakiem lub Blockbusterem. Wydźwięk dowolnej konferencji na temat 
własności intelektualnej zawsze jest jeden – należy być innowatorem, 
inaczej zginiemy.

(…) Tylko 20% innowacji trafi a na rynek, 80% ginie w tzw. dolinie śmierci, 
która jest szczególnym etapem procesu komercjalizacji. Dlaczego tak się 
dzieje?

Przyczyny są trzy: brak strategii, nieoszacowanie kosztów czasu związa-
nych z wytworzeniem innowacji, zanim wprowadzi się ją na rynek, nie-
dostosowanie innowacji do rynku, czyli… rozwiązywanie nieistniejących 
problemów, co z góry można powiedzieć skazuje na niepowodzenie, 
cokolwiek byśmy nie robili, by ulokować się na rynku.

BENCHMARKING (badania porównawcze lub analiza 
porównawcza) – praktyka stosowana w zarządzaniu, 
polegająca na porównywaniu procesów i praktyk 
stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, 
ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych 
za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy 
służy jako podstawa doskonalenia. Jest to praktyczna 
realizacją przysłowia: „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej 
uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich”. 
Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, 
nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby 
tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, 
które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany 
efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości 
we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze 
adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices). 

(Od red.) 

(Nieautoryzowane fragmenty wystąpienia 
podczas Sympozjum UP RP)
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Czy i jak można przetrwać w dolinie śmierci? 
Oczywiście, jeśli nikt nie pomoże, utkniemy 
w miejscu, no i zginiemy w dolinie śmierci.

(…) Musimy mieć, dobrą strategię działania, 
sensowny i jasny plan działania który pozwoli 
osiągnąć założone cele. Wg niektórych inno-
wacja to podróż, a strategia to plan, który po-
zwala się nam upewnić, że dobrze wybraliśmy.

Innowacja jest jednak procesem „nieustruktu-
ryzowanym”, dlatego musimy stworzyć pewien 
rodzaj struktury, który pozwoli zidentyfi kować 
procesy, często nazywane trzema fi larami inno-
wacyjności, pozwalające na stworzenie właśnie 
odpowiedniego planu działania. Są to:

1.1. kompetencja – upewnijmy się, że mamy 
odpowiedni zespół. Jeśli jest to konieczne, 
weźmy kogoś z zewnątrz, z outsoursingu. 
Zdefi niujmy nasze ograniczenia. Każda fi rma 
ma swoją historię i swój zestaw możliwości;

2.2. strategia – wiele osób na kierowniczych 
stanowiskach wie, że alokacja środków jest 
najważniejsza. To musi być najważniejszą 
częścią łączenia innowacyjności z celami. Moja 
sugestia jest następująca – tak podzielić nasze 
zasoby i możliwości, by 70% przeznaczyć 
– na poprawę tego, co istnieje już w naszej 
fi rmie; 20% – na identyfi kację konkurencji; 
natomiast 10% powinno być wykorzystane 
na analizę nowych rynków;

3.3. zarządzanie – nawet najbardziej nowo-
czesna fi rma, która mądrze kieruje swoimi 
zasobami, powinna operować innowacyjnością 
w sposób skuteczny, by osiągnąć cel. By tak 
się stało, należy zadać sobie i swojemu ze-
społowi kilka ważnych pytań: na czym polega 
problem, który próbujemy rozwiązać i kto zrobi 
to najlepiej. 

Najlepszym przykładem jest tu iPod. Steve 
Jobs określił problem – „tysiąc piosenek w kie-
szeni”. Był idealnym człowiekiem do określania, 
defi niowania głównych elementów danego pro-
blemu. Niektóre problemy trudno się defi niuje, 
a w zależności od tego, jak zostaną określone, 
możemy tworzyć i rozwijać strategie. W mo-
mencie, gdy już rozwiązał problem z iPodem, 
musiał znaleźć producenta, który sprosta 
wymogom produkcji czegoś, czego wcześniej 
na rynku nie było. Gdyby dobrał sobie part-

nerów, zaczął budować jeden z produktów, 
który jak wiemy odniósł na rynku niebywały 
sukces. (…)

Strategia innowacyjności wymaga więc 
istnienia swoistego „ekosystemu”, który bę-
dzie wykorzystywał nasze pomysły. Chodzi 
o ‘rozwiązanie tego „spaghetti”, którym jest 
innowacyjność’ – rozplątanie go i transformację 
chaosu, który jest oczywisty w tych procesach, 
w uporządkowany proces, który będzie przy-
nosił korzyści. (…) 

Patenty są kluczowe przy wszystkich strate-
giach innowacyjności. Najważniejsze aspekty, 
dotyczą kwestii, jak należy chronić innowacje 
– czy jako tajemnicę handlową, czy jako pa-
tenty, co wymaga zrozumienia natury patentów 
– i daje odpowiedź, jak należy chronić naszą 
wartość i z niej korzystać, czy opierać się na li-
cencji, czy ją po prostu sprzedać. (…) Musimy 
też wiedzieć o kosztach, tylko 1 patent na 500 
przynosi nam więcej dochodu niż kosztuje jego 
ochrona. 

Konieczne jest też wiązanie patentów ze stra-
tegią fi rmy. Jeśli tworzymy w fi rmie strategię 
innowacyjności, zawsze musimy wiedzieć, 
co robią nasi konkurenci i musimy być krok 
przed nimi, mieć odpowiedni budżet na bada-
nia i strategię, a tę zawsze powiązać z naszymi 
celami biznesowymi. (…)

Pozostaje jednak pytanie, jak taką strategię 
obronić? Różne formy innowacyjności generują 
różne problemy. Nie powinno się koncentrować 
tylko na jednym produkcie. Innowacyjność 
to proces, który wymaga właściwego zdefi nio-
wania problemu, który stawiamy przed sobą 
i znajomość tego rynku czy jego segmentów, 
w których zamierzamy się lokować. Nie należy 
zapominać, że ten obszar jest połączony 
łańcuchem bardzo różnych zależności. 
Szczególna rola w tworzeniu strategii innowa-
cyjności w fi rmie i jej konsekwentnej realizacji 
a także obronie, przypada liderowi, który musi 
cechować się otwartym myśleniem, potrafi  
pociągnąć za sobą innych, także tych, którzy 
w hierarchii stoją niżej, by przyjęty plan, pomysł 
mógł być zrealizowany. (…) 

Edward Scott z Millenium Plastics Ltd 
(Nowa Zelandia)

Prezentacje i wykłady wywoływały żywe 
reakcje wśród uczestników

Sala obrad: Anna Hejka, Krzysztof Rybiński, 
Bogusław Smólski oraz Olaf Gajl. W tle 
Stanisław Adamczak, rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej, współorganizatora 
sympozjum

(Nieautoryzowane fragmenty wystąpienia 
podczas Sympozjum UP RP)
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CENOWE PUŁAPKI MONETYZACJI 
INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW

Paul Adams, EverEdge IP Ltd, Nowa Zelandia

EverEgde IP to fi rma, która zajmuje się zarządzaniem 
i monetyzacją własności intelektualnej na całym świecie. 
Współpracujemy z fi rmami i wynalazcami oraz sektorem 

publicznym – zajmujemy się transakcjami, sprzedażą 
i pozyskiwaniem patentów oraz innych wartości niematerialnych. 
Zajmujemy się również inwestycjami we własność intelektualną 

i w technologie. Nasze biura znajdują się na całym świecie, 
zatrudniamy 300 najlepszych specjalistów z zakresu IP. 

Usługi, które oferujemy, obejmują niezależną ocenę wartości 
niematerialnych i technologii, w celu ustalenia ich potencjalnej 
komercjalizacji, opracowujemy strategie w tym zakresie. (…)

Jeden z zasadniczych problemów dotyczy 
kwestii, jak, w jaki sposób wyceniać nowe, 
innowacyjne produkty. Wskażę na:

najczęstsze błędy, które popełniają fi rmy  
w trakcie wyceniania nowych produktów; 

różnice między produktami rewolucyjnymi  
i ewolucyjnymi;

 rolę informacji przy określaniu wyceny; 

potrzebę określania ceny najwyższej i naj- 
niższej produktu.

Nowe produkty są z defi nicji nowe, co wiąże 
się z pewnym wyzwaniem. Nowy produkt 
na rynku nie ma bowiem bezpośredniego 
odniesienia do informacji cenowej – jego ceny 
nie można odnieść ani do tego samego, acz-
kolwiek ulepszonego produktu tej samej fi rmy, 
ani do innych produktów, co oznacza, że wy-
cenienie go jest trudną sztuką. 

A cena jest kluczowym zagadnieniem, jeśli 
chodzi o zapotrzebowanie na każdy produkt, 
w związku z czym odpowiednie ustalenie 
strategii cenowej ma zasadnicze znaczenie 
dla odniesienia sukcesu ekonomicznego. Zbyt 

wysoka utrudnić może wejście na rynek i ob-
niży zakładane zyski; zbyt niska – doprowadzi 
nie tylko do utraty marży. Niestety 80%-90% 
błędów decyzyjnych przy wycenianiu wiąże się 
z za niską ceną, szacuje się, że niedocenienie 
produktu o 1%, może zmniejszyć zysk o 8%. 
Pomimo tego, że fi rmy wydają miliony, miliardy 
na B+R, to jednak cały czas popełniają błąd 
zbyt niskiego wyceniania nowych produktów. 
Dlaczego? Z uwagi na globalizację konkurencji, 
na coraz większą transparentność, jeśli chodzi 
o wycenę, no i dlatego, że i fi rmy, i konsumenci 
wymagają „więcej i lepiej za mniej”. Natomiast 
prawdziwa przyczyna, dla której fi rmy popełnia-
ją ten błąd z niską wyceną jest ten, że nie po-
święcają odpowiednio więcej czasu, pieniędzy 
i wiedzy na zrozumienie kwestii ceny, za którą 
powinien być sprzedawany nowy, innowacyjny 
produkt. 

(...) Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy 
produktami rewolucyjnymi i ewolucyjnymi, 
jeśli chodzi o wycenę. W przypadku nowego 
produktu, który przynosi rozwiązanie ewolu-
cyjne, np. nowy smak coca coli, wycena jest 
stosunkowo prosta – wiemy, ile klienci płacą 

Paul Adams z EverEdge IP z Nowej Zelandii

Sala obrad

Także prelegenci (tutaj Andrzej Siemaszko) 
z zainteresowaniem przysłuchiwali się 
wykładom
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za podobny produkt, jakich korzyści oczekują, 
co jest dla nich ważne. Jest to proste. 

Natomiast im nowszy technologicznie jest 
produkt, bardziej rewolucyjny, tym mniej mamy 
informacji, które nam pomogą w przygotowaniu 
wyceny. W związku z tym trudniejszy jest ten 
proces. 

Wyobraźmy sobie, że mamy rok 1830 – jak 
wycenić telegraf w momencie, kiedy konku-
rencją był jedynie dyliżans? Jest to produkt 
zupełnie inny i nie mamy informacji na jego 
temat. Musimy zdawać sobie sprawę, ze wy-
cena nowego produktu, to przede wszystkim 
problem informacyjny – im więcej mamy 
informacji, tym lepsze są decyzje w zakresie 
wyceny. Informacje nie oznaczają tylko lepszej 
propozycji samej ceny, ale też ocenę korzyści, 
które osiągniemy czy rozmiaru rynku, na któ-
rym chcemy go sprzedawać. (...)

Jak traktuje się produkty rewolucyjne? Po-
mimo tego, że fi rma wie, że jej nowy produkt 
jest rewolucyjny, to jednak na ogół brakuje im 
takich oczywistych informacji, które są brane 
przy wycenie. Co oznacza, że opierają się 
na strategii wyceny wg wzorca przeszłego 
(tzw. inkrementalnego), czyli patrząc na koszty 
liczą, o ile taniej jest wyprodukować nowy niż 
starszy produkt. 

Parę dekad temu fi rma amerykańska wyna-
lazła przenośne czytniki kodów. Oryginalny 
producent czytników kodów stwierdził, że ten 
nowy, przenośny jest o wiele lepszy od stacjo-
narnego, bo pozwala na oszczędzanie czasu. 
Pozornie niska cena pasowała do strategii 
fi rmy, bo przede wszystkim zależało jej na tym, 
by dostać się na rynek. Problem polegał 
na tym, że umknęło im, że ten nowy czytnik 
kodów dostarczał bardzo dużo, nie tak oczywi-
stych korzyści, jak np. bieżąca inwentaryzacja, 
lepsza logistyka, punktualność dostaw. Ponie-
waż nie zdawali sobie z tego sprawy, nie do-
cenili wartości technologii i ustalili cenę na zbyt 
niskim poziomie. Jeżeli cena została zaniżona, 
bardzo trudno ją potem podnieść, co oznacza, 
że stracili miliard dolarów przychodów na wła-
snym rynku.

Wszystkie nowe produkty przechodzą przez ten 
sam proces, nie jest to problem nowy i istnieją 
rozwiązania, jak sobie z nim poradzić. Należy 

oprzeć na całym spektrum różnych elementów, 
po pierwsze określeniu absolutnie najniższej 
ceny nowego produktu i najwyższej ceny nowe-
go produktu, którą będą chcieli zapłacić klienci.

(...) Dzięki temu będziemy w stanie określić śred-
nią cenę, która nie będzie lokowała się na żad-
nym z tych biegunów – nie będzie ani najniższa, 
ani najwyższa. A jak już zostaną określone te 
widełki, fi rma będzie mogła uwzględnić inne ele-
menty, takie jak dynamika i rozmiar rynku, stra-
tegia fi rmy, siła IP, co w tym kontekście pozwala 
ostatecznie wycenić nowy produkt w sposób 
świadomy i dobrze przemyślany, długofalowo. 

(...) Siła własności intelektualnej nowego pro-
duktu ma duży wpływ na to, jak wyceniamy 
nowy produkt. Istotne działania w zakresie 
IP podnoszą cenę w zależności od tego, 
czy mamy słabe czy silne prawa ochrony IP. 
Jeśli produkt jest słabo chroniony i odnosi 
sukces – wszyscy będą go kopiowali i stracimy 
udział w rynku. Analogicznie – jeśli mamy 
produkt odpowiednio chroniony, który odniósł 
sukces, wtedy nikt nie będzie go kopiował, 
a nasz udział w rynku się zwiększy.

Pamiętajmy również o tym, że ulubioną ceną 
jest cena 0. Czasem cena nowego pro-
duktu również może wynosić 0. Popatrzmy 
na przykład Googla, Facebooka czy Skypa. 
Te produkty odniosły sukces przy cenie 0. 
Nie do końca jest to oczywiście prawdą, 
nie są one totalnie darmowe, ponieważ korzy-
stając z Googla czy Facebooka po pierwsze 
zagraża to naszej prywatności; po drugie 
– eksponowani jesteśmy na reklamy. A Sky-
pe próbuje sprzedawać swoje inne usługi. 
A wszystkie te fi rmy sprzedają udostępniane 
przez nas dane, po to, by generować własny 
przychód. Tu informacja rządzi, jest królem. 
Trzeba jednak pamiętać, że czasem cena 
minimalna będzie wynosiła 0.

Tak więc wycena nowego produktu, inno-
wacji, to proces zbyt istotny by ją szacować 
w sposób niestrukturyzowany czy nieformalny. 
Niewłaściwa ma bardzo duże konsekwencje 
fi nansowe. 

Jacek Guliński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

(Nieautoryzowane fragmenty wystąpienia 
podczas Sympozjum UP RP) 

Oprac. wystąpień: Anna Kwiatkowska 

Biserka Strel ze Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej oraz Darina 
Kyliánová ze Słowackiego Centrum 
Informacji Naukowej i Technicznej

Wśród słuchaczy prezes UP RP, 
Alicja Adamczak
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PO KOLEJNYM PO KOLEJNYM 
KRAKOWSKIM SYMPOZJUM KRAKOWSKIM SYMPOZJUM 

REFLEKSJI KILKAREFLEKSJI KILKA

Tegoroczne międzynarodowe sympozjum naukowe Tegoroczne międzynarodowe sympozjum naukowe 
zorganizowane w Krakowie przez Urząd Patentowy RP zorganizowane w Krakowie przez Urząd Patentowy RP 

stanowiło kolejną próbę omówienia trudnego problemu stanowiło kolejną próbę omówienia trudnego problemu 
monetyzacji własności intelektualnej. Tym samym UP RP monetyzacji własności intelektualnej. Tym samym UP RP 

ponownie potwierdził, że wychodzi poza tradycyjne ponownie potwierdził, że wychodzi poza tradycyjne 
ramy swojej działalności – udzielania ochrony prawnej ramy swojej działalności – udzielania ochrony prawnej 

na przedmioty własności przemysłowej – i aktywnie na przedmioty własności przemysłowej – i aktywnie 
przyczynia się do kreowania debaty na temat przyczynia się do kreowania debaty na temat 

komercjalizacji tych przedmiotów, by szukać metod komercjalizacji tych przedmiotów, by szukać metod 
i sposobów na efektywne wykorzystanie i wdrażanie i sposobów na efektywne wykorzystanie i wdrażanie 

„produktów” kreatywnego myślenia. „produktów” kreatywnego myślenia. 

Innowacyjność – pozycja kiepska, 
ale ocena niejednoznaczna

Jako pierwszy prelegent podczas sympozjum 
wystąpił prof. Krzysztof Rybiński, który odniósł 
się do opublikowanego niedawno raportu 
Global Innovation Index dotyczącego stanu 
innowacyjności na świecie (wzięły w nim udział 
142 państwa). Według badania (autorami 
są m.n. Światowa Organizacja Własności In-
telektualnej, Cornell University oraz Wspólne 
Centra Badawcze Komisji Europejskiej). Polska 
plasuje się na 49 miejscu, przy czym wyżej 
w rankingu znajdują się między innymi Czar-
nogóra, Mołdawia, Chile, Barbados i Rumunia 
(miejsca kolejno od 44 do 48)1. Liderami są mię-
dzy innymi Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ame-
ryki, Finlandia, Hong-Kong i Singapur. Pozycja 

Jak wiadomo, jeden z podstawowych proble-
mów dotyczących wynalazczości w Polsce 
stanowi nie tyle liczba dokonywanych zgłoszeń 
patentowych, ale brak ich ekonomicznej eksplo-
atacji. A trzeba pamiętać, że opracowanie wyna-
lazku i uzyskanie na niego ochrony, to przecież 
dopiero połowa sukcesu. Tym samym wybór 
tematu sympozjum, tj. „Wdrażanie innowacji: 
przekształcanie wiedzy w zysk”, wnioskując 
z liczby uczestników obecnych podczas dys-
kusji plenarnych i panelowych, był „strzałem” 
w przysłowiową dziesiątkę. Wydaje się, że Urząd 
Patentowy RP uzyskał potwierdzenie słuszności 
organizowania tego rodzaju dyskusji w gronie 
przedstawicieli środowisk nauki i biznesu, a tak-
że praktyków oraz teoretyków z kraju i zagrani-
cy. W Krakowie nie było miejsca na tak zwane 
„austriackie gadanie”.

Michał Jasiorkowski z NCBiR oraz Marcin 
Łata – dyrektor Departamentu Zarządzania 
Programami Konkurencyjności 
i Innowacyjności MRR

Tomasz Kierzkowski, dyrektor operacyjny 
w Banku Pekao

Przerwa w trakcie sympozjum
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Polski nie napawa do optymizmu, niewątpliwie 
wymaga działań na rzecz jej poprawy i … skła-
nia do refl eksji.

Zestawienie to warto odnieść do kwestii eduka-
cji, a w aspekcie krajowych problemów – do sta-
nu edukacji w Polsce oraz wyników polskich 
uczniów i studentów uzyskiwanych w międzyna-
rodowych rankingach i konkursach na świecie. 
Można przyjąć, że wynalazczość jest w dużym 
stopniu wypadkową poziomu wykształcenia 
społeczeństwa. Wśród blisko 80 kryteriów 
badania Global Innovation Index kilka2 z nich 
dotyczyło bezpośrednio kształcenia (m.in. 
jednym z parametrów była ocena w zakresie 
czytania i interpretacji tekstu, matematyki oraz 
rozumowania w naukach przyrodniczych)3. 

Trzeba zaznaczyć, że to kryterium jest przed-
miotem badania pod nazwą „Program Między-
narodowej Oceny Umiejętności Uczniów” (PISA) 
realizowanego w trzyletnim cyklu od roku 2000 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD). Program PISA (w bada-
niu w 2009 roku uczestniczyły 64 państwa) 
obejmuje swoim zakresem uczniów w wieku 
15 lat i dotyczy właśnie umiejętności czytania 
i interpretacji tekstu, rozwiązywania zadań 
z matematyki oraz rozumowania w naukach 
przyrodniczych. 

W tym badaniu Polska wypada niespodziewanie 
dobrze. Należy odnotować, że w ostatnim rapor-
cie znaleźliśmy się na 15 miejscu (klasyfi kacja 
ogólna)4, co jest proporcjonalnie lepszym wyni-
kiem od pozycji w rankingu Global Innovation 
Index. Sukcesy w świecie odnoszą też polscy 
studenci. W ostatnich latach środki masowego 
przekazu informowały o międzynarodowych 
triumfach naszych żaków (m.in. wygrane w kon-
kursach z zakresu marketingu organizowanych 
przez Google, nagrody w informatycznych 
konkursach z cyklu Imagine Cup oraz nagrody 
w konkursach architektonicznych). Najgłośniej-
szy sukces dotyczył wygranej w tegorocznych 
zawodach z zakresu robotyki University Rover 
Challenge w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
za przedstawienie łazika marsjańskiego Hy-
perion (konstruktorami była grupa studentów 
Politechniki Białostockiej). 

Zważywszy stosunkowo niskie nakłady na na-
ukę rezultaty polskich uczniów i studentów nale-
ży uznać za bardzo dobre. Wyniki te potwierdza-

ją, że Polska dysponuje znaczącym potencjałem 
intelektualnym zdolnym do wytwarzania innowa-
cyjnych rozwiązań. Przy okazji warto pochwalić 
działania ministra ds. nauki i szkolnictwa wyż-
szego w zakresie dbałości o świadomość stu-
dentów odnośnie przyswojenia podstawowych 
pojęć i zasad dotyczących ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz koniecz-
ności zarządzania własnością intelektualną (co 
wynika z rozporządzenia w sprawie Krajowych 
Ram Kwalifi kacji dla Szkolnictwa Wyższego bę-
dącego wynikiem wieloletnich zabiegów Urzędu 
Patentowego RP, aby przedmiot dotyczący 
ochrony własności intelektualnej znalazł się 
w podstawach programowych szkół wyższych). 
Należy mieć nadzieję, że wzrastający w warun-
kach gospodarki opartej na wiedzy absolwenci 
uczelni w Polsce w życiu zawodowym będą 
przejawiać zainteresowanie i chęć do czerpania 
korzyści z wytworów intelektu. 

Ci, co osiągnęli sukces, ale…

W trakcie sympozjum prezentowane były przy-
kłady polskich wynalazców i przedsiębiorców, 
którzy oferując innowacyjne produkty lub usługi 
osiągnęli lub chcą osiągnąć sukces w global-
nej gospodarce. Potwierdzają one zdolności 
intelektualno-organizacyjne Polaków. Jednym 
z nich jest fi rma NEUROHM kierowana przez 
prof. Rafała Ohme i specjalizująca się w bada-
niu wpływu reklam oraz działań marketingowych 
na psychikę człowieka. Badania prowadzone 
są przy użyciu neurofi zjologii (w badaniu za-
stosowanie znajduje zaawansowana aparatura 
techniczna), a sam prof. Ohme uznawany jest 
za ojca neuromarketingu. Z jego usług korzysta-
ły globalne koncerny mające swoje siedziby mię-
dzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach. 

Z kolei prof. Maciej Wojtkowski przedstawił pro-
ces komercjalizacji wynalazku – spektralnego 
tomografu optycznego Copernicus. Przypadek 
ten jest o tyle interesujący, że wynalazek – przy 
wykorzystaniu niewielkich stosunkowo środków 
fi nansowych – został opracowany przez grupę 
naukowców z Uniwersytetu im. Mikołaja Ko-
pernika, wprowadzony na rynek przy pomocy 
polskiego podmiotu (OPTOPOL S.A.) i dopiero 
po międzynarodowym sukcesie odsprzedany 

Paul Adams z EverEdge IP z Nowej Zelandii 
oraz Maciej Wojtkowski z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika 

Edward Scott z Millennium Plastics 
z Nowej Zelandii

Sala obrad: Anna Hejka, Krzysztof 
Rybiński, Bogusław Smólski, Olaf Gajl 
oraz Rafał Ohme
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globalnemu potentatowi – fi rmie Canon 5. Jest 
to wzorcowy przykład mariażu naukowców 
i przedsiębiorców działających z wizją osiągnię-
cia sukcesu. 

O próbach „zawojowania świata” przez polskie 
podmioty opowiadał red. Artur Włodarski po-
dając przykłady miejskiego pojazdu o nazwie 
SpinCar oraz roweru typu składak nazwanego 
IzzyBike (prezentowanego zresztą podczas 
sympozjum). Pomimo opracowania użytecznych 
rozwiązań technicznych, nadto „opakowanych” 
w ciekawe wzory przemysłowe i sygnowanych 
intrygującymi znakami towarowymi, ich twórcy 
nie odnieśli dotychczas oczekiwanego sukcesu. 
W swojej wypowiedzi red. Włodarski wskazywał 
na przyczyny niepowodzenia (m.in. „patentową” 
dolinę śmierci), co wywołało na sali gorącą 
dyskusję na temat możliwości komercjalizacji 
innowacyjnych rozwiązań.

Co utrudnia „przekształcanie 
wiedzy w zysk”

Ten emocjonalny ton wypowiedzi towarzyszył 
dyskusji także w trakcie innych wystąpień oraz 
rozmów kuluarowych. Program sympozjum 
skonstruowano zresztą tak, żeby pobudzać taką 
debatę. Interesująco w tym względzie wyglądał 
panel dyskusyjny pod tytułem „Czy formalizm 
zdusza innowacyjność? Jak skutecznie poruszać 
się w gąszczu przepisów, aby uzyskać publiczne 
fundusze na B+R”. Jadwiga Widziszewska, 
dyrektor Centrum Transferu Technologii Poli-
techniki Krakowskiej, przyznała, że problemy 
dotyczące realizacji projektów z zakresu innowa-
cyjności związane są najczęściej z „nadinterpre-
tacją i niejasnością przepisów”. 

Problem formalizmu doskonale zobrazowała 
prof. Agnieszka Wierzbicka, która prowadzi 
projekt naukowy dotyczący optymalizacji pro-
dukcji wołowiny w Polsce. Pani Profesor wska-
zała między innymi na obowiązek kilkukrotnej 
weryfi kacji dokumentów przez różne instytucje, 
szczególnie w zakresie danych liczbowych 
i opisowych zawartych w dokumentach zwią-
zanych z realizowanym projektem. Jej zdaniem 
tak dokładne badanie dokumentacji projektowej 
jest zbędne i negatywnie wpływa na realizację 
samego projektu. Bardziej stonowane stanowi-
sko zajął Tomasz Pyrć, szef Centrum Transferu 

Technologii AGH. Według jego tezy formalizm 
nie jest główną barierą innowacyjności i jest 
wręcz pożądany w przypadku korzystania 
ze środków publicznych. Jednak także on po-
twierdził, że nadmierny formalizm, a także „for-
malizm niewłaściwie stosowany”, często utrudnia 
realizację projektu. 

Podczas innych etapów debaty pojawiały się 
głosy, że istotny problem stanowi brak elastycz-
nego podejścia w realizacji projektu (reguła 
ta jest powszechnie wykorzystywana w USA). 
Często konieczne staje się jego dostosowanie 
do zmieniających się warunków – a takiej 
praktyki raczej nie stosują polscy benefi cjenci, 
którzy korzystają z unijnych środków na rozwój 
innowacyjności. Krytyka dotyczyła także spo-
sobu premiowania uczelni wyższych w związku 
z uzyskanymi patentami. Dokonywania zgłoszeń 
patentowych jedynie w celu uzyskania punktów 
dla uczelni i rozwoju kariery naukowej na pewno 
nie można uznać za przejaw komercjalizacji 
przedmiotów własności intelektualnej. Inna 
ciekawa uwaga dotyczyła funkcjonowania aka-
demickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
centrów transferu technologii. Obecnie działają 
one zasadniczo na poszczególnych uczelniach 
oddzielnie. 

Pojawił się postulat, ażeby scalać funkcjonowa-
nie takich jednostek w miastach dysponujących 
większym zapleczem intelektualno-technicz-
nym. Współpraca albo scalenie prowadziłyby 
do większej wydajności, zmniejszenia kosztów 
administracyjnych i wymiany informacji między 
szkołami wyższymi, co w rezultacie powinno 
przynieść lepsze efekty. Warto odnotować też 
zgłoszoną uwagę, że kryterium ceny obowią-
zujące w przetargach realizowanych w ramach 
projektów dotyczących innowacyjności jest 
zgubne. Jako przykład wskazane zostały Niem-
cy i państwa skandynawskie, gdzie kryterium 
ceny nie obowiązuje, a innowacyjność ma się 
doskonale (nie jest to zapewne jednak wyłączna 
przyczyna). 

Wszystkich postulatów nie sposób odnotować, 
choć warto jeszcze podkreślić, że uczestnicy 
debaty wskazywali na brak rodzimego kapitału, 
brak wiary w skuteczność inwestycji w innowa-
cyjność, krótkowzroczność polskich przedsię-
biorców, indolencję polskiej administracji publicz-
nej, drenaż wysokokwalifi kowanych polskich 

Koncert zespołu Glass Duo 
na „inowacyjnych” organach wieczorem, 
po dyskusjach na Sympozjum 

Jerzy Majchrzak – dyrektor Departamentu 
Innowacji i Przemysłu MG oraz Luk Palmen 
– prezes InnoCo
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pracowników przez inne państwa i globalne 
koncerny czy brak siły przebicia u Polaków. 

Należy też zwrócić uwagę, że sympozjum 
w Krakowie odbyło się w czasie szczegól-
nym, to znaczy w przededniu rozpoczęcia 
nowej unijnej perspektywy fi nansowej, 
która w dużym stopniu pozwoli na realiza-
cję projektów z zakresu innowacyjności. 
W trakcie dyskusji poruszane były wątki 
dotyczące błędów (m.in. brak nastawienia 
na rzeczywiste wprowadzenie produk-
tu na rynek) popełnionych w ramach 
poprzedniej perspektywy. Te krytyczne 
uwagi, miejmy nadzieję, zostaną uwzględ-
nione w przyszłości.

Klucze do rozwoju

Inaugurujące sympozjum wystąpienie prof. 
Rybińskiego miało pesymistyczny wydźwięk 
i mogło wśród wielu uczestników wzbudzić albo 
ugruntować obawy, co do poziomu innowacyj-
ności w Polsce i perspektyw radzenia sobie 
z tym problemem. Pomimo typowego dla Pola-
ków narzekania pojawiły się jednak wystąpienia 
i głosy, które mogą napawać nadzieją, że także 
w „kraju nad Wisłą” nie tylko trzeba, ale i można 
skutecznie komercjalizować wytwory intelektu. 
Zgoda była przede wszystkim co do jednego: 
kluczowa pozostanie w tym względzie szeroko 
rozumiana edukacja. 

Z najnowszego opracowania przygotowanego 
przez OECD pod tytułem Looking to 2060: 
A global vision of long-term growth wynika 
też jednoznacznie, że to właśnie edukacja 
oraz wdrażanie innowacyjnych produktów 
i usług będzie stanowiło klucz do rozwoju 
gospodarczego w ciągu najbliższego 
półwiecza. Jednak sam stan edukacji, 
nawet na dobrym poziomie, nie wystar-
czy. W Polsce główne problemy tkwią 
raczej w braku kapitału, niedostatkach 
współpracy biznesu z naukowcami-wy-
nalazcami oraz braku wiary we własne 
możliwości. Musimy te ograniczenia, jak 
najszybciej eliminować, co powinno dać 
w przyszłości pozytywne rezultaty. 

Także w tym roku podpytywałem uczest-
ników sympozjum (występujących w roli 

słuchaczy lub wykładowców) o ich opinie 
na temat tego przedsięwzięcia. 

Były prezes fi ńskiego urzędu patentowego, 
Martti Enäjärvi, chwalił inicjatywę UP RP w pro-
mowaniu idei komercjalizacji przedmiotów wła-
sności intelektualnej. Podkreślił, że taka polityka 
zaowocowała sukcesami Finlandii na arenie 
międzynarodowej – wymagało to jednak czasu 
i konsekwencji. Prof. Witold Wiśniowski, dyrek-
tor Instytutu Lotnictwa, zapewniał, że z Krakowa 
wyjeżdża z walizką pomysłów, które będzie 
chciał wykorzystać w swoim instytucie. Jego 
zdaniem konieczna jest ścisła współpraca uczel-
ni z biznesem, przy założeniu, że to naukowcy 
opracowują nowe rozwiązania na potrzeby 
rynku. Także były dyrektor Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju, prof. Bogusław Smólski, 
zapewnił, że na krakowskich sympozjach poja-
wia się od lat w celu nawiązania kontaktów i wy-
miany doświadczeń. Prof. Smólski negatywnie 
ocenił dominujący obecnie „odtwórczy” model 
gospodarki w Polsce oparty o zagraniczne 
technologie i wskazał, że rozwój własnych in-
nowacyjnych rozwiązań powinien w przyszłości 
pozwolić na poprawę naszej konkurencyjności 
w globalnej gospodarce. Podkreślił też potrze-
bę stworzenia jednego publicznego organu 
odpowiedzialnego za rozwój innowacyjności 
w Polsce.

Te i inne wypowiedzi, a także całokształt dys-
kusji, utwierdzają mnie w przekonaniu, że kra-
kowskie spotkania stanowią wartość dodaną 
w debacie na temat polskiej innowacyjności.

1 Grecja jest jedynym państwem członkowskim UE 
sklasyfi kowanym poza pierwszymi 50 miejscami 
według rankingu „Global Innovation Index”.

2 Inne kryteria dotyczyły między innymi wydatków 
na edukację oraz liczby absolwentów kierunków 
technicznych.

3 Assessment in reading, mathematics and science.
4 Według wyników ostatniego badania przed Polską 

znalazły się Finlandia, Hong-Kong, Singapur i Szwaj-
caria, a Stany Zjednoczone Ameryki zajęły ex aequo 
15 miejsce. Niemcy wypadają gorzej w badaniu 
PISA, są jednak notowane wyżej w ramach 
rankingu Global Innovation Index.

5 W 2009 roku japoński koncern ogłosił decyzję w spra-
wie przejęcia ponad 90% udziałów spółki OPTOPOL 
za łączną sumę 248 milionów złotych.

Michał Kruk

Koniec drugiego dnia sympozjum – Kraków 
nocą, a przed organizatorami kolejna, 
jubileuszowa edycja sympozjum

Stephen Robertson z Metis Partners oraz 
Rona Marchant. Obaj z Wielkiej Brytanii

Ostatni numer Kwartalnika był stałą lekturą 
wśród uczestników
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Tajemnica handlowa w praktyce MŚP

CZY POUFNOŚĆ SPRZYJA 

PRZEWADZE KONKURENCYJNEJ PRZEWADZE KONKURENCYJNEJ 

Do jakiego przedmiotu ochrony własności intelektualnej przedsiębiorcy Do jakiego przedmiotu ochrony własności intelektualnej przedsiębiorcy 
odwołują się najczęściej, aby chronić swoją przewagę konkurencyjną? odwołują się najczęściej, aby chronić swoją przewagę konkurencyjną? 

Otóż nie są to… ani patenty, ani prawa autorskie, Otóż nie są to… ani patenty, ani prawa autorskie, 
ani znaki towarowe czy wzory przemysłowe. ani znaki towarowe czy wzory przemysłowe. 

N ajbardziej powszechną formą 
ochrony stosowaną przez biznes 

są właśnie tajemnice handlowe 
(trade secrets), a mimo to nie po-
święca się im tyle uwagi, co innym przed-
miotom własności intelektualnej. Po pierw-
sze: tajemnice handlowe nie podlegają 
procesowi rejestracji przez właściwy organ 
administracyjny, są po prostu stosowane 
w praktyce przez konkretne przedsiębior-
stwa. Po drugie, pomimo faktu, że ogólne 
zasady prawa tajemnicy handlowej 
są w większości krajów podobne, nie ma 
wielu wspólnych regulacji czy rozporzą-

dzeń dotyczących ich egzekwowania. 
A po trzecie, spory odnoszące się do ta-
jemnic handlowych nie są co do zasady 
jawne, a zatem nie stanowią przedmiotu 
debaty publicznej. 

Ostatnio jednak, tematyka dotycząca 
tajemnicy handlowej zaczęła coraz czę-
ściej gościć w mediach donoszących 
o spektakularnych atakach „cybersz-
piegów” na poważne przedsiębiorstwa 
na całym świecie. Także prawo tajemnicy 
handlowej zyskuje coraz większą uwagę 
ze względu na jego pozytywne aspekty, 
przede wszystkim jako narzędzie współ-
pracy w innowacyjności jednoczące part-
nerów z wielu krajów świata. Taką funkcją 
z pewnością zainteresowane są zarówno 
rządy, jak i przedsiębiorcy. W zeszłym 
roku całkowicie nowe inicjatywy doty-
czące tajemnicy handlowej uruchomiła 
zarówno Komisja Europejska i rząd 
amerykański. 

Co to takiego „tajemnica 
przedsiębiorstwa”?

Najprościej można ją określić jako informa-
cje, z którymi nie chcemy dzielić się z kon-
kurencją, dzięki którym przedsiębiorstwo 

może zyskać przewagę. Co do zasady 
prawo chroni nie tylko poufne formuły, 
narzędzia, wzory, procesy czy informacje, 
ale także zwykłe dane faktyczne, takie jak 
np. cechy, jakie mogą zostać wprowadzo-
ne do nowego modelu iPhone’a lub na ry-
nek jakiego kraju dana fi rma zamierza 
wejść ze swoimi produktami. 

Na gruncie prawa polskiego pojęcie ta-
jemnicy przedsiębiorstwa uregulowane 
zostało w ustawie o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Artykuł 11 ustęp 4 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
określa, że pod pojęciem tajemnicy przed-
siębiorstwa rozumie się „nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyj-
ne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności”. Zatem, aby dana infor-
macja mogła być zakwalifi kowana jako 
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa 
muszą być łącznie spełnione trzy warunki. 
Po pierwsze, informacja taka nie może 
zostać ujawniona publicznie, po drugie, 
musi posiadać wartość gospodarczą 
i po trzecie, należy podjąć działania, 
które zabezpieczą ją przed ujawnieniem. 

Francuski likier Chartreuse – jego dokładna 
receptura objęta jest tajemnicą handlową, 
która jest znana przez cały czas jedynie 
dwóm mnichom zajmującym się produkcją 
ziołowej mikstury
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Z tajemnicą przedsiębiorstwa zazwyczaj 
mamy do czynienia tam, gdzie informacja 
nie jest na tyle nowa, by mogła podlegać 
prawu patentowemu albo nie dostatecznie 
oryginalna, by stać się przedmiotem pra-
wa autorskiego.

Tajemnica przedsiębiorstwa jest prakty-
kowana od tysiącleci. To ona pozwoliła 
jednemu z regionów w Chinach uzyskiwać 
przez stulecia wyłączne dochody z umie-
jętnej hodowli jedwabnika i produkcji 
jedwabnej nici. To ona także zapewniła 
pewnej armeńskiej rodzinie przez blisko 
400 lat wyłączne dochody z produkcji naj-
lepszych na świecie talerzy perkusyjnych. 
Jest ona reżimem prawnym, który ma 
na celu ochronę zaufania. Przed epoką 
industrialną pomysłowi rzemieślnicy pilnie 
strzegli tajników swojego zawodu prowa-
dząc małe, rodzinne sklepiki.

Jednak z rozwojem przemysłu i powsta-
niem fabryk zaistniała potrzeba stworzenia 
systemu prawnego, który czuwałby nad 
wykonaniem pracowniczego zobowiąza-
nia poufności dotyczącej zarówno proce-
su produkcji, jak i stosowanych maszyn 
czy urządzeń. Jest to narzędzie odpo-
wiednie dla każdego rodzaju i rozmiaru 
przedsiębiorstwa. Choć pozornie wydaje 
się to niemożliwe, regulacje dotyczące 
tajemnicy handlowej mogą przyczynić 
się do transferu technologii, gdyż oferują 
rozsądny z punktu widzenia interesów 
handlowych sposób przekazywania infor-
macji. I choć niektóre aspekty prawa 
regulującego tajemnicę handlową, ta-
kie jak wyłączność danych dla fi rm far-
maceutycznych (art. 39.3 TRIPS) mogą 
być kontrowersyjne, to istnieje ogólne 
przekonanie, że umowa o zachowaniu 
poufności jest korzystna dla nowo-
czesnej gospodarki. W rzeczywistości 
poufność – często informacje dotyczą-
ce klientów, ich potrzeb i preferencji 
– jest głównym sposobem, w jaki małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) chro-
nią swoją przewagę konkurencyjną. 

Łatwiej jest zrozumieć to zagadnienie, 
jeżeli wyobrazimy sobie, co by było, 
gdyby nikt nie korzystał z prawa w celu 
egzekwowania zobowiązań dotyczących 
poufności. Przedsiębiorstwa zatrudniałyby 
mniej pracowników, gdyż każdy nowy 

pracownik zwiększałby ryzyko ujawnie-
nia informacji. Wzrosłyby także koszty 
zapewnienia fi zycznego bezpieczeństwa. 
Prawdopodobnie nie doszłoby do skutku 
wiele licencji czy inicjatyw w ramach 
współpracy badawczej z uwagi na obawy, 
że potencjalni partnerzy mogliby „uciec” 
z informacjami dotyczącymi nowej tech-
nologii i nieuczciwie rywalizować z ich fak-
tycznym twórcą. 

Poza tym, dzięki tajemnicy handlowej 
można ochronić znaczniej więcej infor-
macji niż jest to możliwe w przypadku 
patentów, które – jak wiadomo – są przy-
znawane na całkowicie nowe rozwiązania 
techniczne. Poufność obejmuje wszelkie 
informacje, które zapewniają przewagę, 
nawet jeśli są już one używane przez 
kogoś innego; jedynym ograniczeniem jest 
to, że nie mogą być powszechnie znane. 

Jest jednak i negatywny aspekt poufności: 
nie ma gwarancji wyłączności. Jeżeli ktoś 
inny odkryje naszą tajemnicę handlową 
nie kradnąc jej, to nic nie możemy z tym 
uczynić. Większość przedsiębiorstw jest 
jednak świadoma tej niedogodności. 

Ochrona prawna tajemnicy handlowej, 
podobnie jak ochrona innych przedmiotów 
własności przemysłowej jest regulowana 
przez krajowe systemy prawne. Niemniej 
jednak międzynarodowe standardy 
ochrony tajemnicy handlowej zostały usta-
nowione w ramach porozumienia TRIPS 
w 1995 r. 

Artykuł 39 tego porozumienia przewiduje, 
że państwa członkowskie chronią ‘poufne 
informacje’ przed nieuprawnionym wyko-
rzystaniem w sposób sprzeczny z uczci-
wymi praktykami handlowymi (np. naru-
szenie postanowień umowy, naruszenie 
poufności czy nieuczciwa konkurencja). 
Informacja taka nie może być powszech-
nie znana lub łatwo dostępna, musi przed-
stawiać wartość ze względu na jej pouf-
ność, a zachowywanie jej poufności musi 
mieć uzasadnienie. Taka ogólna koncep-
cja tajemnicy handlowej została przyjęta 
przez ponad 100 państw członkowskich 
z ogólnej liczby 159 członków Światowej 
Organizacji Handlu (WTO). 

Artykuły 42 do 49 porozumienia TRIPS 
obejmują także egzekwowanie praw, 
wprowadzając wymóg dostępu do cywil-
nego postępowania sądowego w celu eg-
zekwowania wszystkich praw IP i w celu 
zapewnienia, że poufna informacja jest 

Coca Cola, klasyczny już przykład produktu, 
którego receptura pozostaje niezmiennie 
tajemnicą handlową przedsiębiorstwa

Po co posługiwać się 
poufnością?

Dlaczego przedsiębiorstwa tak często 
posługują się poufnością, by utrzymać 
przewagę konkurencyjną? 

Po pierwsze, jest ona tańsza niż inne 
formy ochrony własności przemysłowej, 
które wymagają rejestracji przez właściwy 
organ administracyjny, często z wymo-
giem wynajęcia wyspecjalizowanej pomo-
cy prawnej. 

Natomiast, aby nabyć prawo tajemnicy 
handlowej wszystko, co jest konieczne 
to zachowanie ostrożności w danej ma-
terii i ujawnianie tylko tego, co naprawdę 
niezbędne, aby informacje te nie stały się 
powszechnie znane. Zazwyczaj wystarcza 
w tym celu zawarcie odpowiednich umów 
o zachowaniu poufności z pracownikami 
i ze sprzedawcami, zwykłe zabezpie-
czenie informacji w sejfi e czy wdrożenie 
systemu informatycznego z określonymi 
uprawnieniami dostępu. 
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chroniona przed ujawnieniem. Jednak 
z uwagi na fakt, że krajowe systemy 
prawne znacznie się różnią między sobą, 
egzekwowanie prawa tajemnicy handlowej 
na świecie nie jest jednolite.

Cyberszpiegostwo

Praktyczne aspekty ochrony tajemnicy 
handlowej są jednak często dużo trud-
niejsze do przezwyciężenia niż te prawne. 
Paradoksalnie, wielki boom innowacji, 
który przyniósł tak wiele korzyści, 
ułatwił także wykradanie cennych in-
formacji handlowych. 

Np. poprzez ataki typu „spear-phishing” 
szpiedzy handlowi wysyłają emaile uży-
wając prywatnych informacji zebranych 
na portalach społecznościowych i oszu-
kując odbiorcę nieświadomego, że jest 
to żart. Z chwilą kliknięcia na odnośny 
link złośliwe oprogramowanie dostaje się 
do komputera odbiorcy, a poprzez niego 
do sieci pracodawcy. Zagnieżdżając 
się w danym systemie komputerowym 
na dłuższy czas wyszukuje 
poufne pliki i hasła, 
a następnie 
wy-

syła je z powrotem do hakerów, którzy 
je wykorzystują lub sprzedają. 

Niestety ustalenie źródeł cyberszpiego-
stwa jak i szacowanie doznanych strat jest 
niezwykle trudne ze względu na wszech-
obecność i anonimowość Internetu oraz 
niechęć przedsiębiorstw do przyznawania 
się do poniesionych szkód.

Dla przedsiębiorców nie jest to jedynie 
kwestia ochrony swoich własnych infor-

macji, ale także ochrony przed inwazją 
cudzych poufnych informacji. W obliczu 
globalnego rynku odznaczającego się 
swobodą przepływu pracowników i skom-
plikowaną siecią powiązań pomiędzy 
dostawcami i klientami przedsiębiorstw, 
potrzeba szczególnej czujności, by nie do-
puścić do za-
infekowania 
niepożąda-
nymi infor-
macjami. 
Ponadto 
większa 
konkuren-
cyjność 
powoduje także, że przedsiębiorstwa 
nie mogą ustawać w wysiłkach, by efek-
tywnie wykorzystywać swoje tajemnice 
handlowe czy to poprzez bezpośrednią 
komercjalizację, intensywniejszą współ-
pracę, czy licencje tworząc przez to nowe 
zbiory własnych cennych danych. 

Dla przedsiębiorstw, które stosują ochronę 
patentową, poufność jest niezwykle waż-
nym elementem procesu innowacyjnego. 
Ze względu na fakt, że większość kra-

jowych przepisów posiada wymóg 
„absolutnej nowości”, to aż 

do momentu wniesienia 
zgłoszenia patento-

wego wynalazek 
musi być całko-
wicie chroniony 

przed jakimkol-
wiek publicznym 

ujawnieniem. 

W sytuacji, gdy nowa 
technologia wymaga 
udoskonalenia w dro-

dze badań poza labo-
ratoryjnych może to być 

niezwykle trudne. Dlatego też dyskusje 
dotyczące harmonizacji międzynarodowe-
go prawa patentowego często odwołują 
się do pojęcia tzw. „ulgi w nowości” roz-
ciągającej się do roku czasu poprzedza-
jącego dokonanie zgłoszenia, w ciągu 
którego ujawnienie wynalazku dokonane 
przez jego autora nie skutkuje dyskwali-
fi kacją następującego po tym ujawnieniu 
zgłoszenia patentowego. 

Korzyści dla MŚP

Porównując patenty i poufność najlepiej 
można dostrzec znaczenie tajemnicy 
handlowej dla MŚP. Patenty odrywają 
kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu wielu 
przedsiębiorstw, szczególnie, gdy zdoby-

wają one rynki globalne, gdzie okres 
wyłączności jest absolutnie ko-

nieczny, by zrekompensować 
koszty i ryzyko związane 
z innowacyjnością. 

Ta szczególna korzyść 
jeszcze wzrasta w przy-
padku stosowania posta-
nowień Traktatu o Współ-

pracy Patentowej (PCT), międzynarodo-
wego systemu administrowanego przez 
WIPO, który przewiduje dla zgłaszających 
nawet do 30 miesięcy na udoskonalenie 
swoich planów, znalezienie partnerów 
i źródeł fi nansowania. Patenty jednakże 
nie są jedynymi sposobami ochrony za-
awansowanej technologii. Także tajemnica 
handlowa może pełnić podobną funkcję 
poprzez system licencji czy różnych form 
współpracy. 

Obecnie, to właśnie w prężnie rozwi-
jającym się międzynarodowym środo-
wisku otwartych innowacji tajemnica 
handlowa może okazać się najbardziej 
użyteczna, zwłaszcza dla małych fi rm 
i indywidualnych wynalazców z krajów 
rozwijających się i najsłabiej rozwi-
niętych. Dzięki intensywnej współpracy 
z dużymi, wielonarodowymi korporacjami 
stale poszukującymi nowych pomysłów, 
mogą oni najpełniej rozwinąć swoją kre-
atywność, specjalistyczną wiedzę i two-
rzyć prawdziwie innowacyjne rozwiązania. 
A taki rodzaj partnerstwa – budowanie 
opartych na zaufaniu sieci powiązań 
między MŚP i innymi innowatorami – jest 
możliwy dzięki istnieniu regulującego 
tajemnice handlowe i skierowanego 
na ochronę integralności informacji krajo-
wego systemu prawnego. 

Ewa Lisowska

(Oprac. i zdj. na podst. 
WIPO MAGAZINE)
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Warto przeczytać

KSIĘGAKSIĘGA 
niezwykle ważnaniezwykle ważna

Niedawno ukazała się Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
która jest przedsięwzięciem nowym, absolutnie unikatowym oraz dokumentem 

o dużej wadze społecznej. Księga jest podsumowaniem prac nad pierwszym, kompleksowym 
systemem szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski pod auspicjami oraz z inspiracji Prezydenta RP, 

koordynowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 
Księga powstała na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego Przeglądu 

Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN), który był pierwszym tego typu przeglądem zrealizowanym 
w Polsce. Rozpoczął się w listopadzie 2010 r. i trwał prawie dwa lata – do września 2012 r. 

W pracę nad nim zaangażowanych było ponad 200 ekspertów m.in. z niezależnych ośrodków 
analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych. 

K sięga jest ponad dwustustronicowym 
dokumentem, który można pobrać 

bezpłatnie z Internetu w formie elektronicznej 
(www.spbn.gov.pl). Pewnego rodzaju novum 
jest fakt, że jest to dokument odtajniony, 
obecnie o charakterze publicznym. To za-
pewne odważna i nietypowa decyzja biorąc 
pod uwagę zwyczaj międzynarodowy. Jest 
to ze wszech miar publikacja warta przeczy-
tania, z którą można się również zapoznać 
w wersji książkowej. 

Podczas prac dokonano analizy interesów 
narodowych i celów strategicznych w dzie-
dzinie bezpieczeństwa oraz prognozy (w per-
spektywie dwudziestoletniej) kształtowania się 
środowiska bezpieczeństwa Polski w wymia-
rze globalnym, regionalnym i krajowym. Opra-
cowano także warianty działań Polski oraz 
opcje przygotowań systemu bezpieczeństwa 
narodowego. Księga liczy cztery rozdziały i ma 
przyczyniać się do pogłębiania wiedzy oraz 
świadomości społecznej o bezpieczeństwie 
Polski i Polaków – wszystkich jego dziedzin: 
obronnej, ochronnej, społecznej i gospodar-

Analizując zebrany materiał, starano się od-
powiedzieć na cztery pytania: w jaki sposób 
kształtowanie się tożsamości narodowej i wła-
snej państwowości wpływało i wpływa na na-
sze interesy narodowe i cele strategiczne; jakie 
są strategiczne uwarunkowania ustrojowo-
polityczne Polski i jaki ma to wpływ na interesy 
narodowe i cele strategiczne w dziedzinie bez-
pieczeństwa; jakim strategicznym potencjałem 
obronnym, ochronnym, społecznym i gospo-
darczym dysponuje Polska jako podmiot bez-
pieczeństwa oraz jakie interesy narodowe ma 
Polska w XXI wieku i jakie wynikają z nich cele 
strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.

K sięga stwierdza, że wartości niema-
terialne są tak samo ważnym poten-

cjałem, jak materialne. Co warte odnotowania 
w raporcie mówi się wprost, że wartości 
obronne i militarne, to tylko jeden z wielu ele-
mentów bezpieczeństwa, a być może nawet 
ważniejszymi są kwestie społeczne i gospo-
darcze oraz bezpieczeństwo cybernetyczne, 
a więc kradzież dóbr niematerialnych. Analiza 
potencjałów społecznego i gospodarczego 

czej. Dedykowana jest wszystkim obywa-
telom – pracownikom struktur państwowych, 
organizacji publicznych i niepublicznych, 
uczniom, studentom, nauczycielom, eksper-
tom, publicystom, politykom i decydentom.
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Polski wskazuje na ich zróżnicowany wpływ 
na defi niowanie interesów narodowych 
oraz celów strategicznych w dziedzinie 
bezpieczeństwa. 

Czynnikiem pozytywnym jest rozwój gospo-
darki. Negatywny wpływ wywierają trudności 
w takich obszarach, jak demografi a, nauka 
i technologia. Poważnymi problemami 
są również bariery w przedsiębiorczości i ogra-
niczony rozwój kapitału społecznego. Jednym 
z kluczowych czynników kształtujących 
środowisko bezpieczeństwa jest globalizacja 
i rewolucja informacyjna. Przyczyniają się one 
do podnoszenia poziomu dobrobytu, sprzy-
jają rozwojowi nowoczesnych 
technologii, 
doskonaleniu 
metod zarządza-
nia oraz sposobów 
fi nansowania rozwo-
ju gospodarczego. 
W scenariuszach 
rozwoju podkreśla 
utrzymywanie się Sta-
nów Zjednoczonych, jako 
najważniejszego emitenta 
nowoczesnych technologii.

W wyzwaniach i zagroże-
niach dla Polski czołowe 
miejsce w nadchodzącym 
dwudziestoleciu zajmuje 
„zapewnienie bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni oraz prze-
ciwdziałanie dekapitalizacji 
infrastruktury przemysłowej 
i transportowej. Dekapitalizacja, 
a często również dewastacja infrastruktury 
powodują, że z każdym rokiem wzrasta ryzyko 
wystąpienia katastrof o podłożu przemysło-
wym i technicznym”.

N ajważniejszym rozdziałem wydaje się 
jednak „Potencjał intelektualny, na-

ukowy i technologiczny”. Twierdzi się w nim, 
że „Bezpieczeństwo narodowe współczesnych 
państw w znacznej mierze zależy od poten-
cjału intelektualnego i technologicznego. 
Z opracowań analizujących zmiany w krajach 
o najwyższej dynamice potencjałów technolo-
gicznych i intelektualnych wynika, że potencjał 
tych państw jest silnie sprzężony z „instytucja-
mi wiedzy”, jak: uniwersytety, ośrodki badaw-
cze, parki technologiczne, a także nowatorskie 
programy edukacyjne i społeczne (…) 

J ednym z wyznaczników potencjału 
„intech” są: liczba studentów na danych 

typach kierunków, skala prowadzonych badań 
czy patentów. Odnosząc się do raportu 
OECD7, prezentującego liczbę studentów 
konkretnych dziedzin, można powiedzieć, 
że Polska osiągnęła wysoki poziom po-
tencjałów związanych z kształceniem 
w naukach społecznych, pedagogicznych 
i ekonomicznych, niski natomiast w dzie-
dzinach uznawanych dzisiaj za kluczowe, 
tj. technologicznych i inżynieryjnych. 

procesowi przyrost udziału eksportu przemy-
słów średniowysokiej technologii, a w ostat-
nich dwóch latach także wysokiej technologii. 
W całym analizowanym okresie najwyższy 
udział w eksporcie polskiego przetwórstwa 
miały przemysły średniowysokiej technologii”.

W „Prognozie rozwoju środowiska bez-
pieczeństwa” omawiana jest kwestia 

szpiegostwa. „Podkreślić należy także, 
że wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów 
niepaństwowych działalność szpiegowska 
wkroczyła również do sektora prywatnego. 
Pojawiły się pojęcia wywiadu gospodarczego 
czy też szpiegostwa przemysłowego, dotyczą-

ce zdobywania wiedzy o dzia-
łaniach konkurencji 
w biznesie i działalności 
produkcyjnej. Tego 

rodzaju zagrożenia, zwią-
zane szczególnie ze wzro-

stem znaczenia sektora 
prywatnego nie tylko w sfe-
rze gospodarki, ale także 

w związku z postępującą 
prywatyzacją bezpieczeństwa, 

będą stanowić poważne wy-
zwanie w kolejnych latach”.

W podrozdziale „Prze-
stępczość i inne 

zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego” zauważa się, że „ob-
serwowany jest wzrost aktywności 

przestępczej na rynku kapitałowym. 
Wciąż też przestępcy czerpią ko-

rzyści z produkcji, przemytu i handlu 
towarami chronionymi prawem autorskim 
lub patentami. Szacuje się, że w globalizują-
cym się świecie przestępczość ekonomiczna 
będzie się charakteryzowała stałą tendencją 
wzrostową”.

W podrozdziale „Potencjał intelektualny 
i technologiczny” czytamy, że „nauka 

polska stoi przed wieloma problemami, z któ-
rych najważniejsze to: słabość postaw proin-
nowacyjnych, brak pełnego związku między 
badaniami a praktyką, biurokratyczny sposób 
funkcjonowania i fi nansowania w kręgach 
decyzyjnych gospodarki oraz drenaż mózgów. 
Czynniki te, obok niedofi nansowania szkol-
nictwa wyższego i kultury, są jedną z przyczyn 
niewystarczającego poziomu zaawansowania 
rozwojowego Polski. Zjawisko to może mieć 
również pozytywne konsekwencje, ponieważ 
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Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powstała jako jawna pre-

zentacja popularyzująca rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. 

Obowiązek prowadzenia SPBN został ujęty w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r. 

Zgodnie z nim prezydent RP zdecydował o przeprowadzeniu Przeglądu, wydając stosowne zarządze-

nie w tej sprawie 24 listopada 2010 r. Jednocześnie powierzył realizację tego zadania szefowi Komisji 

SPBN, na czele której stanął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Stosownie do zarządzenia pre-

zydenta RP, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego określił merytoryczne i organizacyjne szczegóły 

przeprowadzenia SPBN.

Zadaniem Przeglądu była całościowa ocena bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej i sformułowanie wniosków dotyczących strategicznych celów i sposobów działania państwa 

w dziedzinie bezpieczeństwa oraz przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego. W ramach tak 

zdefi niowanego zadania opracowano koncepcję i zakres problemowy Przeglądu. 

W koncepcji tej przyjęto całościowe podejście do bezpieczeństwa, co pozwoliło na wyodrębnie-

nie poszczególnych dziedzin bezpieczeństwa: obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej, którym 

przyporządkowano określone sektory oraz podmioty realizujące zadania strategiczne bezpieczeństwa 

narodowego (rys. 1). Dla ujednolicenia podejścia do analizowanej problematyki oraz sposobu jej pre-

zentowania sporządzono także katalog podstawowych kategorii pojęciowych w zakresie bezpieczeń-

stwa. Katalog ten stanowi załącznik nr 2 do niniejszej publikacji. 

Rysunek 1. Struktura bezpieczeństwa narodowego przyjęta na potrzeby SPBN
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Źródło: opracowanie własne.
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BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

gaz ziemny

ropa naftowa

obszary o wstępnie udokumentowanym
potencjale występowania gazu ziemnego

w łupkach dolnego paleozoiku
wykonane odwiertyrozpoznawcze Obszar zakwalifi kowany do obliczeń 

zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej 
przedstawionych przez PIG-PIB w marcu 2012 r. 

w raporcie:  „Ocena zasobów wydobywalnych 

gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach 

łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce 
(basen bałtycko-podlasko-lubelski)”

obszary o nieokreślonym lub niższym
potencjale występowania gazu ziemnego

w łupkach dolnego paleozoiku

odwierty rozpoznawczew trakcie realizacji
stan na luty 2013

Źródło: opracował Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. © PIG-PIB

Rysunek 29. Obszary perspektywiczne występowania gazu ziemnego i ropy naft owej w łupkach 

dolnego paleozoiku (według P. Poprawa)

W chwili obecnej poważnym problemem 
polskiego potencjału „intech” jest emigracja 
badaczy do ośrodków w Europie Zachodniej 
i USA. Warto zauważyć, że nie tylko najlepsi 
naukowcy, ale także przedstawiciele świata 
kultury i sztuki wybierają łatwiejsze kariery 
poza Polską, co wpływa na jej obraz jako kraju 
peryferyjnego”. 

W podrozdziale „Polska w międzyna-
rodowych stosunkach gospodar-

czych” czytamy, że „analizując zmiany struktu-
ry polskiego eksportu z punktu widzenia pozio-
mu technologii, należy wskazać, że kluczową 
pozytywną zmianą odnotowaną w ostatniej 
dekadzie był spadek udziału eksportu przemy-
słów niskiej technologii i towarzyszący temu 
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często wiąże się z transferami dochodów 
i know-how na rynek Polski. Pracownicy 
przebywający za granicą zdobywają tam 
doświadczenie, którego nie uzyskaliby w kraju 
i niejednokrotnie przenoszą pewne rozwiązania 
na polski grunt. Oczekiwać należy, że Polska, 
dbając o własne interesy, uprawiać będzie 
politykę nastawioną na pełne wykorzystanie 
wszystkich potencjalnych korzyści, jakie mogą 
wyniknąć z migracji specjalistów. Najkorzyst-
niejsze rozwiązanie wiązałoby się z bezzwłocz-
nym podjęciem prac nad polską polityką wo-
bec drenażu mózgów i potraktowanie jej jako 
instrumentu podwyższającego lokalny kapitał 
naukowy i technologiczny”. 

K sięga jako 
efekt badań 

oraz pierwsza tego 
typu analiza i opraco-
wanie z pewnością 
powinna być przed-
sięwzięciem kontynu-
owanym w kolejnych 
latach. Po zapoznaniu się z jej treścią, jak 
sądzę, warto byłoby uwzględnić w kolejnych 
badaniach i uzupełnieniach kilka kwestii zwią-
zanych z ochroną własności intelektualnej, 
a w tym zwłaszcza przemysłowej. 

Księga wymienia różne podsystemy bezpie-
czeństwa narodowego prowadzone, m.in. 
przez urzędy centralne, np. Urząd Transportu 
Kolejowego bezpieczeństwo na kolei, zaś 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
ochronę praw konsumenckich; nie ma w niej 
informacji o Urzędzie Patentowym RP, który 
przecież tworzy bardzo ważny podsystem 
bezpieczeństwa własności przemysłowej dla 
twórców, nie wspomina się też przy okazji 
różnych podrozdziałów o bezpieczeństwie 
militarnym oraz gospodarczym w kontekście 
wynalazków tajnych. 

K sięga poddaje krytyce sądownictwo 
powszechne w Polsce, wykazując 

jedno z głównych zagrożeń, którymi są tzw. 
zatory sądowe w sprawach gospodarczych; 
jest to okazja do wskazania zagrożenia jakim 
mogą być zatory w sprawach związanych 
z prawami własności intelektualnej i umiesz-
czeniem w rekomendacjach Księgi zapisu 
o konieczności powstania wyspecjalizowa-
nego Sądu Ochrony Własności Intelektualnej 
(najnowszy raport Ministerstwa Gospodarki 
z września br. „Przedsiębiorczość w Polsce 

2013”, wskazuje, że jeśli chodzi o wpływ 
spraw gospodarczych do sądów powszech-
nych to największą dynamiką wykazał się 
Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych 
i Wzorów Przemysłowych 121,8% przy śred-
niej 11,6%). 

W arto wreszcie także rozważyć 
czy problematyka ochrony własności 

intelektualnej nie powinna być elementem 
spajającym wiele aspektów bezpieczeństwa. 
Chroni ona w skuteczny sposób rezultaty prac 
badawczych, tym samym „potencjał intelek-
tualny, naukowy i technologiczny”, a także 
ma strategiczną i perspektywiczną rolę „w 
polskich przedsiębiorstwach wysokich techno-

logii, których dynamiczny przyrost oczekiwany 
jest w najbliższej dekadzie” („Polska w między-
narodowych stosunkach gospodarczych”). 

W rozważaniach o szpiegostwie, 
zwłaszcza w prywatnych przedsię-

biorstwach można uwzględnić potrzebę wy-
sokiej świadomości różnych strategii ochrony 
własności intelektualnej w szczególnym przy-
padku prowadzenia działalności gospodarczej 
poza granicami Polski. Ważnym elementem 
jest kwestia pozaprawnego transferu polskiej 
myśli naukowej oraz stolarzenia podwalin pod 
kampanię informacyjną pomagającą w wal-
ce o autorstwo i współautorstwo polskich 
uczonych w świecie. Mogłoby to stanowić 
uzupełnienie „Potencjału intelektualnego 
i technologicznego”.

W zasadzie przedstawiane strategie 
bezpieczeństwa oraz towarzyszące 

im rekomendacje można potraktować jako wa-
runki rozwoju Polski w ogóle. Rozwój bezpie-
czeństwa oznacza tutaj rozwój cywilizacyjny 
kraju. Ważnym elementem są „badania na-
ukowe i prace rozwojowe w dziedzinie bezpie-
czeństwa. Poziom zaawansowania rozwojowe-
go Polski oraz równowaga między rozwojem 
a bezpieczeństwem to dwa zagadnienia, które 
należy uwzględnić w obszarze badań nauko-
wych i prac rozwojowych. Po pierwsze, należy 
utrwalać technologiczne podstawy rozwoju 

cywilizacyjnego państwa. Polska nauka – tak 
jak społeczeństwo, gospodarka oraz inne 
dziedziny – ulegała, i w najbliższych latach 
będzie ulegać wpływowi postępu techniczne-
go, który z jednej strony przysłużył się moder-
nizacji państwa, a z drugiej strony – stworzył 
pułapkę nadmiernej imitacyjności innowacji 
technicznych, instytucjonalnych i organizacyj-
nych. Dlatego kluczowym kierunkiem obecnie 
realizowanej polityki naukowej jest innowa-
cyjność. Ten kierunek należy utrzymać jako 
priorytetowy w kolejnych latach. Wspomniany 
potencjał jest bowiem nie tylko dostarczycie-
lem nowoczesnych technologii know-how dla 
systemu bezpieczeństwa narodowego, ale jest 

też potencjalnym 
źródłem wielu inno-
wacji oraz transferu 
technologii do innych 
dziedzin, w tym go-
spodarczej i społecz-
nej”. Możemy powie-
dzieć, że elementem 
determinującym 

tę pomyślność jest ochrona polskiej własności 
intelektualnej, w tym zwłaszcza przemysłowej.

Z ależność między ochroną praw wyłącz-
nych a bezpieczeństwem narodowym 

dostrzegają Amerykanie. W tamtejszym U.S. 
Department of Homeland Security (odpowied-
nik naszego Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych) istnieje wydział Intellectual Property 
Policy, koordynujący ochronę interesów ame-
rykańskiej twórczości, zwłaszcza naukowej. 
Również najbardziej prestiżowy thinktank 
amerykański Centrum Studiów Strategicznych 
i Międzynarodowych (CSIS) wśród czterech 
najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa 
narodowego wymienia utratę własności 
intelektualnej.

W ydaje się zatem w pełni zasadnym, 
aby ochrona własności intelektualnej 

stała się kwestią bezpieczeństwa narodo-
wego, zaś Urząd Patentowy RP elementem, 
podsystemem tego bezpieczeństwa i znalazło 
to odzwierciedlenie w najważniejszym, miejmy 
nadzieję, kolejnym dokumencie państwowym 
tego rodzaju, jakim jest Biała Księga Bez-
pieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Piotr Brylski

Ochrona własności intelektualnej to także Ochrona własności intelektualnej to także 
kwestia bezpieczeństwa narodowegokwestia bezpieczeństwa narodowego
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Biografie niezwykłe mało znane

Najlepszy amerykański polskiNajlepszy amerykański polski

DRWALDRWAL
Dr Sławomir Łotysz, Uniwersytet Zielonogórski

Urodził się w Szkocji w rodzinie polskich 
emigrantów. Do Stanów Zjednoczonych 
dotarł z rodzicami w 1905 roku. Liczył sobie 
wówczas dwa lata. Po dłuższej tułaczce 
przez kontynent rodzina Grabińskich 
dotarła do stanu Waszyngton na pół-
nocno-wschodnim krańcu Ameryki. Niepo-
mny na rodzinną tradycję – jego ojciec był 
górnikiem w kopalniach szkockich na póź-
niej amerykańskich – młody Filip Grabiński 
podjął pracę w lesie.

Drwal wyczynowiec

Nie był zwykłym drwalem, bo i niezwykłe 
są lasy północnego wybrzeża pacyfi cznego 
Stanów Zjednoczonych. Potężne, dziewicze 
puszcze pełne drzew tak wysokich, jak ni-
gdzie indziej na świecie. Normalną praktyką 
tamtejszych drwali było wspinanie się na te 
drzewa i ścinanie ich od góry, po kawałku. 
Co więcej, ludzie ci organizowali nawet 
zawody we wspinaniu. Jednym z champio-
nów w tej „dyscyplinie” był Filip Grabiński. 

W 1930 roku fotografi ę młodego, 
liczącego wówczas 27 lat Polaka, 
schodzącego z drzewa podczas 
zawodów Rolleo rokrocznie orga-
nizowanych w Longview w stanie 
Waszyngton, opublikowało wiele 
amerykańskich gazet, nie tylko 
na północno-zachodnim wybrze-
żu. Do Grabińskiego należało 
kilka rekordów we wspinaczce. 
Przez wiele lat nikt nie był 
w stanie pobić jego wyczynu, 
jakim było wejście na 45 me-
trowej wysokości pień, i zejście 
z niego w 80 sekund. Jeszcze 
w 1995 roku niepokonany był 
jego rekord wejścia na wysokość 
51,5 metra i powrót na ziemię 
równo w 8 minut.

Wymagający i niebezpieczny 
zawód drwala wyzwolił w Filipie 
również pokłady pomysłowości 
i innowacyjności. Na bazie wła-
snych doświadczeń opracował 
system zrywki drewna w trud-

Filip Grabiński schodzi z drzewa na zawodach 
Rolleo w Longview w 1930 r.

Jedna z najskuteczniejszych, ale zarazem i najbardziej niebezpieczna metoda Jedna z najskuteczniejszych, ale zarazem i najbardziej niebezpieczna metoda 
podwieszonej zrywki drewna stosowana w Ameryce Północnej nosi dość podwieszonej zrywki drewna stosowana w Ameryce Północnej nosi dość 

swojsko brzmiące miano swojsko brzmiące miano „GRABINSKI.”„GRABINSKI.” Czasem system ten nazywa się po prostu  Czasem system ten nazywa się po prostu 
„Polack.” Oba określenia są jak najbardziej uzasadnione. Wynalazcą tej metody „Polack.” Oba określenia są jak najbardziej uzasadnione. Wynalazcą tej metody 

był Filip Grabiński, Polak z pochodzenia.był Filip Grabiński, Polak z pochodzenia.
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nodostępnym terenie zwany „skyhook” – podniebny hak. 
Transport linowy w leśnictwie wykorzystywany był i wcze-
śniej, jednak metoda nazwana od jego nazwiska po prostu 
„Grabinski” zasługuje na uwagę przynajmniej z powodu 
brawury i odwagi, jakiej jej stosowanie wymagało od drwali.

Podniebny hak

Zgodnie z pomysłem Grabińskiego, nad obszarem zwózki, 
na celowo pozostawionych wysokich drzewach, rozpinano 
parę lin stalowych o średnicy ok. 5 cm każda. Po nich 
poruszał się pojazd wyposażony we własny silnik spalino-
wy oraz specjalnie zaprojektowany i opatentowany przez 
Polaka zestaw kół napędowych. Pojazdem kierował jeden 
człowiek. Jego zadaniem było też sterowanie chwytakiem 
zwieszającym się na linie. W wersji wykorzystywanej przez 
Grabińskiego w 1945 roku, ważący blisko 10 ton pojazd po-
zwalał na przenoszenie kłód dwudziestometrowej długości 
ważących nawet 30 ton. Z takim ładunkiem maszyna mogła 
pokonywać 50% wzniesienia. 

Do największych zalet systemu Grabińskiego zaliczano 
zmniejszenie kosztów zwózki. Można było zrezygnować 
z budowy tymczasowych duktów, niezbędnych przy zwóz-
ce wykonywanej drogą lądową. Oszczędności dotyczyły 
również mniejszego zużycia i krótszego czasu pracy cią-
gników. Jak deklarował Grabiński, w porównaniu z innymi 
metodami transportu linowego, jego urządzenie oferowało 
wyższy poziom bezpieczeństwa – nie posiadało ruchomych 
lin, których zerwanie mogłoby stworzyć zagrożenie dla 
pracujących w lesie ludzi. Obecność człowieka na trans-
porterze przewożącym dłużycę pozwalała mieć większą 
pewność, że przemieszczający się ładunek nie wyrządzi 
krzywdy nikomu na ziemi. 

Jednak „skyhook” Grabińskiego nie był tak do końca bezpieczny, jak 
zapewniał wynalazca. Ian Kelsey, który znał wynalazcę osobiście i który 
kilkukrotnie pracował przy zwózce drewna tą metodą, wspomina wypadek, 
jaki na początku 1950 roku miał miejsce niedaleko Chilliwack w Kolumbii 
Brytyjskiej, niedaleko na północ od amerykańskiej granicy. Podczas pod-

czepiania kolejnej kłody, pojazd niespodzie-
wanie zjechał sam po linach w dół stoku. 
Operator wypadł na ziemię, co skończyło 
się dla niego ciężkimi obrażeniami. Po-
jazd jakimś cudem nie uderzył w drzewo, 
na którym zawieszona była dolna stacja 
kolejki. Kelsey tak opisywał swoje wrażenia 
z jazdy „podniebnym hakiem” Grabińskiego: 
„...Sam prowadziłem to przy kilku oka-
zjach. I za każdym razem było to wprost 
przerażające. Jeździli tym i inni, niektórzy 
zresztą nabierali w tym dużej wprawy. 
Ale złożoność, niepraktyczność i niepew-
ność działania dominowała...”.

Nowy system zwózki miał być jednak 
bardzo efektywny. Podczas jednego z po-
kazów Grabiński udowodnił, że drużyna 
składająca się z 4 ludzi, potrafi ła w ciągu 
20 godzin pracy przetransportować w dół 
zbocza 75 tysięcy metrów bieżących 

Grabiński podczas pokazu swojego wynalazku w 1952 r.

Patent na pojazd do podniebnej zrywki „skyhook” nr US2349263 z 23 maja 1944 r.
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Linia do transport dłużyzny na liczącym przeszło 1500 metrów stoku

Pojazd z własnym napędem przewozi 
robotników podczas zrywki na Alasce

drewna. Zdaniem ekspertów był to rezultat 
wyjątkowy, nieosiągalny przy wykorzystaniu 
innych, dostępnych metod zrywki. Szcze-
gólnie, że dzięki „podniebnemu hakowi” 
można było ściągać drewno, które przy 
wykorzystaniu metod lądowych trzeba 
byłoby porzucić lub pociąć.

Po wykonaniu zadania w jednej lokalizacji, 
maszyna mogła być w łatwy sposób prze-
niesiona do nowej. Wystarczyło zamonto-

wać opony do kół pojazdu, który na czas 
transportu zamieniał się w ciężarówkę 
przewożącą ekipę i cały zestaw lin.

Swój system Filip Grabiński demonstrował 
w mniejszej skali również na Alasce. Pojazd 
zbudowany został w oparciu o podwozie 
starego Forda modelu „T”. By przekonać 
miejscowe władze do wydania zgody 
na stosowanie tej metody na ich terenie, 
wynalazca rozciągnął swoją kolejkę linową 
nad budynkiem mieszkalnym, po czym 
osobiście jeździł nią w odpowiednio przero-
bionym samochodzie.

Po prostu Grabinski

Drugi z opracowanych przez Polaka syste-
mów, to wspomniana we wstępie metoda 
„Grabinski” lub „Polack. Znana też jest pod 
nazwą „scab skyline”. Jest to rozwiązanie 
bardziej tradycyjne niż „skyhook”. Wymaga 
ustawienia u dołu zalesionego stoku masz-
tu z wyciągarką. Pomiędzy nim, a wybra-
nym punktem wzniesienia rozciągana jest 
lina ułożona w pętlę i wyposażona w blok 

oraz chwytak do zaczepiania drewna. Me-
toda jest obecnie jedną z dopuszczonych 
do stosowania, m.in. na terenie stanu Wa-
szyngton. W 1943 roku również i na to roz-
wiązanie Grabiński uzyskał patent. 

W kolejnych latach, wspólnie z Robertem 
W. Pointerem zastrzegł w tym systemie 
pewne usprawnienia. Ostatni patent, 
przyznany wynalazcy w 1953 roku doty-
czył metody uchwytu z prowadnicą do lin 
stalowych. Na swoje wynalazki otrzy-
mywał również patenty zagranicą, m.in. 
w Kanadzie i we Francji. Warto też dodać, 
że do każdego z jego patentów odwoływali 
się późniejsi wynalazcy, co również dobrze 
świadczy o innowacyjności i ponadczaso-
wym charakterze proponowanych przez 
Grabińskiego rozwiązań. 

Wspomniany współwłaściciel praw 
patentowych, Robert W. Pointer, był dy-
rektorem Pointer-Willamette Co., jednej 
z większych firm prowadzących wyrąb 
w tym regionie. Grabiński związany był 
z nią przez szereg lat. Gdy zrezygnował 
z pracy w tej firmie, branżowe czaso-
pisma pisały „Phil Grabinski odchodzi 
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Stosowana do dzisiaj metoda nosi nazwę „Scab skyline” albo „Grabinski” 

System „scab skyline” opatentowany 4 maja 1943 r. (patent nr US2318218)

z Pointer-Willamette”. To najlepiej chyba 
świadczy o jego pozycji w przemyśle 
drzewnym stanów Północnego Zacho-
du. Filip Grabiński był bardzo aktywny 
w promowaniu swoich wynalazków. Nie-
jednokrotnie referował na temat ich zalet 
na sympozjach i konferencjach dotyczą-
cych leśnictwa i przemysłu drzewnego 
w stanach Waszyngton i Oregon.

Syn górnika

Historia tułaczki rodziny Grabińskich, to ko-
lejny dowód na to, jak zawiłe były losy pol-
skich wychodźców. Jak wspomniano, Filip 
urodził się w Szkocji w rodzinie polskich 
emigrantów, Józefa i Eufrozyny. Grabińscy 
pochodzili z białostocczyzny. Dzieje ich wę-
drówki na obczyźnie udało się dość do-
kładnie odtworzyć. Bardzo pomocna była 
tu lista dzieci, którą Eufrozyna załączyła 
do wniosku o przyznanie amerykańskiego 
obywatelstwa. A zatem małżonkowie wy-
jechali do Szkocji między marcem 1900, 
a kwietniem 1903 roku z trojgiem dzieci, 
urodzonych jeszcze w Polsce. Józef podjął 
pracę w kopalni w rejonie Bellshill, gdzie 
dużą część populacji górników stanowili 
emigranci z Litwy. Prawdopodobnie dlatego 
właśnie Grabińscy, emigrując w 1905 roku 
do Ameryki, w rubryce „narodowość” podali 
„litewska”. 

Przez ocean podróżowali z czwórką dzieci 
– w Szkocji bowiem przyszedł na świat syn 
Teofi l. To nasz tytułowy Filip, który później, 
już w wieku dorosłym, zmienił imię. W po-
dróży przez ocean Grabińskim towarzyszył 
inny górnik, najprawdopodobniej przyjaciel 
Józefa. Choć przybywając do Ameryki 
wszyscy deklarowali, że udają się do wspól-
nego znajomego w Connecticut, Grabińscy 
osiedlili się w Port Griffi  th w Pensylwanii, 
również ważnym ośrodku wydobycia węgla. 
Tam przyszło na świat ich kolejne dziecko. 
Jeszcze przed 1908 roku Józef przeniósł 
się do Carbonado, kolejnego węglowego 
miasteczka, tym razem po przeciwległej 
stronie Ameryki, w stanie Waszyngton, 

niedaleko Tacoma. Pierwszym (i wcale 
nie ostatnim) dzieckiem, które przyszło 
na świat w tym stanie, był Józef. Cztery 
lata po nim był jeszcze Stanley. Dopiero 
Alfons (rocznik 1914) przyszedł na świat 
w South Prairie, niedaleko Carbonado. 
Prawdopodobnie wtedy Józef Grabiński 
nie pracował już w kopalni. Zajął się na po-
wrót rolnictwem. Na powrót, ponieważ 
pochodzący ze wschodniej Polski emigrant 
z górnictwem zetknął się dopiero w Szkocji 
kilkanaście lat wcześniej. W South Prairie 
na świat przyszły jeszcze Dorota i w końcu, 
w 1918 roku, Sabina jako dziesiąte i ostat-
nie dziecko. Józef Grabiński liczył sobie 
wówczas 47 lat. W 1923 roku Filip Grabiń-
ski usamodzielnił się. Ożenił się z Ferdynan-
dą, emigrantką jak on, tyle że pochodzącą 
z Belgii. Osiedlili się w Tacoma, niedaleko 
rodziców Filipa. Młody Grabiński podjął 
pracę jako drwal.

Najlepszy drwal Ameryki, Filip Grabiński, 
zmarł w pełni sił twórczych w 1955 roku. 
Nie wiadomo, w jakich okoliczno-
ściach. Młody wiek mógłby sugerować, 
że nie było to zejście naturalne. Czyżby 
opracowywał kolejny system zrywki 
wymagający od drwala ekstremalnych 
umiejętności? Ponoć do końca życia lubił 
się wspinać. 

Sławomir Łotysz

(Na podstawie: S. Łotysz, 
„Wynalazczość polska w Stanach 
Zjednoczonych”, Warszawa 2013)
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Polska wynalazczość przywracana pamięci 

POLSKI WKŁAD WYNALAZCZY POLSKI WKŁAD WYNALAZCZY 
W ZWYCIĘSTWO W DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Prof. dr hab. Bolesław Orłowski

Ważnym elementem kontynuowania przez Polskę wojny na obczyźnie Ważnym elementem kontynuowania przez Polskę wojny na obczyźnie 
stał się udział w doskonaleniu sprzętu przydatnego militarnie przez licznych stał się udział w doskonaleniu sprzętu przydatnego militarnie przez licznych 
przedstawicieli jej kadry technicznej, w większości celowo ewakuowanych przedstawicieli jej kadry technicznej, w większości celowo ewakuowanych 
na Zachód. Polskich wynalazców, naukowców i inżynierów pracujących na Zachód. Polskich wynalazców, naukowców i inżynierów pracujących 

dla potrzeb Sprzymierzonych było tam, głównie w Wielkiej Brytanii, dla potrzeb Sprzymierzonych było tam, głównie w Wielkiej Brytanii, 
wedle ewidencji na dzień 1 stycznia 1944 r. 5592.wedle ewidencji na dzień 1 stycznia 1944 r. 5592.

 Ich praktyczny dorobek przyczynił się wymiernie do zmniejszenia strat  Ich praktyczny dorobek przyczynił się wymiernie do zmniejszenia strat 
własnych koalicji, uzyskania przewagi i skrócenia czasu trwania wojny, wedle własnych koalicji, uzyskania przewagi i skrócenia czasu trwania wojny, wedle 

zobiektywizowanych szacunków zapewne bardziej niż udział polskich sił zobiektywizowanych szacunków zapewne bardziej niż udział polskich sił 
zbrojnych w działaniach wojennych.zbrojnych w działaniach wojennych.

Część z owych polskich osiągnięć 
naukowo-technicznych udostępnionych 
Sprzymierzonym narodziła się już przed 
wojną, w Drugiej Rzeczypospolitej. Tak 
było ze złamaniem kodu niemiec-
kiej elektromechanicznej maszyny 
szyfrującej o kryptonimie Enigma, 
której odtworzone w Warszawie repliki 
przekazano w lipcu 1939 r. wywiadom 
wojskowym Francji i Wielkiej Brytanii. 
Jedna z nich stała się podstawą prac 
prowadzonych w brytyjskim ośrodku 
Bletchley Park, umożliwiających „za-
glądanie w karty” niemieckim sztabom 
przez cały czas drugiej wojny światowej. 

Złamania kodu Enigmy dokonał 
już w 1932 r. zespół matematy-
ków-kryptologów: Marian Rejewski 
(1905-1980), Jerzy Różycki (1909-
1942) i Henryk Zygalski (1907-1978). 
Do powstania jej replik przyczynił 
się Ludomir Danilewicz (1904-1971), 
który miał okazję w 1927 r. zapoznać 
się z konstrukcją i działaniem orygi-
nalnej niemieckiej maszyny. Rejew-
skiego i Zygalskiego, którzy znaleźli 
się podczas drugiej wojny światowej 
w Wielkiej Brytanii, nie dopuszczono 
do tajemnic Bletchley Park. 

Podobnie było z czołgowym 
peryskopem odwracalnym Gun-
dlacha produkowanym we Lwowie 
od 1936 r., zapewniającym pełne 
pole obserwacji (360°). Jego do-
kumentację udostępniono współ-
pracującej z polskim przemysłem 
zbrojeniowym brytyjskiej firmie 
Vickers-Armstrong, która zaczęła 
go instalować w wytwarzanych przez 
siebie czołgach. W ciągu drugiej 
wojny światowej zastosowali pery-
skop Gundlacha producenci czołgów 
wszystkich uczestniczących w nim 
państw.
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Wynaleziony w 1935 r. przez 
kpt. Rudolfa Gundlacha (1892-1957) 
z wojskowego Instytutu Badań Inży-
nierii, opatentowany został w 1936 r. 
w Wielkiej Brytanii (nr 452263) i Fran-
cji (nr 801142). Gundlach nie zdołał 
się ewakuować do Wielkiej Brytanii 
i spędził wojnę we Francji, współ-
pracując z ruchem oporu. W 1947 r. 
po długotrwałym procesie uznano 
jego prawa patentowe i przyznano 
mu 84 mln franków odszkodowania, 
z czego, po zapłaceniu kosztów 
sądowych i podatków zostało mu 
17 mln, za co kupił sobie willę 
w Le Vesinet pod Paryżem, gdzie 
od 1953 r. prowadził… hodowlę 
pieczarek. Jego peryskop, skopio-
wany w ZSRR trafi ł jako sowiecki 
Peryskop Obserwacyjny MK-4 
do Ludowego Wojska Polskiego i był 
produkowany w Łódzkich Zakładach 
Kinotechnicznych. 

Wiosną 1939 r. w warszawskim wojsko-
wym Oddziale Specjalnym Łączności 
powstała koncepcja elektromagne-
tycznego wykrywacza min, który 
został skonstruowany pod koniec 
1941 r. w Szkocji i opatentowany pod 
nazwą Mine Detector Polish Mark 1. 

Po raz pierwszy użyty do oczyszcza-
nia pól minowych podczas bitwy pod 
El-Alamein w listopadzie 1942 r., okazał 
się znacznie wydajniejszy od wcześniej 
stosowanych i nadający się do użyt-
ku także w nocy. W 1944 r. wszedł 
do standardowego wyposażenia brytyj-
skich sił zbrojnych. Twórcą jego był por. 
inż. Józef Kosacki (1909-1990). Wykry-
wacz ten był w użyciu, po nieznacznych 
modyfi kacjach, do 1995 r.

Najważniejsze udoskonalenia do-
konane przez Polaków podczas 
wojny można podzielić z grub-
sza na trzy grupy obejmujące 
uzbrojenie, lotnictwo i łączność.

W zakresie uzbrojenia polski Woj-
skowy Instytut Techniczny, powstały 
w Londynie w listopadzie 1940 r., do-
prowadził do odtworzenia w połowie 
1941 r. produkcji działa przeciwlotni-
czego kalibru 40 mm wytwarzanego 
przed wojną przez Zakłady Cegiel-
skiego w Poznaniu. Sekcja polska 
w Armament Design Department 
brytyjskiego ministerstwa zaopatrzenia 
w Cheshunt stworzyła działko prze-
ciwlotnicze Polsten kalibru 20 mm, 
wyprodukowane w liczbie 50 tys. 
sztuk, stosowane m.in. przez British 
Navy. Polskim dziełem był też po-
wstały w 1944 r. w zakładach Enfi eld 
w Middlesex półautomatyczny karabin 
MCEM-2.

Głównym twórcą obu tych konstrukcji 
był Jerzy Podsędkowski (1900-1962), 
posiadacz wielu brytyjskich patentów 
w tej dziedzinie (1946), który uzyskał 
Order of the British Empire (1943).

Polacy (Kazimierz Januszewski i Alek-
sander Czekalski) przyczynili się też 
do skonstruowania w 1942 r. pod 
kierownictwem Sir Dennisa Bruleya 
brytyjskiego działa bezodrzutowego, 
zastosowanego niebawem w kampanii 
w Afryce Północnej (było wówczas 
jedyną bronią zdolną do niszczenia nie-
mieckich czołgów typu Tygrys). Wnieśli 

też wkład do prac nad miotaczem 
płomieni i nad ulepszaniem jakości płyt 
pancernych.

Jeśli chodzi o lotnictwo, polscy 
specjaliści zatrudnieni byli głów-
nie w Royal Aircraft Establishment 
w Farnborough (około 50), a także 
w Aircraft and Armaments Experimen-
tal Establishment i w Airborn Forces 
Experimental Establishment (łącznie 
ponad 80). Pracowali też w brytyjskich 
wytwórniach przemysłowych, m.in. 
w Westland Aeroplane Co., w Bristol 
Aero Engines oraz w Rolls Royce 
Engines. 

W Westland Aeroplane Co. pracowali 
przedstawiciele przedwojennej elity 
konstruktorów lotniczych, m.in. Jerzy 
Drzewiecki (1902-1990), Stanisław 
Rogalski (1904-1972), Piotr Kubic-
ki (1903-1990), Stanisław Prauss 
(1903-1997). W Bristol Aero Engines 
zastępcą naczelnego konstruktora był 
Aleksander Seńkowski (1897-1964), 
zaś w Rolls Royce Engines głównym 
aerodynamikiem był Wilhelm Challier.

Polacy wnieśli istotny wkład w prace 
nad zagadnieniami aerodynamiki 
i mechaniki lotu, doskonalenie silników 
odrzutowych, udoskonalenia konstruk-
cyjne samolotów, zastępowanie regla-
mentowanych w warunkach niedoboru 
wojennego materiałów konstrukcyjnych. 

Przykładowo: Zbigniew Oleński udo-
skonalił myśliwiec Spitfi re, powięk-
szając pole widzenia pilota i ułatwia-
jąc mu opuszczenie samolotu, zaś 
Tadeusz Czaykowski wyeliminował 
niebezpieczne drgania pościgowca 
Tempest. Z kolei Wacław Czerwiń-
ski (1902-1988) wynalazł metodę 
kształtowania przestrzennego sklejki 
drzewnej na gorąco, co pozwoliło 
na zastępowanie nią aluminium 
w niektórych konstrukcjach samolo-
tów, np.: NA-66 Harvard II, Anson, 
DH.98 Mosquito. Wynalazca produ-

Maszyna szyfrująca Enigma 
(Źródło: wikipedia)
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kował je w powstałej w 1942 r. wy-
twórni Canadian Wooden Aircrfat Ltd. 
w Toronto.

Najbardziej spektakularny był polski 
wkład w doskonalenie lotniczych wy-
rzutników bombowych.

Renomowany konstruktor Władysław 
Świątecki (1895-1944), z którego 
licencji korzystały wytwórnie włoskie 
Ansaldo (1925) i Caproni (1937), fran-
cuska Gardy (1937) i rumuńska IAR 
(1939), wynalazł w 1941 r. wyrzutnik 
bombowy wykorzystujący zasadę 
dźwigni wielokrotnej, który został 
wyprodukowany w ilości ponad 
165 tys. i był instalowany w bom-
bowcach brytyjskich. Jego rozwi-
nięcie stanowił wyrzutnik specjalny 
do bombardowań powierzchniowych 
z dużej wysokości (1943) Jerzego 
Rudlickiego (1893-1977) zastosowany 
w amerykańskich bombowcach B-17 
Flying Fortress. 

Bardzo istotne były polskie osiągnięcia 
w zakresie szeroko pojętej łączności. 
Pracowali nad nimi nasi inżyniero-
wie zatrudnieni licznie już od jesieni 
1940 r. w Admiralty Signal and Radar 
Establishment (około 30), Signal Rese-
arch and Development Establishment 
i Royal Aircraft Establishment. Wacław 
Struszyński (1904-1980) stworzył 
antenę namiarową umożliwiającą 
wykrywanie i lokalizację niemieckich 
okrętów podwodnych, kiedy w wynu-
rzeniu korzystały z łączności radiowej 
z bazą na wielkich częstotliwościach 
(około 3 tys. takich anten zainstalo-
wanych na okrętach eskortujących 
konwoje ułatwiło wygranie bitwy 
o Atlantyk). Juliusz Hupert (1910-1995) 
wynalazł stabilizator częstotliwości 
nadajników okrętowych (wśród licz-
nych jego patentów znajdują się też 
system zdalnego sterowania drogą 
radiową, wielozakresowy generator 
skompresowany oraz tłumik falowodu). 
Pracujący od 1940 r. w fi rmie Galvin 
(od 1947 Motorola) w Chicago Henryk 

Magnuski (1909-1978) zalicza się 
do pionierów walkie-talkie. Uzyskał 
on trzy patenty związane z konstruk-
cją pierwszej przenośnej radiostacji 
typu SCR-300 FM, szeroko stosowa-
nej przez armię amerykańską w trak-
cie inwazji Włoch, a potem Normandii 
(wyprodukowano jej ponad 100 tys. 
sztuk). 

Polacy doskonalili i miniaturyzowali 
sprzęt nadawczo-odbiorczy dla ruchu 
oporu w krajach okupowanych. Najwy-
bitniejszym specjalistą w tej dziedzinie 
był inż. Tadeusz Heftman (1906-1995), 
zajmujący się już przed wojną kon-
struowaniem przenośnych radiostacji. 
Miniaturyzował go w działającym 
od 1940 r. Polskim Wojskowym Warsz-
tacie Radiowym w Stanmore.

Polacy stworzyli też pionierską w skali 
światowej linię radiową o 8 kanałach 
komunikacyjnych pozwalającą pod-
czas inwazji Normandii (od 6 czerwca 
1944 r.) kontaktować się dowództwu 
operacji z oddziałami walczącymi 
na plażach. Zespołem, który stworzył 
dupleksowe łącze WS no. 10 pracujące 
w paśmie mikrofalowym 4 GHz z mo-
dulacją szerokości impulsu kierował 
Zygmunt Jelonek (1909-1994). Za stwo-
rzenie owej linii radiowej został wymie-
niony w rozkazie dziennym Kwatery 
Głównej Sprzymierzonych 6 czerwca 
1944 r. (D-Day).

Nadto wnieśli też polscy specjaliści 
wkład w ulepszanie jakości płyt pan-
cernych, podwyższanie żaroodporności 
stopów aluminium, a także w prace 
nad urządzeniem do rozpędzania mgły 
na lotniskach. 

Środki masowego przekazu w PRL 
przemilczały np. zdobycie Grand Prix 
Expo 58 w Brukseli przez Stefana 
Tyszkiewicza (1894-1976), wybitnego 
wynalazcę (m.in. wynalazł w 1944 r. 
wykrywacz niemagnetycznych min 
przeciwpiechotnych).

W 1942 r. w senacie amerykańskim 
rozważano rekomendację polskiej me-
tody syntezy butadienu z alkoholu jako 

podstawy produkcji amerykańskiego 
kauczuku syntetycznego, której urucho-
mienie było niezbędne po utracie do-
staw kauczuku naturalnego w wyniku 
japońskiej ofensywy na Pacyfi ku. Był 
w tej sprawie przesłuchiwany paro-
krotnie przez komisję senacką Wacław 
Szukiewicz (1896-1992), który w 1938 r. 
uruchomił produkcję polskiego kau-
czuku syntetycznego KER w Dębicy. 
Ostatecznie jednak postanowiono 
oprzeć tę produkcję na pochodnych 
ropy naftowej.

Trzeba też wspomnieć o polskim 
udziale w amerykańskim Programie 
Manhattan. Najwybitniejszym polskim 
uczestnikiem prac nad bombą atomo-
wą był od 1944 r. wybitny matematyk 
Stanisław Marcin Ulam (1909-1984), 
który w Laboratorium Atomowym 
w Los Alamos pracował do 1955 r., 
a następnie był tam doradcą nauko-
wym, wnosząc w 1952 r. kluczowy 
wkład w zbudowanie bomby wodoro-
wej. 
(Od red. – więcej w tym wydaniu 
Kwartalnika) 

Dorobek ten, utajniony podczas 
wojny i jeszcze przez wiele lat 
po niej, uległ zapomnieniu głów-
nie ze względów politycznych 
– nie eksponowali zasług porzuco-
nego sprzymierzeńca Brytyjczycy, 
zaś cenzura środków masowego 
przekazu PRL nie dopuszczała 
do informowania o tych i później-
szych osiągnięciach jego twórców, 
którzy w przytłaczającej większości 
nie zdecydowali się powrócić do po-
jałtańskiej Polski. 

Warto pamiętać o tych osiągnięciach 
i upowszechniać informacje na ich te-
mat, gdyż mają one korzystny dla nas 
aspekt wizerunkowy. Poświadczają 
bowiem, że Polak nie tylko „wąchać”, 
ale także „wymyślić” przysłowiowy 
proch potrafi . 

prof. dr hab. B. Orłowski, 
Instytut Historii Nauki PAN
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Biografie niezwykłe mało znane

Polski współtwórca amerykańskiej Polski współtwórca amerykańskiej 
bomby termojądrowej bomby termojądrowej 

STANISŁAW MARCIN ULAM 
ma wielkie dokonania w zakresie matema-
tyki i fi zyki matematycznej w dziedzinach 
topologii, teorii mnogości, teorii miary, 
procesów gałązkowych. Był także twórcą 
pierwszych metod numerycznych, np. me-
tody Monte Carlo, jednym z pierwszych na-
ukowców, którzy wykorzystywali w swych 
pracach komputer. Metody komputerowe 
zostały użyte przez Ulama do modelowania 
powielania neutronów oraz rozwiązania 
problemu drgającej struny, zawierającej 
element nieliniowy (układ oscylujący 
Fermiego-Pasty-Ulama). 

U rodził się 13 kwietnia 1909 roku 
we Lwowie w zamożnej, zasy-

milowanej rodzinie żydowskiej i już jako 
dziecko wykazywał wybitne zdolności. 
Będąc uczniem przejawiał głębokie zain-
teresowanie matematyką. Po ukończeniu 
liceum, za namową rodziny, zdecydował się 
rozpocząć studia inżynierskie na Wydziale 
Ogólnym Politechniki Lwowskiej. Jednym 
z jego wykładowców był Stefan Banach. 
W czasie studiów jednakże więcej uwagi 
poświęcał uczęszczaniu na seminaria ma-
tematyki niż na kursy inżynierskie. W wieku 
dwudziestu lat opublikował, za namową 
Kazimierza Kuratowskiego, w Fundamenta 
Mathematicae swoją pierwszą pracę, która 
dotyczyła arytmetyki liczb kardynalnych. 
Ostatecznie studia skończył jako mate-
matyk, broniąc w 1934 roku doktorat. 
Już w czasie studiów stał się ważną posta-
cią w bardzo prężnym środowisku lwow-
skich matematyków, do którego należeli 
wówczas Stefan Banach, Hugo Steinhaus, 
Stanisław Mazur, Karol Borsuk, Kazimierz 
Kuratowski i wielu innych (tzw. lwowska 
szkoła matematyczna). 

P o zakończeniu studiów wyruszył 
w dłuższą podróż do Zachodniej 

Europy. Odwiedził ośrodki akademickie 
w Szwajcarii, Francji (Sorbona) i Anglii 
(Cambridge University). Wszędzie zdobywał 
sławę jako doskonały i oryginalny matema-
tyk, pełen nowatorskich pomysłów. W cza-
sie podróży nie tylko dał się poznać, lecz 
sam poznawał kwiat naukowej elity starego 
kontynentu. W 1935 roku Ulam otrzymał 
zaproszenie do Stanów Zjednoczonych 
do Princeton University. Po rocznym poby-
cie na tym uniwersytecie dostał propozycję 
pracy na Harvardzie, z której skorzystał. 

W tym czasie każde wakacje spę-
dzał w Polsce. Ostatni jego pobyt 

w rodzinnym Lwowie miał miejsce latem 
1939 roku. Do USA wrócił późnym latem, 
zabierając ze sobą brata Adama, który 
rozpoczął studia na Harvardzie, by w przy-
szłości zostać sowietologiem. W 1941 roku 
Stanisław Ulam rozpoczął pracę jako 
profesor na Uniwersytecie Stanowym w Wi-
sconsin. Tam też ożenił się ze stypendystką 
z Francji studiującą literaturę angielską 
– Françoise. Obywatelstwo amerykańskie 
otrzymał w roku 1943. 

N ajważniejszym i najbardziej 
twórczym okresem w życiu Ula-

ma był czas, gdy pracował w ramach 
Projektu Manhattan w ośrodku badań 
jądrowych w Los Alamos. W czasie 
pracy w Los Alamos Ulam miał okazję 
współpracować z wybitnymi uczonymi 
– byli wśród nich John von Neumann, 
Enrico Fermi, George Gamow, Richard 
Feynman, Robert Oppenheimer. Z kilkoma 
przerwami, w czasie których przyjmował 
zaproszenia do wygłoszenia wykładów 
w najbardziej prestiżowych uczelniach 
amerykańskich, pracował w tym ośrodku 
od 1943 do 1967 roku. Ulam należał 
do grupy opracowującej teorię konstrukcji 
bomby wodorowej. Najpierw stosując 

swe innowacyjne metody matematyczne 
dowiódł, że koncepcja obrana przez kie-
rownika projektu była błędna, a następnie 
zaproponował własne rozwiązanie, które 
doprowadziło projekt do sukcesu. 

Bomba tej konstrukcji nosi nazwę 
projektu Tellera-Ulama, od jej twórców 
węgierskiego fi zyka Edwarda Tellera 
i właśnie polskiego matematyka Stani-
sława Ulama. 

D okumenty z tamtego okresu są cią-
gle utajnione, więc jego wkład 

w ogólne dzieło pozostaje mało znany. 
Po zakończeniu pracy w Los Alamos objął 
stanowisko dziekana wydziału matematyki 
na Uniwersytecie Kolorado, pozostając 
jednocześnie konsultantem rządowym. 

Zmarł nagle 13 maja 1984 roku w San-
ta Fe na atak serca. Żona pochowała 
jego prochy na Cmentarzu Montmartre 
w Paryżu.

Stanisław Marcin Ulam (zdjęcie z Los Alamos) 
(Wikipedia)

(Źródło Wikipedia)
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ZNAKI TOWAROWE ZNAKI TOWAROWE 
I WZORY PRZEMYSŁOWE I WZORY PRZEMYSŁOWE 

– jak uzyskać skuteczną ochronę?– jak uzyskać skuteczną ochronę?

W prawie polskim, podobnie zresztą jak 
w prawie unijnym, znak towarowy 

został zdefi niowany jako każde oznaczenie, 
które można przedstawić w sposób grafi czny, 
jeżeli nadaje się do odróżniania towarów jedne-
go przedsiębiorstwa od towarów innego przed-
siębiorstwa. Jak wynika z powyższej defi nicji 
konstytutywną funkcją znaku towarowego 
postrzeganego jako zjawisko gospodarcze 
jest odróżnianie towarów lub usług na ryn-
ku. W ramach funkcji odróżniania znak towaro-
wy identyfi kuje towary lub usługi na rynku oraz 
o nich komunikuje. 

 Z tej podstawowej funkcji wynikają funkcje 
wtórne, takie jak funkcja gwarancyjna (gwaran-
towanie określonej jakości towarów) czy funkcja 
reklamowa (znak towarowy stanowi poważne 
narzędzie reklamy nastawionej na utrzymanie 
dotychczasowej oraz pozyskanie owej klienteli). 
Zgodnie z polską regulacją znakiem towarowym 
może być, w szczególności wyraz, rysunek, 
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma 

Jak ważna jest ochrona oznaczeń indywidualizujących dany podmiot w obrocie Jak ważna jest ochrona oznaczeń indywidualizujących dany podmiot w obrocie 
gospodarczym wiedziano już w XV wieku, tak bowiem Benedykt Hektor gospodarczym wiedziano już w XV wieku, tak bowiem Benedykt Hektor 

ostrzegał nabywców swoich książek: ostrzegał nabywców swoich książek: „Nabywco, który chcesz kupować książki „Nabywco, który chcesz kupować książki 
z mej drukarni, bacz uważnie i patrz na mój znak handlowy, który znajduje się z mej drukarni, bacz uważnie i patrz na mój znak handlowy, który znajduje się 
na stronie tytułowej. Dzięki niemu nie będziesz nigdy zawiedziony. Nieżyczliwi na stronie tytułowej. Dzięki niemu nie będziesz nigdy zawiedziony. Nieżyczliwi 

drukarze bowiem moje nazwisko na swych gorszych, wybrakowanych wyrobach drukarze bowiem moje nazwisko na swych gorszych, wybrakowanych wyrobach 
umieszczają, aby je łatwiej móc sprzedać”. umieszczają, aby je łatwiej móc sprzedać”. 

Znaki towarowe 
oraz wzory 
przemysłowe 
mogą być 
zarejestrowane 
w ramach 
trzech procedur: 
krajowej, 
wspólnotowej oraz 
międzynarodowej. 

przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowa-
nia, a także melodia i inny sygnał dźwiękowy. 

Z e względu na formę przedstawienia zna-
ku znaki towarowe dzieli się na: słowne 

(wyrazy, zdania, litery, cyfry itd.), grafi czne 

(np. proste fi gury geometryczne, rysunki), 
słowno-grafi czne (kombinacja słowa i rysunku), 
dźwiękowe (melodie, sygnały dźwiękowe), 
przestrzenne (trójwymiarowe). Ponadto wyróż-
nia się jeszcze znaki węchowe, zapachowe 

Edyta Demby-Siwek, UP RP
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i smakowe, jednak znaki te nie zawsze dadzą 
się przedstawić grafi cznie. Dlatego obecnie 
w kontekście niemożności ich grafi cznego 
przedstawienia trwają spory co do możliwości 
udzielenia na nie prawa ochronnego. 
Znaki towarowe oraz wzory przemysłowe, 
aby być skutecznie chronione na teryto-
rium Polski mogą być zarejestrowane w ra-
mach trzech procedur: krajowej, wspólno-
towej oraz międzynarodowej. 

W Polsce zgłoszenia znaku towaro-
wego dokonuje się papierowo lub 

elektronicznie w Urzędzie Patentowym RP 
(UP RP), które następnie jest publikowane 
w Biuletynie Urzędu Patentowego niezwłocznie 
po upływie 3 miesięcy od daty dokonania 
zgłoszenia. W ramach procedury rejestracyjnej 
Urząd w pierwszej kolejności bada popraw-
ność zgłoszenia pod względem formalnym. 
Organ najpierw sprawdza jego kompletność 
tzn.: czy zgłoszenie zawiera podanie o udziele-
nie prawa ochronnego, w którym jest zawarte 
należyte określenie znaku, wskazanie towarów, 
dla oznaczania, których znak towarowy jest 
przeznaczony oraz nazwisko i imię albo nazwę 
ubiegającego się o ochronę (są to tzw. mini-
malne wymogi zgłoszenia znaku towarowego).
Po badaniu formalnoprawnym zgłoszenia na-
stępuje jego badanie merytoryczne. W ramach 
tego badania Urząd sprawdza czy zgłoszone 
oznaczenie spełnia względne i bezwzględne 
przeszkody rejestracji. Jeżeli Urząd uzna, 
iż przesłanki te zostały spełnione wydaje decy-
zje o udzieleniu prawa ochronnego. Natomiast 
w przypadku, kiedy organ uzna, iż nie zostały 
spełnione ustawowe warunki wymagane 
do uzyskania rejestracji na znak towarowy 
wydaje decyzje o odmowie udzielenia prawa 
ochronnego.
Bezwzględne przeszkody rejestracji, to te 
wszystkie okoliczności, które wyłączają możli-
wość rejestracji znaku towarowego ze względu 
na charakter oznaczenia jako takiego. Najważ-
niejszą w praktyce bezwzględną przeszko-
dą rejestracji znaku towarowego jest brak 
zdolności odróżniającej. 

Z dolności odróżniającej pozbawione 
są oznaczenia:

1. 1. nie nadające się do odróżniania w obrocie 
towarów, dla których zostały zgłoszone tj. zna-

ki, których struktura z natury nie wykazuje 
znamion odróżniających wobec towarów, dla 
których zostały zgłoszone. Przykłady takich 
znaków poniżej: 

           

2. 2. składające się wyłącznie z elementów 
mogących służyć w obrocie do wskazania 
w szczególności rodzaju towaru, jego pocho-
dzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, 
sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przy-
datności (tzw. znaki opisowe) np. sos kielecki 
koperkowy, bimber białowieski, mydło kuchen-
ne, kiełbaski do piwa;

3. 3. weszły do języka potocznego lub są zwy-
czajowo używane w uczciwych i utrwalonych 
praktykach handlowych np.: termos, bagietka, 
kajzerka, nylon, frappe.

J ednakże oznaczenie, które pierwotnie 
nie posiadało zdolności odróżniającej 

może nabyć w wyniku intensywnego używania 
tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Udo-
wodnienie przed Urzędem posiadania przez 
zgłoszony znak takiej wtórnej zdolności od-
różniającej oznacza, iż dane oznaczenie może 
zostać zarejestrowane. Przykładem takiego 
oznaczenia jest kratka burberry.

K olejne bezwzględne przeszkody 
na podstawie, których Urząd odmawia 

udzielenia prawa ochronnego to:

1. 1. Przeszkody tkwiące w samym znaku. 
Chodzi o znaki zawierające elementy symbo-
liczne, które nie powinny być wykorzystywane 
w celach komercyjnych tj. enumeratywnie wy-
mienione prestiżowe symbole (np. fl agi, godła 
oraz nazwy państw) oraz oznaczenia zawiera-
jące elementy będące symbolami religijnymi, 
kulturowymi i patriotycznymi. Jednocześnie 
są to przeszkody w zakresie rejestracji wzorów 
przemysłowych.

        

Schemat procedury rejestracji znaku
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2. 2. Przeszkody tkwiące w używaniu znaku. 
Dotyczy to znaków, których używanie powo-
dowałoby naruszenie praw osobistych i mająt-
kowych osób trzecich bądź byłoby sprzeczne 
z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami 
albo wprowadzałoby odbiorców w błąd. Rów-
nież prawa z rejestracji nie udziela się na wzory 
przemysłowe, których wykorzystanie byłoby 
sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobry-
mi obyczajami.

Natomiast przeszkody względne rejestracji 
występują wówczas, gdy osoba trzecia 
posiada wcześniejsze prawo podmiotowe 
względem uprawnionego ze zgłoszenia znaku 
towarowego. Innymi słowy, chodzi o przy-
padki kolizji zgłoszonego znaku towarowego 
z prawem osoby trzeciej z wcześniejszym 
pierwszeństwem. 

U rząd Patentowy bada w ramach pro-
cedury krajowej względne przeszkody 

rejestracji i odmawia udzielenia prawa ochron-
nego na znak towarów wówczas gdy uznana, 
że zgłoszone oznaczenie jest:

1.1. identyczne lub podobne do wcześniejsze-
go znaku towarowego (w przypadku znaków 
podobnych Urząd musi wykazać ryzyko 
konfuzji);

2.2. identyczne lub podobne do znaku towa-
rowego renomowanego niezależnie od podo-
bieństwa towarów, jeżeli mogłoby to przynieść 
zgłaszającemu nienależną korzyść lub być 
szkodliwe dla renomy wcześniejszego znaku;

3.3. identyczne lub podobne do znaku po-
wszechnie znanego;

4.4. identyczne lub podobne do zarejestrowa-
nego oznaczenia geografi cznego lub nazwy 
pochodzenia;

5.5. identyczne lub podobne do znaku towa-
rowego, którego ochrona wygasła, jeżeli okres 
od wygaśnięcia jest krótszy niż 2 lata.

P rzykłady znaków, które Urząd uznał 
za podobne:

 

W zorem przemysłowym jest nowa 
i posiadająca indywidualny cha-

rakter postać wytworu lub jego części, 
nadana mu w szczególności przez cechy 
linii, konturów, kształtów, kolorystykę, 
strukturę lub materiał wytworu oraz przez 
jego ornamentację. Wzory, podobnie jak 
znaki, zgłasza się do Urzędu w formie papie-
rowej bądź elektronicznej. Zgłoszenie wzoru 
przemysłowego powinno zawierać: wniosek 
o rejestrację, ilustrację wzoru oraz jego opis, 
określenie zgłaszającego wraz z jego podpi-
sem (bądź podpisem pełnomocnika). W odnie-
sieniu do wzorów przemysłowych inaczej niż 
ma to miejsce w przypadku znaków towaro-
wych, Urząd nie bada względnych przeszkód 
rejestracji za wyjątkiem oczywistego barku 
nowości i indywidualnego charakteru. 

P rzykłady wzorów przemysłowych zareje-
strowanych przez UP RP:

Twórca: Damian Nowacki

Twórca: Małgorzata Kotlonek

Wzór, by mógł skorzystać z ochrony, musi 
być wzorem nowym i posiadać indywidualny 
charakter. Wzór przemysłowy uważa się 
za nowy, jeżeli przed datą, według której 
oznacza się pierwszeństwo do uzyskania 
prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został 
udostępniony publicznie przez stosowanie, 
wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 
Ocena nowości wzoru przemysłowego 
wymaga uwzględnienia dwóch czynników: 
wcześniejszego udostępnienia publicznego 
wzoru oraz ustalenia różnicy między dwoma 
wzorami. 

N atomiast wzór przemysłowy odznacza 
się indywidualnym charakterem, jeżeli 

ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zoriento-
wanym użytkowniku, różni się od ogólnego 
wrażenia wywołanego na nim przez wzór 
publicznie udostępniony przed datą, według 
której oznacza się pierwszeństwo. Wzór musi 
różnić się od już istniejących wzorów wywołu-
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jących podobne wrażenie. Chodzi tu o ogólne 
wrażenie, ogólny efekt, ogólne odczucie, jakie 
wywołuje wzór zakwestionowany i wzór zareje-
strowany – czy jest to wrażenie różne, czy takie 
samo. Oceny indywidualnego charakteru wzo-
ru dokonuje się przez pryzmat zorientowanego 
użytkownika. I tak w przykładzie wskazanym 
poniżej uznano, iż te dwa porównywane wzory 
wywołują na zorientowanym użytkowniku 
podobne ogólne wrażenie.

W wielu przypadkach oznaczenie bądź 
postać produktu może uzyskać 

ochronę, zarówno w charakterze znaku 
towarowego, jak i wzoru przemysłowego. 
W przypadku, gdy ten sam podmiot kumuluje 
na swoją rzecz ochronę danej formy przedsta-
wieniowej, zarówno w charakterze znaku towa-
rowego, jak i wzoru przemysłowego zapewne 
nie będzie dochodziło do sporów. Natomiast 
jeżeli dwa różne podmioty korzystają równo-
legle z ochrony tej samej formy, jeden w cha-
rakterze znaku towarowego, a drugi wzoru 
przemysłowego to dochodzi wówczas do kolizji 
praw. Przykład takiej kolizji został zobrazowany 
poniżej, gdy ze względu na wcześniejszą reje-
strację znaku towarowego został unieważniony 
wzór przemysłowy.

wcześniejszy 
znak towarowy

późniejszy 
wzór przemysłowy

Z arówno znak towarowy, jak i wzór prze-
mysłowy może stanowić cenny kapitał 

każdego przedsiębiorstwa, niejednokrotnie 
najcenniejszy. Szacowana wartość najsłynniej-
szych na świecie znaków takich jak Coca-Cola 
czy IBM przekracza 70 mld dolarów z pewno-
ścią dlatego warto chronić tak cenny kapitał. 

RANKING „BEST GLOBAL BRANDS 2012” 

Edyta Demby-Siwek
Departament Badań Znaków 

Patentowych UP RP

Źródło: http://www.interbrand.com
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Znaczenie informacji patentowej

DLACZEGO JEST TAK WAŻNADLACZEGO JEST TAK WAŻNA

Agnieszka Podrazik

Informacja patentowa posiada wartość szczególną. Nie ulega wątpliwości, Informacja patentowa posiada wartość szczególną. Nie ulega wątpliwości, 
że przede wszystkim jest informacją pewną i rzetelną. Istotną jej cechą jest że przede wszystkim jest informacją pewną i rzetelną. Istotną jej cechą jest 

aktualność oraz obszerność. aktualność oraz obszerność. 

Jej szczególne walory polegają też na tym, że: 

aż 80% wiedzy technicznej zawarte jest  
w dokumentacji patentowej (źródło: European 
Patent Offi  ce)

tylko 5-10% informacji technicznej zawar- 
tej w literaturze patentowej jest publikowane 
gdziekolwiek indziej (źródło: European Patent 
Offi  ce)

informacja patentowa jest szczegółowa,  
usystematyzowana

jest publikowana szybko (18 miesięcy  
od zgłoszenia) 

wskazuje obszary prawnie chronione. 

Informacja patentowa jest niezbędna 
do badania stanu techniki i jej kierunków 
rozwojowych, spełniając w przedsiębiorstwie 
wiele ważnych zadań: odgrywa istotną rolę 
w planowaniu strategicznym przedsiębior-
stwa, ułatwia określenie przyszłego kierunku 
rozwoju produktu, prowadzenie ukierunkowa-
nej i spójnej polityki wynalazczo-racjonaliza-
torskiej w przedsiębiorstwie1, konstruktorom 
– prace projektowe poprzez wskazywanie 
tych rozwiązań technicznych, które podlegają 
ochronie prawnej,

Wykorzystanie badań stanu techniki wpływa 
więc na:

efektywne planowanie działalności R&D  
(unikanie duplikacji prac), wyznaczenie kie-
runku badań; 

podejmowanie decyzji o wejściu na rynek; 

określenie, które obszary nie są jeszcze  
dostatecznie „zajęte” przez fi rmy działające 
na rynku w określonej branży;

identyfi kację konkurencji lub potencjal- 
nych partnerów.

Źródłami wiedzy do prowadzenia 
badań nad kierunkiem rozwoju 
techniki są:

literatura patentowa (podstawowe źródło  
informacji),

literatura ogólnotechniczna i specjalistycz- 
na (podręczniki i artykuły o tematyce tech-
nicznej, normy, prospekty, katalogi itp.),

materiały własne (opracowania własne,  
sprawozdania z praktyk zagranicznych, wy-
staw, targów).

Celem badania stanu techniki jest ujawnienie 
rozwiązań istniejących w określonej dziedzinie 
techniki, zarówno całościowych, jak i fragmen-
tarycznych. Badanie stanu techniki powinno 
poprzedzać wszystkie prace naukowo-ba-
dawcze o charakterze technicznym. Zakres 
czasowy, jaki w takim badaniu przyjmujemy, 
zależy od stopnia dynamiki rozwoju danej 
dziedziny techniki; można przyjąć 5-6 lat dla 
dziedzin rozwijających się dynamicznie; nieco 
więcej – dla dziedzin rozwijających się wolniej. 

Określając zakres terytorialny należy brać 
pod uwagę w pierwszej kolejności kraje przo-
dujące w danych dziedzinach techniki. 

Dla celów wyszukiwania 
informacji patentowej 
opracowano różne klasyfikacje 
patentowe:

MKP (IPC) – Międzynarodowa Klasyfi ka- 
cja Patentowa 

CPC – Cooperative Patent Classifi cation,  
wspólna Klasyfi kacja Patentowa EPO oraz 
USPTO

UCLA – Klasyfi kacja Patentowa USPTO 

FI-term – Klasyfi kacja Patentowa Japoń- 
skiego Urzędu Patentowego

MKPMKP obejmuje cały zakres wiedzy, w któ-
rym możliwe jest dokonywanie wynalazków, 
jest klasyfi kacją rzeczową, opartą na układzie 
przedmiotowym. W MKP zastosowano po-
dział na 8 działów, z których każdy obejmuje 
odrębny zakres wiedzy technicznej. Działy 
oznaczone są literami od A do H. Podstawo-
wym celem stosowania klasyfi kacji jest uła-
twienie dostępu do informacji technicznej. 

MKP służy do jednolitego klasyfi kowania 
dokumentów patentowych i stanowi efek-
tywny środek do wyszukiwania dokumentów 
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patentowych przez urzędy własności intelek-
tualnej i innych użytkowników, przy badaniu 
nowości oraz ocenie poziomu wynalazczego 
zgłoszonych wynalazków

Kompletny symbol klasyfi kacyjny sta-
nowi połączenie symboli działu, klasy, 
podklasy i grupy głównej lub podgrupy 
np.: E21B 43/00 lub 43/20
gdzie: E – dział, 21 – klasa, B – podklasa, 
(43/00 – grupa główna, 43/20 – podgrupa) 
– grupa

International Patent Classifi cation dostępna 
jest w języku angielskim i francuskim na stro-
nie World Intellectual Property Organisation 
http://www.wipo.int/classifi cations/ipc/en, 
natomiast MKP jest dostępna w polskiej wersji 
językowej w internetowym portalu usługowym 
(IPU) UP RP http://ipu.uprp.pl/ipcpub/.

Cooperative Patent Classi-Cooperative Patent Classi-
fi cation (CPC)fi cation (CPC) jest rozszerzeniem 
klasyfi kacji ECLA, używanej do tej pory przez 
EPO. Zbudowana jest na schemacie MKP, 
zawiera około 250 000 haseł w porównaniu 
do 77 000 haseł w MKP i 160 000 w ECLA. 
Symbole CPC stosowane są w bazach da-
nych, nie są natomiast zamieszczane na sa-
mych dokumentach patentowych.

Patentowe bazy danych 

Aktualny i kompletny wykaz patentowych 
źródeł internetowych tak bezpłatnych, jak 
i komercyjnych zamieszczony jest na stronie 
internetowej Patent Information User Group 
http://www.piug.org/vendors

Najczęściej wykorzystywane bezpłatne bazy 
danych:

http://pubserv.uprp.pl – dokumenacja 
polska

http://worldwide.espacenet.com 
– dokumentacja międzynarodowa

http://patentscope.wipo.int/se-
arch/en/search.jsf – dokumentacja 
międzynarodowa i PCT

http://depatisnet.dpma.de/De-
patisNet – dokumentacja niemiecka 
i międzynarodowa

http://patft.uspto.gov – dokumentacja 
amerykańska
http://www.google.com/patents 
– dokumentacja amerykańska i EPO
http://www.chinatrademarkoffi  ce.
com/index.php/ptsearch/ – doku-
mentacja chińska
http://eng.kipris.or.kr/ – dokumentacja 
koreańska
http://www.ipdl.inpit.go.jp/ho-
mepg_e.ipdl – dokumentacja japońska

Bazy komercyjne a bezpłatne 

Bazy komercyjnych dostawców wyposażone 
są w dodatkowe funkcje, najważniejsze ce-
chy, które należałoby wymienić to: 

wartość dodana – „value added data”  
dane bibliografi czne podlegają korekcie, 
posiadają rozszerzone tytuły i abstrakty oraz 
poprawioną klasyfi kację/indeksowanie;

zaawansowane funkcje wyszukiwawcze  
i narzędzia do analizy wyników, narzędzia 
do wyszukiwania wzorów chemicznych, 
„mapy” patentowe, analiza cytowań;

zintegrowany dostęp do wielu różnych  
źródeł literatury patentowej i nie patentowej.

Najbardziej znane i wartościowe płatne bazy 
patentowe to: TotalPatent fi rmy LexisNexis, 
Patbase fi rmy Minesoft, Orbit fi rmy Qu-
estel, Thomson Innovation fi rmy Thomson 
Reuters, Dialog fi rmy ProQuest, STN oraz 
CAS fi rmy STN.

Prowadząc wyszukiwania w bazach danych 
należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich 
operatorów. Wśród nich najważniejsze to:

operatory logiczne Boole’a: 

– Boolean operator AND (część wspólna 
dwóch lub więcej terminów), umożliwia 
wyszukiwanie zbioru dokumentów zawie-
rających obydwa terminy
– Boolean operator OR (wyszukiwanie 
grupy dokumentów zawierających jeden 
lub więcej wskazanych terminów), 
– Boolean operator NOT (wyklucze-
nie jednego lub więcej wskazanych 
terminów)

Przykłady przeprowadzenia 
badań stanu techniki 

w patentowych bazach danych

Przykład 1. Kapsułki kawy 
do ekspresów

Na rynku kawy mamy prawdziwy 
przełom w postaci galopującego 
wzrostu sprzedaży kapsułek 
z kawą: pojedynczych hermetycznie 
zamkniętych porcji kawy 
do ekspresów ciśnieniowych

Słowa kluczowe: kapsułka, 
pojemnik, opakowanie, kawa, napój, 
ekspres do kawy, perkolacja

Klasy MKP: 

A47J31/00 – urządzenia 
do przyrządzania napojów

B65D – pojemniki 
do magazynowania lub transportu 
przedmiotów lub materiałów

Przykład 2. Rękawice czyszczące 

Rękawice z różnymi elementami 

czyszczącymi. Elementy czyszczące 
to np. gąbki, szczotki, innego rodzaju 
przyklejane nakładki czyszczące 
przymocowane do całej rękawicy lub 
palców

Słowa kluczowe: rękawica, gąbka, 
szczotka, czyszczenie, mycie

Klasy MKP: 

A41D 19/00 rękawice

A46B5/04 – oprawy wyrobów 
szczotkarskich – ukształtowane 
w postaci rękawicy lub palca
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operatory wildcards:  
? zastępuje 0 lub 1 znak, 

# zastępuje obowiązkowo 1 znak, 

* zastępuje nieograniczoną ilość znaków

Źródła literatury niepatentowej

Prowadząc poszukiwania stanu techniki 
warto pamiętać o licznych i łatwo dostępnych 
źródłach literatury niepatentowej jak chociaż-
by WIPO Patent Landscape Reports, 
http://www.wipo.int/patentscope/en/pro-
grams/patent_landscapes/published
_reports.html

Google Scholar http://scholar.google.com 
oraz SCIRUS http://www.scirus.com

Sieć ośrodków PATLIB – pomoc 
w prowadzeniu badań stanu 
techniki

W Polsce istnieje 27 Ośrodków Informacji 
Patentowej usytuowanych we wszystkich 
regionach Polski. Większość ośrodków 
funkcjonuje w bibliotekach szkół wyższych. 
W ramach współpracy UP RP zobowiązał się 
do bezpłatnego dostarczania dokumentacji 
patentowej i innych materiałów (w wersji 
drukowanej i elektronicznej). 

Ośrodki ze swej strony zapewniają odpo-
wiednią infrastrukturę i personel niezbędne 
do świadczenia usług informacyjnych. Usługi 
oferowane w ośrodkach informacji patentowej 
w Polsce to m.in. bezpłatna pomoc użytkow-
nikom w prowadzeniu wyszukiwań w bazach 
danych, dostarczanie dokumentacji i literatury 
patentowej, prowadzenie badań patentowych 
oraz pomoc w procesie komercjalizacji 
patentów.

1 K. Szatkowski, Przygotowanie produkcji, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2008

Agnieszka Podrazik

(Wystąpienie podczas szkolenia 
na AGH nt. skutecznej 

ochrony innowacji)

ESPACENET ESPACENET 
– otwarte drzwi – otwarte drzwi 
do literatury patentowejdo literatury patentowej

Do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia Do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
literatura patentowa dostępna była głównie literatura patentowa dostępna była głównie 
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Baza pomysłów 

W październiku 1998 roku Europejski Urząd 
Patentowy (EPO) uruchomił system wyszu-
kiwawczy espacenet zawierający miliony 
dokumentów z Europy, Japonii i Stanów 
Zjednoczonych oraz publikowanych przez 
Światową Organizację Własności Intelektual-
nej (WIPO). Chociaż EPO nie był pierwszym 
urzędem patentowym udostępniającym zasoby 
w internecie – (amerykański urząd pierwszy 
udostępnił opisy patentowe poprzez Internet 
już w grudniu 1994 r.), stworzenie espacenet’u 
było przełomowym wydarzeniem w „świecie 
patentów”. 

EPO zrewolucjonizował dostęp do międzynaro-
dowej literatury patentowej. Wiedza techniczna 
zawarta w opisach stała się powszechnie 
dostępna, a miliony dokumentów zostały uwol-
nione z trudnodostępnych bibliotek, co zmie-
niło na zawsze znaczenie literatury patentowej 
w rozwoju techniki. Wynalazcy i przedsiębiorcy 
nie są już zmuszeni do pokonywania dużych 
odległości do zapoznania się z tą literaturą, 
a studenci, bibliotekarze i naukowcy są w sta-
nie przeprowadzić badanie stanu techniki 

za darmo zamiast używać drogich komercyj-
nych baz patentowych. 

EPO ciągle unowocześnia espacenet, dodając 
nowe funkcjonalności. Dzięki temu espacenet 
określony jako „baza pomysłów” jest ciągle 
czołowym narzędziem do prowadzenia poszu-
kiwań w literaturze patentowej.

Na koniec 2012 roku baza espacenet zawie-
rała około 80 milionów dokumentów paten-
towych z ponad dziewięćdziesięciu urzędów 
udzielających praw wyłącznych. Jest to jeden 
z największych zbiorów literatury technicznej 
dostępnych w Internecie. W zasobach literatury 
patentowej dostępnej w Internecie znajdują się 
opisy zgłoszeń patentowych, opisy patentowe, 
opisy wzorów użytkowych, a także sprawozda-
nia o stanie techniki dla zgłoszeń. Większość 
dokumentów jest dostępna w formacie PDF. 
EPO udostępnia również stan prawny praw 
wyłącznych oraz dane rodziny patentów.

Wyszukiwanie inteligentne

System wyszukiwaczy espacenet umożliwia 
trzy rodzaje wyszukiwań – inteligent „smart 
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search”, zaawansowane oraz według klasyfi kacji. Wyszu-
kiwanie inteligentne zostało wdrożone dość niedawno 
w 2009 roku. 

Jest ono jednak znakomitym narzędziem dla osób, które 
mają nikłą wiedzę o literaturze patentowej. Umożliwia ono 
bowiem wyszukiwanie w bazie poprzez wprowadzenie 
jakichkolwiek danych, np. nazwiska twórcy, zgłaszające-
go czy słów kluczowych, w jedno pole bez konieczności 
wgłębiania się w strukturę danych bibliografi cznych za-
wartych w opisach patentowych. 

Wyszukiwanie zaawansowane zawiera dziesięć prze-
szukiwalnych pól – tytuł, skrót opisu, numer publikacji, 
numer zgłoszenia, numer pierwszeństwa, numer publika-
cji, zgłaszający, twórca, wspólna klasyfi kacja patentowa 
CPC oraz międzynarodowa klasyfi kacja patentowa IPC. 

Po nowej wprowadzonej od 2013 roku klasyfi kacji CPC 
umożliwia w pierwszym kroku ustalenie klasyfi kacji 
patentowej dla interesującej nas dziedziny techniki, 
a dopiero w drugim – przeszukanie zasobów literatury 
patentowej.

Najlepsza bezpłatna baza dla wszystkich

Od 1998 roku system wyszukiwawczy espacenet udo-
stępniany przez Europejski Urząd Patentowy stanowi 
narzędzie do poszukiwań w literaturze patentowej o wy-
sokim standardzie. Jego wszechstronny zasięg mię-
dzynarodowy obejmujący nie tylko literaturę patentową, 
ale również w coraz szerszym zakresie literaturę niepa-
tentową wyróżnia ją spośród innych ogólnodostępnych, 
bezpłatnych baz patentowych. 

Początkujący użytkownicy doceniają jego prosty i łatwy 
w użyciu interfejs, podczas gdy bardziej wymagający 
użytkownicy mogą skorzystać z jego rozbudowanych 
funkcji wyszukiwania, w szczególności wyszukiwania 
przy użyciu klasyfi kacji CPC. 

A zatem zarówno dla początkujących, jak i doświad-
czonych użytkowników literatury patentowej, espacenet 
stanowi doskonałe źródło do pobierania dokumentów pa-
tentowych oraz sprawdzania informacji o stanie prawnym 
praw wyłącznych. 

Oczywiście espacenet posiada pewne ograniczenia, 
niedostępne jest w nim na przykład poszukiwanie po peł-
nych opisach ani po strukturze chemicznej, jednakże jest 
jedną z najlepszych darmowych baz patentowych 
dostępną bezpłatnie poprzez internet. 

Spory o Spory o 
DOMENY DOMENY 
INTERNETOWE INTERNETOWE 

Dr Ireneusz Matusiak 
Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych 
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Czym jest domena internetowa 

Przypomnijmy: domena internetowa/nazwa domeny internetowej, to:
substytut numerycznego adresu IP (niepowtarzalny numer) identyfi kującego urzą- 

dzenie sieciowe: 216.239.59.104 = google.pl
adres lokalizujący daną witrynę (stronę www) w sieci internetowej (funkcja informa- 

cyjna, marketingowa i odróżniająca)
adres strony www – http://www.xyz.com.pl  
adres domeny internetowej – xyz.com.pl 

Z czego składa się nazwa domeny internetowej

Każda domena internetowa np. wp.pl składa się z następujących elementów:

nazwa.rozszerzenie

przykłady nazwy: dane osoby, nazwa fi rmy, określenie przedmiotu działalności go- 
spodarczej itp.

przykłady rozszerzenia: com, .pl, .net, itp. 
tworzenie domen internetowych:  

jankowalewski.pl kowalewski-jan.pl
jan-kowalewski.pl kowalewskij.pl
j-kowalewski.pl jank.pl
kowalewskijan.pl jan-k.pl

Istnieje kilka rodzajów domen internetowych:
Domeny funkcjonalne pierwszego pozi omu np.:
 „org”, „com”, „net”, „edu”, „gov”, „mil”, „int”, „aero”, „museum”

Mieszko Pindera
Departament Badań Patentowych UP RP
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Domeny krajowe pierwszego poziomu np.: 

 „pl”, „uk”, „de”, „eu” 
Subdomeny – domeny drugiego i dalszych poziomów: 

beznazwy.pl
warszawa.beznazwy.pl
sklep.beznazwy.pl

Rozpoznawanie sporów dotyczących nazw domen 
internetowych w domenie „pl” przez Sąd Polubowny 
ds. Domen Internetowych przy PIIT

Powołany w roku 2003 Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych 
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie był 
pierwszym sądem polubownym, który rozpoczął rozstrzyganie sporów 
o naruszenie praw wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny 
internetowej w domenie „pl”. 

Postępowanie mediacyjne oraz sporne prowadzone jest na podstawie 
Regulaminu Sądu Polubownego oraz przepisów kodeksu postępowania 
sądowego dotyczących postępowań przed sądami arbitrażowymi. 

W przeciwieństwie do długotrwałych postępowań przed sądami po-
wszechnymi – Sąd Polubowny umożliwia przedsiębiorcom oraz osobom 
nie prowadzącym działalności gospodarczej szybkie rozpoznanie sporów 
przez zespół 37 specjalistów z zakresu szeroko rozumianej własności 
intelektualnej.

Sprzyja temu zwłaszcza: 
postępowanie elektroniczne (brak formalizmu, rozprawa w wyjątko- 

wych sytuacjach, dowody zgłaszane pocztą elektroniczną),
skutki złożenia wniosku przedprocesowego – efekt „blokowania”  

domeny internetowej,
krótki termin rozpoznawania spraw, 

mała ilość wyroków uchylonych przez sądy powszechne. 

W kolejnych 10 latach pracy Sądu Polubownego systematycznie wzra-
stała liczba rozpoznawanych sporów:

Arbitraż Razem wpłynęło

2003 15

2004 26

2005 75

2006 86

2007 74

2008 59

2009 83

2010 74

2011 71

2012 105

2013 17

razem 685 

Problemy proceduralne 

Podmioty postępowania przed Sądem Polubownym

Stronami postępowania mogą być zarówno podmioty gospodarcze, 
jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fi zyczne, 
o ile jedna ze stron posiada siedzibę bądź miejsce zamieszkania na te-
rytorium RP.

Nie ma przeszkód, aby podmioty, które nie mają siedziby lub miejsca 
zamieszkania na terytorium RP podpisując Klauzulę Arbitrażową (forma 
zapisu na sąd polubowny) poddały się kognicji Sądu Polubownego przy 
PIIT. W przypadku braku takiego zapisu – spór zostanie rozpoznany zgod-
nie z procedurą WIPO.

Zakres przedmiotowy roszczeń

Powód występuje przed Sądem Polubownym z powództwem o stwier-
dzenia naruszenia prawa – jest to zatem powództwo o ustalenie 
(art. 189 kpc). Nieprawidłowe zatem jest występowanie z żądaniami, 
takimi jak: „przeniesienie praw”, „nakazanie zaniechania stosowania 
nazwy domeny”, „nakazanie przerejestrowania”, „odszkodowanie”, „opu-
blikowanie przeprosin”. Tego rodzaju żądania zostają oddalone. 

Prawidłowo sformułowane roszczenie pozwu brzmi następująco:

Wnoszę o ustalenie, iż w wyniku zawarcia przez (dane pozwanego) umo-
wy o utrzymanie nazwy domeny internetowej xyz.pl doszło do naruszenia 
praw (dane powoda).

W praktyce występują dwa sposoby sprecyzowania przez Powoda jakie 
prawa zostały naruszone w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie spor-
nej nazwy domeny internetowej:

pierwszy sposób, tak jak podano w przytoczonym przykładzie. Po- 
wód w żądaniu wskazuje jedynie ogólnie, iż doszło do naruszenia jego 
praw, szczegółowe uzasadnienie i określenie tych praw następuje w uza-
sadnieniu roszczeń pozwu, 

drugi sposób: określenie naruszonych praw (np. dobra osobistego,  
fi rmy) ze wskazaniem podstawy prawnej następuje już przy pierwszym 
sformułowaniu żądania.

Strona Powodowa powinna bardzo dokładnie określić podstawę prawną 
żądań i stan faktyczny, gdyż arbitrzy rozpoznający spór analizują sprawę 
jedynie w ramach stawianych zarzutów. 

Konsekwencje podpisania albo niepodpisania Klau-
zuli Arbitrażowej 

Odmowa podpisania Klauzuli Arbitrażowej przez przedsiębiorcę prowa-
dzi do wypowiedzenia przez NASK umowy o utrzymanie spornej dome-
ny internetowej. 

Właściwe pełnomocnictwo

W orzecznictwie sądów powszechnych, Sadu Najwyższego oraz w dok-
trynie wskazuje się, iż nie jest wystarczające do podpisania Klauzuli 
Arbitrażowej pełnomocnictwo procesowe albo pełnomocnictwo ogólne. 
Wymaga się pełnomocnictwa rodzajowego do podpisania umowy – za-
pisu na sąd polubowny. 
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W orzecznictwie Sądu Polubownego przyjęto stanowisko, iż do podpisa-
nia Klauzuli Arbitrażowej wystarczające jest pełnomocnictwo procesowe 
– jego celem jest bowiem przeprowadzenie postępowania spornego, 
którego Klauzula Arbitrażowa jest jednym z elementów. Zdarzają się 
jednak sytuacje, w których arbitrzy wzywają pełnomocników do potwier-
dzenia przez strony oświadczenia o podpisaniu Klauzuli Arbitrażowej. 

„Rejestracja” a „utrzymanie” nazwy domeny 
internetowej

W większości wyroków wydanych w Sądzie Polubownym przyjmuje się, 
iż określenia „rejestracja” nazwy domeny internetowej (określenie to wy-
stępowało w poprzedniej wersji Regulaminu Sądu Polubownego) stano-
wi synonim „utrzymania” tej domeny. Dlatego też nie stanowi przeszkody 
procesowej zmiana abonentów sporej domeny przed lub w trakcie 
postępowania sądowego. 

Wyjątkowo można spotkać pojedyncze stanowisko (sprzeczne z linią 
orzeczniczą Sądu Polubownego), wyraźnie oddzielające rejestrację 
od utrzymania domeny:

Sprawa 53/08/Pa – cuprod.pl

Sąd nie bada sposobu wykorzystania zarejestrowanej nazwy domeny 
internetowej, a jedynie bada czy prawa zostały naruszone w wyniku 
zawarcia umowy o utrzymanie domeny. 

Zmiana abonenta przed wszczęciem postępowania

Zmiana abonenta przed wszczęciem postępowania spornego nie sta-
nowi w zasadzie przeszkody przed wytoczeniem powództwa przeciwko 
kolejnemu abonentowi spornej domeny internetowej. W orzeczeniach 
Sądu Polubownego dominuje stanowisko zaprezentowane przez arbitra 
dr hab. Pawła Podreckiego, iż złożenie wniosku o zmianę osoby zareje-
strowanej jako korzystającej z domeny internetowej należy traktować jako 
jej rejestrację.

Zmiana abonenta po wszczęciu postępowania

W kilku rozpoznawanych sprawach – w trakcie postępowania spornego 
– doszło do wygaśnięcia umowy o utrzymanie nazwy domeny inter-
netowej w związku z brakiem opłaty za kolejny okres obowiązywania 
umowy. W takiej sytuacji Strona Powodowa zainteresowana w dalszym 
ciągu wydaniem merytorycznego orzeczenia w sprawie powinna zmienić 
żądanie pozwu o sprecyzowanie, iż żądanie ustalenia naruszenia prawa 
dotyczy okresu do wygaśnięcia umowy. W przeciwnym razie arbiter 
rozpoznający spór wyda orzeczenie o umorzeniu postępowania w trybie 
art. 32 ust. 1 pkt (iv) Regulaminu Sądu Polubownego. 

Żądanie przeprowadzenia rozprawy

Żądanie przeprowadzenie rozprawy nie wiąże arbitra, który w ramach 
posiadanych kompetencji ocenia taką potrzebę. W większości rozpozna-
wanych spraw rozprawy nie są przeprowadzane i do wydania końco-
wego wyroku wystarczają dowody zgłoszone w pozwie lub w kolejnych 
pismach wysyłanych pocztą elektroniczną. 

Przeprowadzenie dowodu z oględzin treści strony 
internetowej

W wielu przypadkach arbitrzy dopuszczają dowód z oględzin określo-
nych stron internetowych. Tego rodzaju dowód może być dopuszczony 
przez arbitra z urzędu i nie wymaga obecności stron. Kwestia ta była 
przedmiotem zarzutu przedstawionego w skardze na orzeczenie Sądu 
Polubownego. Sąd I instancji uznał, iż arbiter nie mógł przeprowadzić ta-
kiego dowodu bez obecności stron, które należało najpierw powiadomić 
o czasie i miejscu przeprowadzania dowodu. Sąd II instancji nie podzielił 
takiego stanowiska uznając, iż przeprowadzenie dowodu z oględzin 
stron internetowych bez obecności stron nie stanowi naruszenia norm 
prawa procesowego.

GŁÓWNE TENDENCJE ORZECZNICTWA 
SĄDU POLUBOWNEGO 

DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY PIIT

Znaki towarowe 

W orzeczeniach wydawanych w Sądzie Domen Internetowych nie ma 
jednolitości co do kwestii naruszenia prawa ochronnego na znak 
towarowy stanowiący element nazwy domeny internetowej. Z jednej 
strony arbitrzy uznają, iż doszło do naruszenia prawa ochronnego 
na znak towarowy wyłącznie w sytuacji, gdy strona oznaczona spor-
ną nazwą domeny internetowej jest aktywna, czyli zawiera w treści 
odniesienie do towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy. 
Z drugiej zaś strony prezentowane jest stanowisko, iż do naruszenia 
prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi nawet w sytuacji, 
gdy strona internetowa nie jest aktywna. Uzasadnieniem takiego sta-
nowiska może być powoływana w orzeczeniach sprawa „deta.com”, 
w której sąd niemiecki LG Braunschweig uznał, że już samo zare-
zerwowanie domeny stanowi jej używanie w rozumieniu ustawy 
o znakach towarowych. 

WYBRANE WYROKI DOTYCZĄCE TEGO ZAGADNIENIA: 

Znaki towarowe Wyrok: z 26.04.2007, 02/07/PA/ „exponet.pl”, 
M. Krajewski. 

Sama rejestracja nazwy domeny internetowej zawierającej znak towa-
rowy nie stanowi jeszcze używania tego znaku, gdyż brak jest towaru 
lub usługi, dla której znak ten miałby być używany. W szczególności 
nie jest takim towarem sama nazwa domeny (a ściślej odpowiednie 
uprawnienie obligacyjne wiążące uprawnionego z rejestratorem), gdyż 
znak towarowy nie służy do jej wyróżnienia w obrocie, lecz jest jej im-
manentnym elementem, bez którego prawo (nazwa domeny) nie mo-
głyby istnieć. 
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Podobne wyroki: 11.10.2005-28/05/PA; 9.01.2006-17/05/PA: akt 
rejestracji nazwy domeny sam w sobie nie stanowi używania oznacze-
nia do odróżniania towarów lub usług w obrocie gospodarczym. Ten 
pogląd dominuje. Inne: wyrok z 29.03.2004, 14/03/PA, „Lennox”. 
Bada się czy w domenie jest wykorzystywana cześć dystynktywna czyli 
odróżniająca. 

Wyrok: 24.06.2005, 24/04/PA „kandy.pl”, „kandy.com.pl”, R. Sku-
bisz: Używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym może 
również polegać na używaniu znaku w domenie internetowej. Domena 
jest używana w charakterze znaku towarowego, jeżeli identyfi kuje stro-
ny www., których wartość marketingowa wyraża się w ich związaniu 
z szeroko rozumianym zbytem towarów lub usług. Domena identyfi kuje 
wówczas strony www jak dobra marketingowe, a przez to pośrednio 
– również towar lub usługi (R. Chmura, W. Włodarczyk, Bezprawne 
używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domeno-
wych w świetle ustawy o znakach towarowych [w:] Internet – problemy 
prawne pod red. R. Skubisza, Lublin 199, s. 50 i n.). 

Prawa autorskie

Nazwa domeny internetowej może stanowić przedmiot prawa autorskie-
go – podobnie jak pojedyncze wyrazy, które stanowią np. „mocne” tytuły. 
Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, gdyż co do zasady pojedynczym 
wyrazom brak cechy indywidualnego charakteru. 

Nazwa domeny internetowej będzie mogła być uznana za utwór w sytu-
acji, gdy „zaskakuje wyrazistością i błyskotliwością”. W rozpoznawanych 
sprawach ani razu nie stwierdzono jednak naruszenia autorskich praw 
majątkowych lub osobistych do utworu – elementu nazwy domeny 
internetowej. Uznano natomiast za utwór stronę grafi czną portalu 
internetowego.

Nazwy handlowe

Wyrok 24.06.2005, 24/04/PA „kandy.pl”, „kandy.com.pl”, R. Sku-
bisz: Rejestracja domen zawierających nazwę handlową Powoda stano-
wi naruszenie prawa do tej nazwy w oparciu o art. 43 10 k.c.

Wyrok z 22.10.2003, 07/03/PA „MIKOMAX”, P. Nowaczyk: narusze-
nie nazwy handlowej może nastąpić również w razie używania części 
nazwy, jeżeli część nazwy w sposób dostateczny indywidualizuje daną 
osobę prawną i umożliwia jej jednoznaczną identyfi kację (wyrok SN 
z 28.10.1998 w sprawie III CKN 25/98, PG nr 6/1999, poz. 4).

Dobra osobiste osób fi zycznych i prawnych

W orzeczeniach Sądu Polubownego dotyczących naruszenia dóbr 
osobistych osób fi zycznych można zaobserwować dwa sprzeczne 
stanowiska. Pierwsze, według którego dochodzi do naruszenia dobra 
osobistego np. dobrego imienia jedynie w sytuacji, w której na stronie 
oznaczonej nazwą domeny znajdują się treści obrażające Stronę 
Powodową. Zwolennicy drugiego stanowiska podkreślają, iż sama 
„rejestracja” nazwy domeny internetowej zawierającej np. nazwisko 

Powoda może stanowić zagrożenie naruszenia dobra osobistego. 
Naruszeniem tego dobra jest zaś brak możliwości używania swojego 
nazwiska w Internecie. 
Nieuczciwa konkurencja 

Oznaczenie przedsiębiorstwa w sposób wprowadzający klientów 
w błąd, co do jego tożsamości (art. 5 ustawy o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji)

Zarzut ten jest często podnoszony w pozwach. 

WYBRANE WYROKI DOTYCZĄCE TEGO ZAGADNIENIA: 

Wyrok: 24.06.2005, 24/04/PA „kandy.pl”, „kandy.com.pl”, 
R. Skubisz: Rejestracja i używanie domen internetowych stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji z art. 5 ustawy. Nie jest więc upraw-
niona rejestracja i korzystanie w charakterze oznaczenia przedsię-
biorstwa z nazw domen internetowych identycznych lub podobnych 
z wcześniej używanym oznaczeniem przedsiębiorstwa, jeżeli może 
to wprowadzić w błąd co do jego tożsamości. O pierwszeństwie 
używania oznaczenia powinno decydować pierwsze użycie go w ob-
rocie w celu indywidualizacji przedsiębiorcy (M. Kępiński [w:] Ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod red. J. Szwaji, Warszawa 
2000, s. 213). Badając podobieństwo nazwy i oznaczenia należy 
oprzeć się na ocenie słuchowej i wizualnej, porównywać elementy 
zbieżne, a nie różnicę, uwzględniając renomę oznaczenia i porówny-
wać oznaczenia w warunkach, w których odbiorcy korzystają z usług 
dostępnych za ich pośrednictwem. Niewielkie różnice pomiędzy ozna-
czeniem przedsiębiorstwa i nazwą domen, zwłaszcza z jej zapisem 
np. w formie fonetycznej modyfi kacji znaku lub z celowym błędem 
literowym nie wyłączają istnienia podobieństwa. Podobnie: wyrok 
z 27.09.2004, 05/04/PA. 

Wyrok z 27.09.2004, 05/04/PA, „neckermann.pl, nekerman.pl, 
nekerman.pl”, P. Podrecki: Rejestracja nazw domen internetowych 
i ich używanie w obrocie w postaci adresu strony www. może być 
uznane za jedną z form oznaczania przedsiębiorstwa. Oznaczenie 
przedsiębiorstwa pełni zasadniczo funkcję identyfi kującą, określa-
jącą pochodzenie usług od przedsiębiorcy oraz funkcje reklamową 
i gwarancyjną. Korzystanie z nazw domen internetowych może więc 
wywołać niebezpieczeństwo pomyłek u odbiorców co do tożsamości 
przedsiębiorstwa lub co do pochodzenia, sposobu i jakości świad-
czonych usług lub istnienia związków gospodarczych. Przy ocenie 
przesłanki wprowadzenia w błąd miarodajna jest ocena przeciętnego 
odbiorcy. Podobnie: wyrok z 21.03.2003 r., 01/03/PA, P. Podrecki: 
Zarejestrowanie spornych nazw domen internetowych pelni funkcję 
oznaczania przedsiębiorstwa Pozwanego i zmierza do wywalania 
u odbiorców przekonania o istniejących ścisłych powiązaniach go-
spodarczych pomiędzy pozwanym i uprawnionym z rejestracji znaku 
towarowego wykorzystanego w nazwie domeny internetowej. Prze-
noszenie pozytywnych skojarzeń związanych z cudzym przedsiębior-
stwem przez używanie w obrocie gospodarczym jego oznaczeń jest 
uznawane za jedną z form czynu nieuczciwej konkurencji polegają-
cego na naruszeniu renomy. Skutkiem takiego zachowania może być 
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nieuczciwe przejmowanie aktualnej lub potencjalnej klienteli cudzego 
przedsiębiorstwa.

Wyrok z 22.10.2003, 07/03/PA „MIKOMAX”, P. Nowaczyk: Czy-
nem nieuczciwej konkurencji (art. 3) jest zarejestrowanie domeny 
w złej wierze – przy pełnej świadomości, iż inna osoba wykorzystuje 
w swojej działalności gospodarczej oznaczenia podobne lub tożsame 
z tymi, które użyto w nazwie domeny internetowej. 

Wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towarów

Jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczanie towa-
rów/usług, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia 
towarów pod tym oznaczeniem (art. 10). 

WYBRANE WYROKI DOTYCZĄCE TEGO ZAGADNIENIA:

Wyrok: 24.06.2005, 24/04/PA „kandy.pl”, „kandy.com.pl”, R. Sku-
bisz: Rejestracja i używanie domen może stanowić czyn nieuczciwej 
konkurencji z art. 10 ustawy – takie oznaczenie towarów/usług, które 
może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów pod 
tym oznaczeniem.

Wyrok z 22.07.2005, 12/05/07, „euroagd.pl”, R. Skubisz: Może 
zaistnieć skojarzenie nazwy domeny internetowej ze znakiem towa-
rowym. Niebezpieczeństwo skojarzenia występuje wtedy, gdy znaki 
towarowe nie są wprawdzie bezpośrednio mylone przez relewantnych 
odbiorców, ale mogłyby być postrzegane jako znaki towarowe tego 
samego uprawnionego. Niebezpieczeństwo skojarzenia jest posta-
cią wprowadzenia w błąd (wyrok ETS z 22.06.2000 r., w sprawie 
C-425/98, Marca Mode CV v Adidas AG).

Utrudnianie dostępu do rynku (art. 15)

Wyrok: z 26.04.2007, 02/07/PA/ „exponet.pl”, M. Krajewski: Reje-
stracja domeny zawierającej znak towarowy konkurenta w celu uniemoż-
liwienia mu jej rejestracji można uznać za czyn nieuczciwej konkurencji 
w rozumieniu art. 15 w postaci utrudniania dostępu do rynku.

Stanowisko przeciwne: zarejestrowanie nazwy w domenie „pl” nie sta-
nowi jeszcze o utrudnianiu dostępu do rynku gdyż przedsiębiorca może 
zarejestrować nazwę z elementami com.pl lub w dowolnym zestawieniu 
np. skleptchibo.pl.

Wyrok z 13.03.2013 r., 71/12/PA, „sklepgarmin.pl”, M. Trzebiatow-
ski: Uzyskanie rejestracji domeny ze skutkami, o których mowa, stanowi 
formę utrudniania dostępu do rynku, aczkolwiek nie mieści się wprost 
w dyspozycji art. 15 uznk. Niemniej takie zachowanie sprzeczne jest 
z dobrymi obyczajami kupieckimi i może wyrządzić szkodę innemu przed-
siębiorcy. Przez to podlega kwalifi kacji na tle art. 3 ust. 1 uznk, a przy tym 
w ramach wspomnianej funkcji uzupełniającej tego przepisu – podob-
nie: wyrok z 12.07.1012, 24/12/PA „havas”, wyrok z 23.07.2012 r., 
14/12/PA „uerocopter”).

Zła wiara jako czyn nieuczciwej konkurencji 

Zarejestrowanie czyli zawarcie umowy o utrzymanie nazwy domeny 
internetowej w złej wierze traktowane jest w orzecznictwie Sądu Polu-

bownego jako czyn nieuczciwej konkurencji. Wybrane Wyroki dotyczące 
tego zagadnienia: 

Wyrok z 30.12.2005 r. 03/05/PA, „alpinus.pl” oraz „alpinus.com.pl”: 

fakt nieużywania domeny sam z siebie nie świadczy o tym, że podmiot 
rejestrujący działał w złej wierze – pod pojęciem abuzywnej – niedozwo-
lonej rejestracji rozumie się świadome działanie w nagannym celu (utrud-
nienie innemu podmiotowi dostępu do rynku). 

W sprawie dotyczącej benchmark.pl to powód musiał udowodnić, 
iż pozwany zarejestrował domenę w celu jej dalszej odsprzedaży. Samo 
oferowanie takiej odsprzedaży podczas negocjacji i po otrzymaniu 
wezwania do zaprzestania naruszeń – nie świadczy jeszcze o celu tej 
rejestracji. Inaczej jest w sytuacji, gdy strona sama rejestruje a następnie 
sama zwraca się z ofertą sprzedaży. (zjawisko rejestracji w celu jej dal-
szej odsprzedaży z zyskiem – cybersquating).

Tytuły prasowe 

Wyrok z 09.06.2005 r., 02/05/PA, „pilkanozna.pl”, R. Golat: 

Podmiot, któremu przysługuje tytuł prasowy ma prawo do ochrony 
nazwy tego tytułu, co w praktyce sprowadza się do ochrony przed 
posługiwaniem się bez jego wiedzy i zgody z tym tytułem przez inne 
podmioty. 

Kolizja praw podmiotowych

W przypadku kolizji praw podmiotowych np. prawa ochronnego do zna-
ku towarowego i do fi rmy, usunięcie tej kolizji następuje przy zastosowa-
niu zasady pierwszeństwo rejestracji. 

Nie do wszystkich jednak sytuacji zasada ta będzie miała zastosowanie. 
W przypadku kolizji prawa ochronnego na znak towarowy i dobra oso-
bistego w postaci np. nazwiska – zasada fi rst come – fi rst serve nie ma 
znaczenia. 

W sprawie dotyczącej nazwy domeny internetowej naszabiedronka.pl 
doszło do kolizji między silną pozycją znaku towarowego zawartego 
w nazwie spornej domeny, a swobodą komunikowania w demokratycz-
nym społeczeństwie. 

Arbiter uznał, iż prawo ochronne na znaki towarowe musi ustąpić przed 
prawem do wolności słowa przysługującemu stronie pozwanej. W oce-
nie tego arbitra – wartość nadrzędną w kraju demokratycznym stanowi 
wolność słowa i wolność komunikowania się. Wolności te są realizowane 
również za pośrednictwem internetowego portalu dyskusyjnego. Wydaje 
się, że to bardzo ciekawe orzeczenie może rozpocząć nowe tendencje 
w orzecznictwie Sądu Polubownego. 

(Z wystąpienia dr Ireneusza Matusiaka 
podczas Konferencji – z okazji Światowego Dnia 

Własności Intelektualnej, 26 kwietnia br.).
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Z wokandy

SPORNY ZNAK 
– SPRAWA O WYGAŚNIĘCIE

Do Urzędu Patentowego RP, działającego w trybie postępowania spornego, Do Urzędu Patentowego RP, działającego w trybie postępowania spornego, 
wpłynął wniosek fi rmy B.-G. AG z siedzibą w H., N. o stwierdzenie wygaśnięcia wpłynął wniosek fi rmy B.-G. AG z siedzibą w H., N. o stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa ochronnego na znak towarowy PUSHKIN o numerze R.[…], udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy PUSHKIN o numerze R.[…], udzielonego 
na rzecz B. S.A. z siedzibą w B., F. Powyższy znak towarowy przeznaczony został na rzecz B. S.A. z siedzibą w B., F. Powyższy znak towarowy przeznaczony został 

do oznaczania napojów alkoholowych.do oznaczania napojów alkoholowych.

W nioskodawca podniósł, że działając 
przez swoją spółkę-córkę B. B. 

GmbH&Co, zgłosił do Urzędu Patentowego 
znak towarowy PUSCHKIN o numerze Z. […], 
zaś Urząd Patentowy odmówił udzielenia 
prawa ochronnego na powyższy znak towa-
rowy z uwagi na rejestrację znaku spornego. 
Wnioskodawca uzyskał natomiast ochronę 
międzynarodowego znaku towarowego PU-
SCHKIN o numerze IR.[…], a znak ten przezna-
czony został również do oznaczania napojów 
alkoholowych. Prawo pierwszeństwa ze zgło-
szenia tego znaku towarowego przysługuje 
od dnia 11 sierpnia 1994 r.

Zdaniem wnioskodawcy interes prawny 
w żądaniu wydania decyzji o wygaśnięciu 
prawa ochronnego wynika z ustalenia przez 
Urząd kolizji między spornym znakiem towa-
rowym, a znakiem towarowym PUSCHKIN 
o numerze Z. […]. Wnioskodawca podniósł 
także, że podstawę prawną interesu praw-
nego stanowi art. 296 ust. 1 w związku 
z ust. 2 pkt 1 lub 2 p.w.p. Na podstawie tych 
przepisów uprawniony do spornego znaku 
towarowego może dochodzić zakazania 
używania w Polsce znaku towarowego PU-
SCHKIN o numerze IR. […].

Zdaniem wnioskodawcy sporny znak towarowy 
nie był używany w obrocie ani przez uprawnio-
nego, ani za jego zgodą przez inny podmiot. 
Z uwagi na powyższe sporny znak towarowy 
powinien zostać wygaszony na podstawie 
art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

N a pierwszej rozprawie pełnomocnik 
uprawnionego podniósł, że według jego 

wiedzy uprawniony nie używa spornego znaku, 
ale przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie 
wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak 
towarowy istniały ważne powody jego nie-
używania. Pełnomocnik podniósł, że między 
stronami toczył się spór o unieważnienie prawa 
ochronnego na sporny znak towarowy. Jedną 
z podstaw wniosku o unieważnienie prawa 
był art. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. 
o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5, 
poz. 17 ze zm.), wobec czego uprawniony miał 
obawy, co do losów tego postępowania. Po-
nadto Urząd Patentowy wydał w analogicznych 
sprawach spornych decyzję o unieważnieniu 
prawa ochronnego na znak towarowy przezna-
czony do oznaczania alkoholi, a także uznał 
ochronę międzynarodowego znaku towaro-
wego PUSCHKIN na rzecz wnioskodawcy. 
W ocenie uprawnionego wymienione okolicz-

ności są ważnymi powodami, o których mowa 
w przepisie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Na kolejnej rozprawie wnioskodawca wniósł 
o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego 
na sporny znak towarowy z datą wynikającą 
z uchwały NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
(Sygn. akt II GPS 1/08). Wnioskodawca pod-
niósł, że wszystkie oświadczenia, argumenty 
i twierdzenia wnioskodawcy zawarte w aktach 
sprawy są aktualne i wystarczające w zakresie 
jej rozstrzygnięcia. 

U prawniony, podtrzymał stanowisko 
w sprawie oraz zakwestionował złoże-

nie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa 
ochronnego bez podania daty. W ocenie 
uprawnionego wniosek taki obarczony jest 
brakiem formalnym.

Wnioskodawca zakwestionował stanowisko 
uprawnionego o ważnych powodach uspra-
wiedliwiających nieużywanie spornego znaku 
towarowego. Wnioskodawca podniósł, że oko-
licznościami usprawiedliwiającymi nieużywanie 
znaku towarowego są okoliczności nadzwy-
czajne, a spór taką okolicznością nie jest. Spór 
jest oczywistym ryzykiem biznesowym każ-
dego przedsiębiorcy. Zdaniem wnioskodawcy 
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brak wskazania daty wygaśnięcia nie stanowi 
braku formalnego uniemożliwiającego jego 
skuteczne rozpoznanie. Uzasadnienie tego 
stanowiska wynika wprost z treści uchwały 
NSA dotyczącej liczenia terminu wygaśnięcia 
prawa. 

Kolegium Orzekające, po szczegółowym 
rozpatrzeniu wszystkich materiałów dowo-
dowych zgromadzonych w przedmiotowej 
sprawie, wysłuchaniu stron i dokładnym, 
wszechstronnym wyjaśnieniu w świetle 
art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. stanu faktyczne-
go, zważyło co następuje.

W nioskodawca wystąpił z żądaniem 
stwierdzenia wygaśnięcia prawa 

ochronnego w dniu 12 lutego 2007 r., a więc 
pod rządami ustawy Prawo własności prze-
mysłowej. Zatem przepisy tej ustawy znaj-
dują zastosowanie w rozpatrywanej sprawie, 
w szczególności art. 169, który stanowi pod-
stawę prawną rozstrzygnięcia.

Celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia 
prawa ochronnego jest eliminowanie praw 
ochronnych udzielonych na te oznaczenia, 
które nie są faktycznie używane w obro-
cie gospodarczym. Udzielenie ochrony 
na znak towarowy wiąże się bowiem 
z ustawowym obowiązkiem używania 
znaku towarowego dla towarów (usług), dla 
których znak został zarejestrowany. Z kolei 
nieużywanie znaku towarowego może skutko-
wać w określonych sytuacjach stwierdzeniem 
wygaśnięcia prawa ochronnego. Instytucja 
ta została unormowana w art. 169 ustawy 
Prawo własności przemysłowej. Obowiązujące 
przepisy możliwość stwierdzenia wygaśnięcia 
prawa ochronnego na znak towarowy wiążą 
z obowiązkiem wykazania interesu prawnego 
w żądaniu wygaśnięcia prawa, co wynika 
z art. 169 ust. 2 wspomnianej ustawy, a więc 
wskazania takiej normy prawa materialnego, 
która z uwagi na prawa lub obowiązki wniosko-
dawcy, bądź też sytuację w której się znalazł 
stanowi podstawę do wystąpienia z takim 
wnioskiem. 

W rozpatrywanej sprawie wnioskodaw-
ca wskazał, że korzysta z ochrony 

międzynarodowego znaku towarowego 
PUSCHKIN o numerze IR. […], przeznaczo-
nego do oznaczania wyrobów alkoholowych. 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
25 stycznia 2008 r. (sygn. akt II GSK 309/07) 
stwierdził: „Dla wykazania interesu prawne-

go, o jakim mowa w art. 169 ust. 2 p.w.p., 
w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa 
ochronnego na znak towarowy z powodu jego 
nieużywania (art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) wy-
starczy zatem wskazanie przez wnioskodawcę 
na własne prawo ochronne na znak towarowy 
dla takiej samej grupy towarów co znak to-
warowy, o stwierdzenie wygaśnięcia którego 
wnioskodawca występuje oraz wskazanie 
na takie wspólne elementy w oznaczeniu wy-
stępujące w obu znakach towarowych, które 
czynią przekonanie wnioskodawcy o ich ko-
lizyjności obiektywnie usprawiedliwionym 
tj. świadczą o tym, że przekonanie to nie jest 
oczywiste bezzasadne. Nie ma tu żadnej 
sprzeczności między instytucją stwierdzenia 
wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towa-
rowy z powodu jego nieużywania, a instytucją 
unieważnienia prawa ochronnego na znak 
towarowy, gdyż nie chodzi o uwzględnienie 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa 
w oparciu o przesłanki unieważnienia prawa, 
lecz o interes prawny w żądaniu stwierdzenia 
wygaśnięcia prawa. Jest przecież oczywiste, 
że przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego 
są odrębne, samodzielne i zupełnie inne niż 
przesłanki unieważnienia prawa ochronnego. 
Na etapie wykazywania interesu prawnego 
wnioskodawcy w żądaniu wszczęcia postę-
powania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa 
ochronnego na znak towarowy nie chodzi 
o przesłanki identyczności czy podobieństwa 
znaków w rozumieniu przepisów o unieważ-
nienie prawa ochronnego lecz o działanie 
w ochronie swojego prawa ochronnego, prawa 
do wyłączności, o której mowa w art. 153 
ust. 1 p.w.p.”. W świetle powyższego stanowi-
ska skoro wnioskodawca korzysta z ochrony 
międzynarodowego znaku towarowego PU-
SCHKIN o numerze IR. […], przeznaczonego 
do oznaczania wyrobów alkoholowych, to nie-
wątpliwie posiada interes prawny w żądaniu 
stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego 
na znak towarowy PUSHKIN o numerze R. […].

Z godnie z przepisami art. 169 ust. 1 pkt 1 
u.p.w.p. stwierdzenie wygaśnięcia prawa 

ochronnego nie jest możliwe jeżeli istnieją 
ważne powody nieużywania znaku towarowe-
go. Natomiast zgodnie z art. 169 ust. 6 wyżej 
powołanej ustawy w przypadku wszczęcia 
postępowania w sprawie o stwierdzenie wyga-
śnięcia prawa ochronnego obowiązek wykaza-
nia używania znaku towarowego lub istnienia 
ważnych powodów usprawiedliwiających 

nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym 
z tytułu prawa ochronnego. W świetle wyżej 
powołanego przepisu ciężar przeprowadzenia 
dowodu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa ochronnego spoczywa na uprawnionym 
z rejestracji znaku, który powinien wykazać, 
że znaku używał lub jeśli znaku nie używał miał 
ku temu ważne powody. 

W niniejszej sprawie uprawniony podniósł, 
że istniały ważne powody nieużywania zna-
ku towarowego PUSHKIN o numerze R. […]. 
Zdaniem uprawnionego prowadzone postę-
powanie o unieważnienie prawa ochronne-
go na sporny znak towarowy, a także inne 
postępowania, w których formułowano za-
rzut naruszenia przez uprawnionego art. 6 
ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach 
towarowych (Dz. U. z 1985 r., Nr 5 poz. 17 
z późn. zm.) usprawiedliwia nieużywanie 
spornego znaku towarowego. 

W ustawie Prawo własności prze-
mysłowej brak jest wskazówki, 

co należy rozumieć pod pojęciem „ważnych” 
lub „usprawiedliwionych” powodów nieuży-
wania znaku towarowego. W doktrynie prawa 
zgodnie przyjmowana jest teza, że źródłem 
usprawiedliwienia mogą być w tym przypadku 
okoliczności uchylające zarzut nagannego 
postępowania uprawnionego. Powyższe należy 
łączyć z okolicznościami wynikającymi z siły 
wyższej, takimi jak: wojna, powódź, trzęsienie 
ziemi oraz inne zdarzenia zewnętrzne, które 
nie dają się przewidzieć i którym nie można 
zapobiec. Okolicznościami takimi mogą być 
również okoliczności gospodarcze natury fak-
tycznej lub prawnej, które są niezależne od woli 
uprawnionego do znaku towarowego, a więc 
pozostają poza jego możliwością wywierania 
na nie wpływu. Jednakże tego rodzaju powody 
zasługują na uwzględnienie tylko wtedy, gdy 
są pozbawione znamion winy uprawnionego 
oraz nie są objęte ryzykiem prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ważna przyczyna 
usprawiedliwiająca musi mieć bowiem charak-
ter ogólny (ogólnorynkowy), a nie indywidualny. 
Prof. Urszula Promińska w „Prawo własności 
przemysłowej” (Wydawnictwo Prawnicze Le-
xisNexis, Warszawa, 2005, s. 254) stwierdza: 
„Nie wydaje się decyzji o wygaśnięciu prawa 
ochronnego z omawianej przyczyny, jeżeli ist-
nieją ważne powody nieużywania znaku (art. 28 
u.z.t. mówił o usprawiedliwionych powodach). 
Trudno o ocenę, czy chodzi o ten sam „ciężar 
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gatunkowy” powodów. Próbując zakreślić gra-
nicę tych powodów, można przyjąć, że powinny 
to być poważne przeszkody natury faktycznej 
lub prawnej „nieobciążające” uprawnionego, 
których nie można przypisać niedbałości, nie-
zaradności uprawnionego. Usprawiedliwione 
powody nieużywania znaku towarowego zde-
fi niował Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. (C-246/05). 
Sąd stwierdził mianowicie, „że jedynie prze-
szkody, które pozostają w wystarczająco 
bezpośrednim związku ze znakiem towarowym, 
czyniąc jego używanie niemożliwym lub 
pozbawionym sensu, i zachodzą w sposób 
niezależny od woli uprawnionego z tego znaku, 
mogą być uznane za „uzasadnione powody 
nieużywania” tego znaku towarowego”.

W świetle powyższego zdaniem Kole-
gium Orzekającego podniesione przez 
uprawnionego okoliczności nieużywania 
spornego znaku towarowego nie zasłu-
gują na uwzględnienie z następujących 
powodów.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, 
że prowadzone postępowanie o unie-

ważnienie prawa ochronnego na znak towa-
rowy nie czyni jego używanie „niemożliwym”. 
Postępowanie to nie kreuje zakazu używania 
takiego znaku i do czasu jego zakończenia 
nie przesądza czy udzielenie prawa nastąpiło 
wbrew przepisom ustawy Prawo własności 
przemysłowej lub wcześniej obowiązującej 
ustawy o znakach towarowych. Uprawniony 
ma zatem możliwość używania swojego znaku 
towarowego w toku tego postępowania.

N ie sposób również stwierdzić, że postę-
powanie o unieważnienie prawa czyni 

używanie znaku towarowego „pozbawionym 
sensu”. Twierdzenia osób trzecich, dotyczące 
prawa ochronnego, które poddane mają być 
ocenie w toku postępowania administracyj-
nego (w szczególności gdy uprawniony broni 
swych praw i uznaje te twierdzenia za bez-
zasadne) nie mogą stanowić o sensowności 
używania znaku towarowego. Postępowanie 
takie wpisane jest w ryzyko przedsiębiorcy, 
który powinien mieć świadomość możliwości 
zgłaszania przez osoby trzecie zarzutów braku 
spełnienia ustawowych warunków udzielenia 
prawa ochronnego. Każdy bowiem kto zgła-
sza znak towarowy celem uzyskania ochrony 
podejmuje ryzyko, że znak ten może zostać 
unieważniony lub wygaszony.

Wpływ prowadzonego postępowania 
o unieważnienie prawa ochronnego na uży-
wanie znaku towarowego traktowany 
jest w polskim orzecznictwie w sposób 
niejednolity. Uprawniony przywołał w powyż-
szym kontekście treść wyroków NSA z dnia 
20 września 2007 r. (sygn. akt II GSK 127/07) 
oraz z dnia 3 lutego 2009 r. (sygn. akt II GSK 
698/08). Pierwszy z nich opierał się jednak 
na innych okoliczności faktycznych, gdyż 
wskazywał na zakaz używania znaku, wydany 
przeciwko uprawnionemu w toku postępowa-
nia sądowego. Niemniej postępowanie o unie-
ważnienie znaku towarowego stanowiło – jak 
wskazano – dodatkowy powód nieużywania 
znaku towarowego. Natomiast w wyroku NSA 
z dnia 3 lutego 2009 r. Sąd nie przesądził 
o ważnych powodach nieużywania znaku 
towarowego wynikających z toczącego się 
postępowania, a jedynie uznał, że powyższa 
kwestia podnoszona przez skarżącego nie zo-
stała rozpatrzona. 

K olegium Orzekające rozpatrując pod-
noszone powody nieużywania znaku 

towarowego podzieliło stanowisko Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
zawarte w wyroku z dnia 26 czerwca 2009 r. 
(sygn. akt VI SA/Wa 81/09). Sąd stwierdził, 
że „nie można również podzielić stanowiska 
skarżącej, że ważnym powodem nieużywania 
znaku była sprawa o unieważnienie jego reje-
stracji. (...) skarżącej nadal przysługiwało prawo 
ochronne do posiadanego znaku towarowego, 
a fakt toczącego się postępowania administra-
cyjnego sam przez się nie uzasadniał nieuży-
wania posiadanego znaku przez skarżącą, tym 
bardziej, że powinna się liczyć z żądaniem jego 
wygaszenia. Konieczność powstrzymywania 
się przez skarżącą w używaniu znaku przez 
czas trwania postępowania o jego unieważ-
nienie nie wynika z przepisów ustawy Prawo 
własności przemysłowej. Wręcz przeciwnie, 
zgodnie z art. 153 ust. 1 p.w.p., dopóki prawo 
ochronne do znaku towarowego skarżącej 
przysługiwało, dopóty miała ona wyłączne 
prawo używania tego znaku. Stąd nieużywanie 
znaku z tej przyczyny, że toczyło się postępo-
wanie w sprawie jego unieważnienia, stanowiło 
wyłączną decyzję spółki, której nie można 
nadać znaczenia zachowania podyktowanego 
ważnymi powodami”.

O dnosząc się do stanowiska uprawnio-
nego w zakresie usprawiedliwionych 

powodów nieużywania znaku towarowego 
należy stwierdzić, że przywołane na rozprawie 
sprawy sporne dotyczyły innych niż sporny 
znaków towarowych. Pomimo niekorzyst-
nych dla uprawnionego rozstrzygnięć w tych 
sprawach, zawartych w decyzjach Urzędu 
Patentowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie uchylił powyższe decyzje wyro-
kami z dnia 10 lutego 2004 (sygn. akt 6 II SA 
1210/02, sygn. akt 6 II SA 1211/02 oraz sygn. 
akt II SA 3883/01) Naczelny Sąd Administra-
cyjny w wyrokach z dnia 21 lutego 2005 r. oraz 
z dnia 16 września 2004 r. oddalił skargi kasa-
cyjne złożone w powyższych sprawach (sygn. 
akt GSK 1311/04, sygn. akt GSK 1310/04 
oraz sygn. akt GSK 774/04). Z kolei w sprawie 
o unieważnienie prawa ochronnego na sporny 
znak towarowy, Kolegium Orzekające decyzją 
z dnia 15 listopada 2000 r. oddaliło przed-
miotowy wniosek uznając, że wnioskodawca 
nie posiada interesu prawnego w żądaniu 
unieważnienia prawa ochronnego w niniejszej 
sprawie. Na powyższą decyzję wniesione 
zostało odwołanie, w którym wnioskodawca 
uzasadnił interes prawny w unieważnieniu pra-
wa ochronnego wskazując na zarejestrowany 
na jego rzecz międzynarodowy znak towarowy 
PUSCHKIN o numerze IR. […] oraz na odmo-
wę zarejestrowania przez Urząd Patentowy 
znaku towarowego PUSCHKIN o numerze 
Z. […] z uwagi na istnienie prawa ochronnego 
na sporny znak towarowy. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny wyrokiem z dnia 6 lutego 
2004 r. (sygn. akt 6 II SA 1208/02) uchylił 
zaskarżoną decyzję Urzędu z dnia 15 listopada 
2000 r. Decyzją z dnia 20 stycznia 2009 r. 
Urząd oddalił wniosek o unieważnienie prawa 
ochronnego na sporny znak towarowy. A za-
tem do dnia wpływu do Urzędu Patentowego 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa 
ochronnego na sporny znak towarowy sprawa 
o unieważnienie pozostawała w toku.

J ak zostało podkreślone, przedmiotowy 
wniosek wpłynął do Urzędu w dniu 

12 lutego 2007 r. Zgodnie z art. 170 p.w.p. 
Urząd Patentowy oddala wniosek o stwier-
dzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli 
przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się 
lub zostało wznowione rzeczywiste używanie 
znaku. Jak wynika z okoliczności sprawy 
wskazane przez uprawnionego postępowania, 
dotyczące innych praw skutkowały uzyskaniem 
korzystnych dla uprawnionego wyroków sądów 
administracyjnych. Postępowania te zakończyły 
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Na marginesie
się dwa lata przed złożeniem przedmiotowego 
wniosku. Pomimo powyższego uprawniony 
nie rozpoczął używania spornego znaku 
towarowego do czasu złożenia wniosku, co do-
datkowo potwierdza, że przywołane w sprawie 
inne postępowania nie miały wpływu na nie-
używanie spornego znaku towarowego.

Przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p. wiąże 
skutek wygaśnięcia prawa ochronnego 
na znak towarowy z nieużywaniem znaku to-
warowego przez okres pięciu lat. Naczelny Sąd 
Administracyjny w uchwale z dnia 23 kwietnia 
2008 r. (Sygn. akt II GPS 1/08), stwierdził, 
że bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa 
w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., będzie rozpoczy-
nał się po dniu wydania decyzji o udzieleniu 
prawa ochronnego przy niepodjęciu w ogóle 
używania znaku lub od dnia zaprzestania jego 
używania. Tym samym brak wskazania przez 
wnioskodawcę w niniejszej sprawie daty wyga-
śnięcia prawa nie jest brakiem formalnym, gdyż 
data ta wynika z ww. uchwały, na którą wnio-
skodawca powołał się na rozprawie w dniu 
26 stycznia 2011 r.

D ecyzja o udzieleniu prawa ochronnego 
na znak towarowy PUSHKIN o nume-

rze R.[…] wydana została w dniu 15 kwietnia 
1999 r. W aspekcie rozpatrywanej sprawy 
znaczenie ma zatem okres od dnia 16 kwietnia 
1999 roku do dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Wobec nieużywania spornego znaku to-
warowego oraz braku usprawiedliwionych 
powodów nieużywania znaku towarowego 
Kolegium Orzekające stwierdziło wyga-
śnięcie prawa ochronnego na znak towa-
rowy PUSHKIN o numerze R. […] z dniem 
16 kwietnia 2004 roku. W dniu tym upłynęło 
bowiem pięć lat od wspomnianego dnia nastę-
pującego po dniu wydania decyzji o udzieleniu 
spornego prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Orze-
kające uwzględniło żądanie wnioskodawcy. 

Decyzję wydało Kolegium 
Orzekające ds. spornych w składzie:

Przewodnicząca Kolegium 
Orzekającego: Sylwia Wit vel Wilk

Referent: Karol Cena
Wotant: Anna Ciborowska

Redakcja decyzji:
Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek

N iesamowite jest to, że choć „już wszystko było”, ciągle możemy odkrywać nie tylko jakieś 
„cuda świata” i nowe ciekawe miejsca na ziemi, ale „odkrywać” w sobie i u innych naj-

różniejsze pokłady tzw. wszelakich możliwości. No i okazuje się, że nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę z naszych talentów, możliwości, z tego, co jest naszą siłą, zaskakującym atutem. Oczy-
wiście lepiej myśleć o pozytywach w nas samych, a negatywach u innych. Taka nasza ludzka 
przypadłość. Umiemy super krytykować, a dalecy jesteśmy od pochwał, zwłaszcza kiedy 
nie do końca wiedzie się nam samym. 

A le dzisiejsze czasy sprzyjają tym, co faktycznie coś potrafi ą. Łatwiej im „zaistnieć”. Świat 
medialny, internetowy stworzył po temu szczególne obszary. Programy telewizyjne, róż-

nego rodzaju show, weryfi kacja, konfrontacja z innymi pomaga wyłonić prawdziwie zdolnych 
i utalentowanych. I nie tylko. Niemniej potrzeba jakiejś determinacji, odwagi, tego czegoś, 
co sprawi, że ludzie zdecydują się odsłonić swoje wnętrze, swoje talenty i nie tyle drugie, 
co czasami zupełnie inne oblicze. Nauczyciele okazują się świetnymi pisarzami (np. Anna 
Ficner-Ogonowska), aktorzy, lekarze dobrymi piosenkarzami (np. Dorota Osińska czy Kuba 
Sienkiewicz), wybitni malarze piszą wiersze, opowiadania, stają się reżyserami teatralnymi 
(np. prof. Jacek Rykała). Przykładów jest o wiele, wiele więcej. 

T ak to się dzieje, że droga naszej edukacji często jednak nie idzie w parze ze ścieżką 
naszych prawdziwych zamiłowań. Trudno przesądzić czy to dobrze, czy źle. W wielu przy-

padkach o wykształceniu jednostki decyduje rozsądek, czasem przypadek. Śmiem twierdzić 
i nie tylko ja, ale specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, że bierze się to przeważnie stąd, że wy-
boru trzeba dokonywać za młodu, kiedy nie zawsze poglądy są już właściwie ukształtowane, 
a wiedza na tyle dobra, aby trafi ć w sedno tego, czym w przyszłości chcemy się zajmować. 
Bywa i tak, że brak śmiałości nie pozwala się uzewnętrzniać, mówić o tym, co nas tak napraw-
dę cieszy, pasjonuje, co naprawdę potrafi my robić. Potem mając już dyplomy w kieszeni z zu-
pełnie innej bajki nie chcemy narazić się na śmieszność, bo przecież nasze zamiłowania, pasje, 
zainteresowania dla innych mogą być po prostu głupie, niezrozumiałe. 

N ie ulega wątpliwości, nieśmiali mają trudniej, co nie znaczy, że nie mają szans. Ostatnio 
zaskoczeniem okazał się np. Maciej Dowbor, z prezentera powoli staje się sportowcem, 

zajmując 8. miejsce na zawodach pływackich w Berlinie zakwalifi kował się na mistrzostwa 
świata w Las Vegas. Życie naprawdę może być ciekawe dla tych, którzy nie poprzestają 
w miejscu, łapią je za tak zwane rogi i pomimo, że już na swoim koncie coś tam mają i śmiało 
mogliby na tym poprzestać dalej są aktywni, niejednokrotnie na zupełnie innym polu. Szuka-
ją, szukają… Nie wszystkim znany w naszym kraju, a znany i popularny w Ameryce – Polak, 
świetny aktor Aleksander Krupa grający w fi lmach Woody Allena, u boku Angeliny Jolie, 
Arnolda Schwarzeneggera, zdobywa dla relaksu górskie szczyty. Wznosi się nad poziomy, być 
może po to by odreagować stresy a może i to, że jego role są zazwyczaj drugoplanowe? Tego 
nie wie nikt, może nawet on sam. Osobiście nie lubię wspinaczek, niosą za sobą tyle tragedii 
(vide ostatnie ofi ary himalajskich wspinaczek). 

„N ie każdemu jest mieć dane, mieć te dane co ma ten pan” – no właśnie, nie pamię-
tam, skąd ja to znam. A propos Arnolda Schwarzeneggera, jego życie to też „trzy 

w jednym”: kulturysta, aktor, polityk. W czym był, jest najlepszy – nie umiałabym powiedzieć. 
Jedno czasami widać wyraźnie: niektórzy wykorzystują swe talenty idąc w złym kierunku. Nie-
jednokrotnie może z zazdrości czy zawiści umiejętnie potrafi ą też oczernić, pomówić, narazić 

A MOŻE TAK: 
WYNALAZCA – „CELEBRYTĄ”?
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czyjeś dobre imię na szwank. Nie każdy ma 
tyle szczęścia, co aktorka Małgorzata Fo-
remniak, która w dbałości o swój wizerunek 
złożyła pozew do Sądu i otrzymała wysokie 
odszkodowanie od szkalujących ją „wolnych 
mediów”. 

U ważam, że w dzisiejszych czasach 
wspieranie tych, co mają w sobie 

„pokłady” różnych możliwości i tzw. życiowy 
napęd, jest koniecznością. I nie mam na my-
śli jakże popularnego dziś tzw. sponsoringu 
czy reklamiarstwa czegokolwiek lub kogo-
kolwiek, co uwielbiają niektóre celebrytki 
– aktorki, które już dawno przestały być 
aktorkami i są tylko „bywalczyniami”. Bywają 
w myśl zasady skoro gdzieś mnie nie ma, 
to nie ma mnie w ogóle, jak mnie nie foto-
grafują i nie „sprzedają” na łamach, nie żyję. 
Zaistnieć byle zaistnieć, byle coś się działo, 
a że byle jak, to już sprawa drugoplanowa. 

A może by tak nieco choćby im i im 
podobnym „bywalcom” odpuścić 

i w końcu zabrać się do porządnego wspie-
rania technologicznych młodych talentów, 
ich innowacyjności, z nich zrobić ciekawych 
„celebrytów”? Jeden jedyny w tym roku, tele-
wizyjny show z nimi pod auspicjami MNiSzW 
wiosny nie uczynił, a szkoda. I znowu w „plo-
ciuchach” można oglądać Annę Muchę z wy-
piętym brzuchem (ma urodzić kolejne dziecko 
i za to jej „chwała”) w szpilkach o wysokości 
jej nóg… 

S zkoda, że atrakcyjni „inaczej” czyli inte-
lektualnie, mający wiedzę, osobowość, 

często już swój znaczący wkład do rozwoju 
nauki, wynalazczości czy realizujący pomysły 
na niebanalny, twórczy styl życia, nie są tak 
popularni, a nawet bywają narażeni na ataki 
ze strony tych, co tak naprawdę niewiele 
mają do zaoferowania. 

„N iektórzy ludzie żyją w świecie ma-
rzeń. Inni patrzą na rzeczywistość. Są 

też i tacy, którzy zamieniają jedno w drugie” 
(Douglas Everest). Gdzie patrzymy my wszy-
scy, a właściwie – na kogo patrzymy? Kto 
jest tym naszym „lustrem”, w którym ogląda-
my siebie i swoje życie, oceniamy, przymie-
rzamy się? Tylko bez kompleksów, proszę 
państwa. A „innowacyjnych” nie bójmy się, 
tylko ich podziwiajmy i wspierajmy!

Jadwiga Dąbrowska

Metamorfoza Metamorfoza 
polskiego designupolskiego designu

Prof. Czesława Frejlich

Jednak w latach 60. w warunkach inten-
sywnych działań nad rozbudową krajowego 
przemysłu i zwiększeniem produkcji dóbr kon-
sumpcyjnych odrodziło się polskie wzornictwo 
przemysłowe. Niewątpliwie wiele zasług w tym 
procesie jest udziałem Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego. Również wzmożona aktyw-

ność edukacyjna w postaci nowych szkół 
designu ułatwiła rozwój mało dotąd popularnej 
dziedziny z pogranicza sztuki i biznesu. 

Przede wszystkim jednak jest to sukces 
licznych polskich projektantów, którzy zdołali 
przebić się przez „żelazną kurtynę” uniemożli-
wiającą jakiekolwiek kontakty zawodowe z za-

Jeszcze do niedawna Polska nie była postrzegana Jeszcze do niedawna Polska nie była postrzegana 
jako kraj, który posiada silny sektor wzornictwa jako kraj, który posiada silny sektor wzornictwa 

przemysłowego. Sami Polacy przyznawali, że nie jest przemysłowego. Sami Polacy przyznawali, że nie jest 
to szczególnie wybijająca się dziedzina gospodarki. to szczególnie wybijająca się dziedzina gospodarki. 
Sytuację tę może z pewnością po części tłumaczyć Sytuację tę może z pewnością po części tłumaczyć 

polska powojenna historia. W latach 50. wysiłki polska powojenna historia. W latach 50. wysiłki 
Polaków skupiły się przede wszystkim na odbudowie Polaków skupiły się przede wszystkim na odbudowie 

zniszczonego na skutek działań wojennych zniszczonego na skutek działań wojennych 
przemysłu, ze szczególnym naciskiem na przemysł przemysłu, ze szczególnym naciskiem na przemysł 

ciężki i górnictwo. ciężki i górnictwo. 
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chodnimi projektantami. Owo odrodzenie się 
polskiego designu było jednak krótkotrwałe. 

Zarówno brak konkurencji na rynku w latach 70., 
jak i rozpowszechniona praktyka nabywania 
zachodnich licencji na nowe technologie i mo-
dele produktów, znacznie ograniczała rozwój 
rodzimych projektantów, by we wczesnych 
latach 80., w okresie stanu wojennego, nastąpił 
całkowity marazm w dziedzinie projektowania. 

Zwiastuny zmian

Wraz ze zmianą systemu rządzenia 
po 1989 r., wysiłki kraju skoncentrowały się 
przede wszystkim na opanowaniu reguł nowej 
gospodarki, głów-
nie w dziedzinie 
stosunków handlo-
wych. Wzornictwo 
przemysłowe 
nie było wówczas 
wśród głównych 
priorytetów. Dopie-
ro w pierwszych la-
tach po roku 2000 
wraz z powsta-
jącymi na bazie 
małych rodzinnych 
biznesów – dużych 
fi rm, pojawiły się 
pierwsze oznaki zmian. 

Nowe fi rmy stopniowo zdobywały sobie pozy-
cję na krajowym rynku, wypierając tanie impor-
towane produkty. Nie bez wpływu pozostało 
także wprowadzenie nowoczesnych techno-

logii i przyjęcie nowych technik zarządzania, 
promocji i sprzedaży jako efekt realizacji pod-
wykonawstwa dla fi rm zachodnich. W krótkim 
czasie dokonała się ewolucja krajowych przed-
siębiorstw meblarskich, takich jak Balma, Vox, 
Profi em i Comforty. 

Już do 2011 r. Polska zajmowała czwarte 
miejsce w eksporcie meblowym (według 
danych statystycznych ONZ z 2011). Na-
tomiast takie fi rmy, jak: Solaris (autobusy), 
Pesa czy Newag (przemysł kolejowy), 
a także Reserve, House i Ryłko (przemysł 
odzieżowy, obuwniczy) zaczęły z coraz 
większą pewnością konkurować na rynkach 
międzynarodowych. 

ważne jest zapewnienie i utrzymanie wzrostu. 
Producenci, którzy dotychczas konkurowali 
głównie przy pomocy niskich cen zrozumie-
li, że nie mogą nadal ich obniżać i zaczęli 
poszukiwać nowych metod zabezpieczenia 
przewagi konkurencyjnej. Wielu z nich zdało 
sobie sprawę z tego, że design jest najbardziej 
skutecznym sposobem polepszenia wyników 
sprzedaży i w efekcie zaczęli poszukiwać 
nowego wzornictwa. 

Do niedawna kopiowanie dobrych zagranicz-
nych produktów (choć oczywiście w lekko 
zmienianej formie, by uniknąć problemów 
prawnych) było uważane za skuteczną i uza-
sadnioną strategię biznesową. Jednakże 
sukces coraz większej liczby dobrze zaprojek-
towanych produktów w ciągu minionych dwóch 
lat może sugerować, że to podejście jest 
uznawane za nie tylko nieetyczne, ale także 
krótkowzroczne i nieopłacalne. Tym bardziej, 
że to właśnie coraz większe sukcesy, zarówno 
na krajowych, jak i międzynarodowych kon-
kursach wzorniczych, takich jak, np. Red Dot 
Design Award, powodują wzrost międzynaro-
dowego uznania dla polskiego designu. 

Począwszy od 2008 r., gdy polscy projektanci: 
Magda Lubińska i Michał Kopaniszyn z Moho 
Design zostali nagrodzeni za dywan mohohe-
j!DIA, polskie fi rmy zdobyły trzydzieści nagród, 
z których dwanaście uzyskało tylko w 2012 r. 
W maju 2013 r. projekty polskich laureatów 
prestiżowej nagrody Red Dot Design Award zo-
stały pokazane na specjalnej wystawie współ-
organizowanej przez polski Urząd Patentowy 
w siedzibie Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej (WIPO). 

Wzrost świadomości roli designu 
w biznesie

W obliczu spadku dynamicznego tempa 
wzrostu gospodarczego w wyniku ostatniego 
globalnego kryzysu ekonomicznego bardzo 
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Polski design zwraca uwagę

W ostatnim czasie sektor wzornictwa prze-
mysłowego korzysta z aktywnego wsparcia 
polskiego rządu. Sektor został zidentyfi ko-
wany w Narodowej Strategii Rozwoju na lata 
2007-2013 jako obszar fi nansowania, przede 
wszystkim poprzez system grantów unijnych. 
Taka ukierunkowana pomoc przyczyniła się 
do znacznej poprawy edukacji w dziedzinie 
wzornictwa i powołania centrów designu na te-
renie całego kraju, wśród których są między 
innymi: Gdyńskie Centrum Desingu, Concordia 
Design w Poznaniu, Design Centrum Kielce, 
Centrum Promocji Mody oraz Centrum Sztuk 
i Nauk w Łodzi. Pojawiły się także prywatne 
szkoły designu m. in. w Kielcach, Łodzi, 
Poznaniu i Szczecinie, a nowe programy na-
uczania wzornictwa zostały włączone do ram 
programowych szkół publicznych. Poza tym, 
niedawno przyznane fundusze unijne zosta-
ną wykorzystane dla poprawy współpracy 
między szkołami wyższymi i przemysłem, 
ze szczególnym nastawieniem na wzornictwo 
przemysłowe.

Wsparcie rządowe odegrało także zasadniczą 
rolę w rozwijaniu różnorodnej działalności 
promocyjnej, np. organizacji licznych wystaw, 
konferencji, debat, które koncentrując się 
na polskim wzornictwie znakomicie przyczynia-
ją się do jego upowszechniania, tak w kraju, jak 
i za granicą. Stale rośnie liczba przedsiębior-
ców, którzy znaleźli środki na zainwestowanie 

w design i doświadczają teraz konkretnych 
korzyści biznesowych tych działań. 

Na przestrzeni niecałych dziesięciu lat liczba 
zgłoszeń wzorów przemysłowych wniesionych 
przez polskich zgłaszających do polskiego 
Urzędu Patentowego RP i Urzędu Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego (OHIM) wzrosła ponad 
dwukrotnie. W 2003 r. oba te urzędy otrzymały 
2002 zgłoszenia wzorów przemysłowych 
od polskich zgłaszających, natomiast w 2012 r. 
liczba ta wzrosła do 4470 wskazując na wzrost 
znaczenia ochrony wzorów przemysłowych.

Jednak największy wkład w zwiększenie roli 
polskiego designu na arenie międzynarodowej 
ma działalność promocyjna. W kraju, takie 
działania podejmowane są w ramach Łódz-
kiego Festiwalu Designu (październik), Arena 
Design w Poznaniu (marzec), czy Gdyńskich 
Dni Designu (czerwiec), a także licznych pre-
zentacji w galeriach czy centrach handlowych 
w ciągu całego roku. Natomiast zagranicą, pro-
mocją polskiego designu zajmują się: Instytut 
Adama Mickiewicza oraz Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, które współpracują z licznymi 
Instytutami Polskimi na świecie, np. w Berlinie, 
Budapeszcie, Londynie czy Sztokholmie. 
W bieżącym roku polscy projektanci zapre-
zentowali swoje prace na Design Week w Me-
diolanie oraz Międzynarodowym Festiwalu 
Designu w Berlinie, a przygotowują się także 
do uczestnictwa w Paris Design Week oraz 
w 100% Design w ramach Londyńskiego Festi-
walu Designu. 

Zmiana podejścia

W ostatnich latach jesteśmy świadkami 
ogromnej zmiany w podejściu do designu 
w naszym kraju. Zarówno publiczne, jak 
i prywatne instytucje nastawione są na po-
szukiwanie możliwości promowania po-
tencjału kraju w tej dziedzinie otrzymując 
znaczne wsparcie publiczne. 

Jeszcze do niedawna polscy projektan-
ci nie mieli w swoim kraju łatwego życia: 
ich główni klienci, gotowi zapłacić wysokie 
ceny za produkty wysokiej jakości woleli 
nabywać je za granicą, a ci mniej zamożni 
nie byli skłonni płacić więcej za nowe produkty 
i nawet kosztem gorszego designu kupowali 
rzeczy tańsze. Jednak dzięki podniesieniu 
się standardu życia sytuacja się zmienia. Jak 
pokazuje badanie dotyczące sektora meblowe-
go w Polsce przeprowadzone przez Tomasza 
Wiktorskiego w 2011 r., przeciętny mieszkaniec 
naszego kraju jest gotów zapłacić 20% więcej 
za lepszy produkt. Powyższą zmianę można 
przypisać wzrostowi aspiracji ludzi młodych, 
którzy zapoznając się z designem w różnych 
częściach świata zarówno poprzez Internet, 
studia czy podróże, rozwijają popyt na dobrze 
zaprojektowane produkty wysokiej jakości. 

Ta pozytywna zmiana podejścia do designu 
przyczyniła się także do obudzenia zainteresowa-
nia krajowym dziedzictwem wzorniczym. Pojawia 
się coraz więcej zarówno naukowych, jak i popu-
larnonaukowych opracowań na temat designu. 
Domy aukcyjne notują wzrost cen za wzornictwo 
z poprzednich epok, a młodsze pokolenie na-
uczyło się doceniać design minionych dekad, 
szczególnie z lat 60. ubiegłego wieku. 

Dzięki współczesnym projektantom wzornictwo 
poprzednich okresów zyskuje nowe życie. 
A o skali zainteresowania polskim designem 
może zaświadczyć 35 tysięcy gości, którzy 
w 2012 r. odwiedzili wystawę z kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Warszawie „Chcemy być 
nowocześni: polskie wzornictwo 1955-1968”. 

Prof. Czesława Frejlich

(Artykuł ukazał się w WIPO 
MAGAZINE nr 3/2013) 

Zdj. Kwartalnik UP RP
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„Polskie wzornictwo” „Polskie wzornictwo” 
– mit czy fakt?– mit czy fakt?

Rozmowa z dr Józefem Mrozkiem historykiem designu 

Kierownikiem Zakładu Historii i Teorii Wzornictwa ASP w Warszawie 

– W październiku br. prezentujemy 
po raz kolejny, tym razem w Ło-
dzi, wystawę „Polskie Red Doty”. 
Nie jest to pierwsza wystawa pol-
skiego wzornictwa organizowana 
przez Urząd Patentowy RP. O pol-
skim wzornictwie rozmawiamy też 
od kilku lat podczas marcowych 
konferencji z cyklu „Innowacyjność 
i kreatywność kobiet”. Powracają-
cy temat „polskiego wzornictwa” 
skłonił mnie do zastanowienia się, 
co właściwie rozumiemy pod tym 
pojęciem. 
Co powinniśmy mieć na myśli 
używając tego terminu? Czy tylko 
produkty lat 1950-1960, lub jeszcze 
wcześniejsze – przedwojenne będą 
tu charakterystyczne i reprezenta-
tywne? Czy współcześnie projekto-
wane produkty mają jakieś cechy, 
które poza narodowością projek-
tanta wskazywałyby na przynależ-
ność do „polskiego wzornictwa”? 
Czy można powiedzieć, że mamy 
jakiś konkretny charakterystyczny 
styl w polskim designie?

– To charakterystyczne, że pyta Pani 
o styl czyli o pewien zespół form typo-
wych dla jakiejś grupy twórców działa-
jących w określonym czasie i miejscu. 
To pojęcie wypracowane jeszcze 
w XVIII i w XIX wieku na gruncie historii 
sztuki zostało dość mechanicznie prze-

niesione do badań najpierw nad tzw. 
sztuką stosowaną (gdzie mogło mieć 
jeszcze jakieś uzasadnienie), a potem 
do badań nad wzornictwem przemy-
słowym. W tym przypadku okazało 
się, że „styl” jako narzędzie badawcze 
nie jest zbyt użyteczny. Wielu produk-
tów, również tych, które weszły do hi-
storii designu, nie da się opisać w ka-
tegoriach stylu, np. krzesło nr 14 Tho-
neta, rewolwer Colta, czy wentylator 
projektu Petera Behrensa. Ale przede 
wszystkim termin „styl” odwołuje się 
tylko do wizualnej warstwy przedmiotu, 
która w designie jest oczywiście bardzo 
ważna, ale nie wystarczająca do jego 
opisu i ewaluacji. Oparte zazwyczaj 
tylko o wizualny kontakt z dziełem 
sztuki przeżycie estetyczne nie prze-
nosi się bezpośrednio na tzw. design 
experience, doświadczenie kontaktu 
z użytkowym produktem włączające 
również inne nasze zmysły. Ważna jest 
synergiczna suma wrażeń – do formy 
przedmiotu, którą postrzegamy wzro-
kowo, dochodzi funkcjonalność, faktura 
materiału i ciężar, elastyczność lub 
jej brak, czasem też dźwięk i zapach 
a nawet nasz emocjonalny do niego 
stosunek. Używając pojęcia stylu 
analizujemy wzornictwo produktów 
tak, jakby były one tylko eksponatami 
na wystawie (proszę nie dotykać!) albo 
towarami za szybą w sklepie.

– Lepiej nie mówić o stylu? 

– Niestety tak, choć właśnie przede 
wszystkim przez styl usiłuje się zde-
fi niować również polskie wzornictwo. 
Wydaje się, że łatwiej nam opisać 
w tych kategoriach takie zjawiska, jak 
styl zakopiański, Warsztaty Krakow-
skie, Ład, Cepelię, realizowany w IWP 
w latach 1950-70 program Wandy 
Telakowskiej czy modny ostatnio tzw. 
etno-design, niż to, co, być może, jest 
również „narodowe”, ale nie daje się 
wyrazić w formach wizualnych trady-
cyjnie powiązanych z „polskością”. Tak 
więc najczęściej operujemy pewnymi 
kliszami, jak sztuka ludowa (styl zako-
piański), sarmatyzm (styl dworkowy) 
czy pewien zamierzony „prymitywizm” 
(Warsztaty Krakowskie). W ten sposób, 
budując obraz polskiego wzornictwa 
wyłącznie w oparciu o styl, tworzymy 
natychmiast opozycję „nasze – obce” 
zupełnie nie pasującą do współczesnej 
sytuacji w designie. 
Nie musi to jednak oznaczać zupełnej 
rezygnacji z pojęcia „polskie wzornic-
two”. Po pierwsze, przyjęte i stosowane 
w naszej historii sztuki użytkowej wspo-
mniane terminy odnoszące się do prze-
szłości są nadal użyteczne, choć może 
warto byłoby je na nowo zdefi niować, 
zwracając uwagę na ich ograniczenia. 
Po drugie, można byłoby wyodrębnić 
obiekty, które wyrażają „polskość” 
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nie przez swe formy, ale przez odwoła-
nie do charakterystycznych materiałów 
i technologii, obyczajów czy głoszonych 
wartości, podobnie, jak miało to miejsce 
w kręgu tzw. szkoły skandynawskiej 
w latach 1930-70. Myślę, że tak nale-
żałoby zakwalifi kować np. twórczość 
Barbary Brukalskiej i Jana Bogusław-
skiego z lat 1935-39 oraz powojenną 
działalność Ładu. 
Dzisiaj jednak sytuacja jest bardziej 
skomplikowana. Czy należą do „pol-
skiego wzornictwa” obiekty zapro-
jektowane np. przez mieszkającego 
w Łodzi Tomka Rygalika, designera 
wykształconego w Polsce, Wielkiej 
Brytanii i w USA, współpracującego 
z fi rmami z różnych krajów? Czy w glo-
balnej gospodarce i powiązanej z nią 
kulturze, takie pytanie ma sens? Trudno 
na to odpowiedzieć. 

Kilkadziesiąt lat temu szwedzka fi rma 
Volvo produkowała samochody za-
projektowane przez szwedzkich desi-
gnerów, dla szwedzkiego producenta 
działającego w warunkach szwedzkiej 
gospodarki, dostosowane do szwedz-
kiego klimatu i oczywiście, przeznaczo-
ne dla szwedzkiego odbiorcy stawiają-
cego określone wymagania. 
Dziś jest to fi rma należąca do Chińczy-
ków, zatrudniająca designerów z róż-
nych krajów, produkująca swe samo-
chody w warunkach ekonomii globalnej 
dla klientów z całego świata. A mimo 
to Volvo nadal identyfi kowane jest 
ze Szwecją i marka ta nadal działa jako 
jeden z ważniejszych czynników pro-
mujących ten kraj. Dlaczego? Bo war-
tości wypracowane przez Szwedów 
w latach 50. w warunkach prymatu 
gospodarek i kultur narodowych okaza-
ły się uniwersalne i zostały zaakcepto-
wane na całym świecie. Czy w Polsce 
coś podobnego się zdarzyło? Jedyne, 
co mi przychodzi na myśl to polska 
wódka. Ale taki PR jest jednak dość 
dwuznaczny.
W latach 1930-1970. w większości 
krajów zarówno modele ekonomiczne, 
produkcja, jak i związany z nimi design, 

były ukierunkowane na rozwiązywanie 
problemów własnych społeczeństw. 
Ale tylko w niektórych z nich wzor-
nictwo rozwiązało te problemy tak, 
że okazało się atrakcyjne bądź użytecz-
ne również poza nimi – były to Stany 
Zjednoczone, Skandynawia, Niemcy 
Zachodnie, Włochy i Japonia. I nieko-
niecznie wynikało to z tradycyjnej pozy-
cji danego kraju w „rankingu” światowej 
kultury – na przykład design Finladii 
okazał się wówczas ważniejszy i cie-
kawszy niż wzornictwo Francji. Polska, 
która pod koniec lat 1930. miała coś 
ważnego w tej dziedzinie do zapropo-
nowania, w wyniku wojny i lat za Żela-
zną Kurtyną, straciła wówczas szanse 
na wejście do tego „klubu”. Czy dzisiaj 
można to odrobić? Trudno powiedzieć, 
ale na pewno nie na tych samych zasa-
dach, jak to było pół wieku temu.

– Czy globalizacja nie „rozmywa” 
jeszcze bardziej znamion owego, 
trudnego do zidentyfi kowania stylu?

– Nie jestem zwolennikiem identyfi kacji 
narodowej za pośrednictwem cech 
stylowych. Oczywiście, mogą się one 
pojawić, ale nie dlatego, że stawiamy 
je sobie za cel, lecz jako wynik przy-
jęcia przez projektantów postawy 
respektującej lokalną tradycję, postrze-
ganą, na przykład, jako nawiązanie 
do obyczajów, stylu życia, technologii 
ale też form i wzorów. No i, rzecz 
jasna, w ten sposób uzyskana „od-
rębność” polskiego wzornictwa może 
być ważnym elementem promocji, 
nie może jednak opierać się na samym 
„stylu narodowym”, bo bez wsparcia 
innych czynników zapewne okazał-
by się on poza naszym krajem tylko 
czymś powierzchownym, obcym lub 
niezrozumiałym.
Ale być może to właśnie globalizacja 
stwarza dziś nowe szanse dla wzor-
nictwa narodowego lub regionalnego? 
Byłoby to jednak prawdopodobnie 
tylko wypełnienie pewnej niszy, pod 
warunkiem, że udałoby się stworzyć 
produkty oryginalne i wysokiej jakości. 

Mogłyby to być wyroby z kręgu „arts 
and crafts”, wykorzystujące tradycyjne 
polskie wzory lub techniki (np. meble 
z wikliny czy tkanina dwuosnowowa 
ze wschodniej Polski). Produkty takie 
mogłyby funkcjonować jako pamiątki 
lub przedmioty promujące Polskę. In-
nego rodzaju niszę mogłyby stworzyć 
wyroby przemysłowe, które wysoka 
jakość i estetyka wyróżniałaby z ma-
sowej produkcji (np. meble, jachty, 
autokary, samoloty, porcelana, tkaniny, 
oprawki do okularów). I niektóre z nich, 
jak meble, jachty, autokary czy szybow-
ce są u nas produkowane. Nie muszą 
one mieć jakichś specyfi cznie polskich 
cech stylowych. 
Wiele lat temu pewien fi ński projektant 
powiedział mi: „Każde narodowe wzor-
nictwo jest złe. Każde dobre wzornic-
two jest narodowe”. Może była w tym 
pewna przesada, ale warto się nad 
tym zastanowić. Jednak „narodowe” 
wzornictwo, które stworzyłoby trwalsze 
wartości mogłoby powstać tylko jako 
działalność rozwiązująca nasze spe-
cyfi czne polskie problemy. Czy jednak 
dzisiaj różnią się one znacząco od tych, 
które występują w innych krajach? 
Nie jestem pewien. A jeśli tak, to trzeba 
je wskazać i zdefi niować.
Ciekawe też, że dzisiaj hasła „polskiego 
designu”, nawet jeśli nie są traktowane 
jako rozwiązanie uniwersalne dla na-
szych projektantów, stykają się z mniej-
szymi oporami, niż w latach 1970., gdy 
tzw. „szkoły narodowe”, np. włoska 
czy skandynawska, przyniosły sławę 
designerom i zyski producentom. Jed-
nak w ówczesnej Polsce oznaczało 
to dla większości designerów progra-
mowe odcięcie się od Zachodu, który 
postrzegany był jako świat nowocze-
sności i postępu. Po to, aby „polskość” 
nie musiała kojarzyć się z „zaścian-
kowością”, musieliśmy do tego świata 
dołączyć. Tak też się stało, ale w latach, 
gdy dawne „szkoły narodowe” ustąpiły 
miejsca globalizacji.

– Czy Akademia kształcąc swoich 
studentów kształci ich tak, aby 
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jednak prezentowali pewną „polską 
szkołę projektowania”? 

– Nie kształcimy studentów, aby 
reprezentowali „polską szkołę pro-
jektowania”, choć zdarzają się prace, 
zarówno semestralne, jak dyplomowe, 
odwołujące się do tradycji regionalnych 
(np. projekty opakowań żywności 
z Podlasia). Raczej zwracamy uwa-
gę, aby dobrze zdefi niować problem 
i prawidłowo go rozwiązać. Trochę 
zgodne jest to z podaną wyżej uwagą 
fi ńskiego designera. Ale w ogóle spra-
wa „polskiego wzornictwa” nie jawi się 
nam jako problem. Czasem warto brać 
to pod uwagę, a czasem nie. W końcu 
design nie jest tylko artystyczną wypo-
wiedzią w „stylu narodowym”, czy „mię-
dzynarodowym”. Design to propozycja 
produkcji określonego wyrobu, który 
ma być wyprodukowany, kupiony, 
użytkowany i ostatecznie (najczęściej) 
zutylizowany przy najniższych ekono-
micznych, społecznych i ekologicznych 
kosztach. Jego symboliczna (np. „naro-
dowa”) warstwa nie może rażąco kłócić 
się z tymi zasadami. Oczywiście, może 
też je wspierać – i wtedy ma swoje 
uzasadnienie. 

– Dawniej polskie wzornictwo 
w pewien sposób charakteryzo-
wała funkcjonalność i dostępność 
cenowa – produkt miał służyć i być 
na „naszą kieszeń”. A obecnie? 

– W latach 1980., gdy ogromnym 
problemem były długie kolejki przed 
sklepami, a stały w nich często starsze 
osoby (młodzi byli w pracy), zapy-
tałem studentów czy nie należałoby 
zaprojektować torby/wózka na zakupy, 
który byłby zarazem rodzajem miejsca 
do siedzenia, na którym kolejkowy 
„stacz” mógłby odpocząć. Studenci 
zdecydowanie odmówili. Według nich 
cała sytuacja była wstydliwa i nie nale-
żało jej akceptować przez taki projekt. 
Mieli rację i nie mieli jej zarazem. Pro-
blem istotnie został rozwiązany przez 
transformację ustrojową, ale taki wózek 
na zakupy, gdy mówimy dziś o koniecz-

ności projektowania dla tzw. czwartego 
wieku (osób po 80 roku życia), przy-
dałby się pewnie i dzisiaj. Być może 
byłby to klasyczny przykład „polskiego 
designu”.

– Ostatnimi laty obserwujemy modę 
na nurt „Etno”. Czy taka stylistyka 
nie postawi nas na pozycji kraju 
– muzeum? Zamiast pokazywać się 
jako kraj nowoczesny tworzymy ko-
lejne odsłony tego, co już było.

– „Etno design” jest obecnie tylko jedną 
z możliwych stylistyk w projektowaniu 
dla po-nowoczesnego społeczeństwa. 
Wpisuje się on w charakterystyczny 
dla dzisiejszego czasu mozaikowy 
model oferty rynkowej. Jeśli ktoś chce 
sobie coś takiego wybrać, to dlaczego 
nie? Powód takiego wyboru może być 
czysto estetyczny, ale może być też 
nostalgiczny, patriotyczny, a nawet poli-
tyczny. Może też komuś dawać komfort 
poczucia „bycia u siebie”. „Etno” – jak 
wszystko inne, może nieść ze sobą 
głębsze wartości, a może nie mieć 
ich wcale. Może też być kiczem. Samo 
jego pojawienie się nie gwarantuje ani 
lepszej promocji naszego kraju, ani 
sukcesu ekonomicznego. Co do mnie, 
to wolę, gdy design reprezentuje 
pewną postawę, a nie styl. A przynaj-
mniej nie wyłącznie styl, a „etno” zbyt 
często sprowadza się tylko do cech 
formalnych.

– Ostatnio usłyszałam, że polscy 
producenci wolą znakować swo-
je produkty jako „Made in EU” 
a nie „Made in Poland”. Czy wynika 
to Pana zdaniem z pozytywnej 
pozycji UE jako marki, taki „Euro-
pean dream”, którego chcielibyśmy 
być częścią? Czy może wynika 
to ze złego wizerunku przedmiotów 
„Made in Poland” i faktu, że jednak 
nie jesteśmy postrzegani jako nowo-
czesny, rozwinięty technologicznie 
kraj, zdolny wytworzyć doskonałe 
jakościowo, funkcjonalne i estetycz-
ne produkty? Czy po latach izolacji 
mamy w ogóle realne szanse być 

nowocześni i dogonić technologicz-
nie inne kraje?

– Nie zetknąłem się z taką sytuacją, 
ale niewykluczone, że tak jest. Wpraw-
dzie w Europie nadal na pytanie, „skąd 
jesteś?” odpowiadamy: „z Polski”, 
„z Niemiec”, czy „z Francji”, ale być 
może wkrótce na takie pytanie posta-
wione w USA czy w Azji, będziemy 
odpowiadali „z Europy”. Tak, jak to robią 
Amerykanie, dla których pierwszą 
odpowiedzią jest „ze Stanów Zjedno-
czonych”, a dopiero potem: „z Teksasu” 
czy „z Kaliforni”. Zresztą tożsamość 
narodowa nie jest odwieczna. Kształ-
towała się od XVII do XIX wieku wraz 
z powstawaniem państw narodowych. 
Wcześniej dominowały patriotyzmy lo-
kalne lub regionalne, o czym świadczy 
choćby niemiecki termin „heimat”. 

Natomiast to, czy Polska postrzegana 
jest jako kraj nowoczesny, to oddziel-
na sprawa. Wydaje się, że ostatnio 
mamy tu coraz lepsze notowania, choć 
nie zawdzięczmy tego konsekwentnej 
polityce naszych władz. Bardzo dobry 
PR robią tu aktywni przedsiębiorcy 
i studenci wygrywający międzyna-
rodowe konkursy, np. na marsjański 
pojazd czy super nowoczesne opro-
gramowanie. A dzieje się to w kraju, 
który ma jeden z najniższych w Europie 
wskaźników państwowych inwestycji 
w naukę czyli na B+R. Gdyby to się 
zmieniło, pewnie moglibyśmy nadrobić 
wiele zapóźnień. A wzornictwo nadało 
by temu wlaściwą formę.

– No właśnie, w końcu nie bez przy-
czyny kraje słynące współcześnie 
z wzornictwa, zajmują równocześnie 
pierwsze miejsca w światowych 
rankingach innowacyjności. Czyli 
jednak design i innowacyjność „idą 
w parze” i razem dają najlepsze 
efekty przyczyniając się do wzrostu 
gospodarczego. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Gabriela Rzepecka

Rysunki aut.
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Design na talerzuDesign na talerzu

Projektowanie jedzenia, czyli tzw. food design, to nowa formuła projektowania, Projektowanie jedzenia, czyli tzw. food design, to nowa formuła projektowania, 
która w Polsce skupia wokół siebie coraz większe zainteresowanie. Jest to przede która w Polsce skupia wokół siebie coraz większe zainteresowanie. Jest to przede 

wszystkim pojęcie bardzo szerokie, trochę zaskakujące i wymagające nieco wszystkim pojęcie bardzo szerokie, trochę zaskakujące i wymagające nieco 
szerszego przedstawienia. Na pewno nie jest jednoznaczne. Problem w określeniu szerszego przedstawienia. Na pewno nie jest jednoznaczne. Problem w określeniu 

precyzyjnej defi nicji food designu polega na tym, że jest to zjawisko dość nowe precyzyjnej defi nicji food designu polega na tym, że jest to zjawisko dość nowe 
i jak to w ogóle z designem bywa, każdy dopisuje do niego swoje znaczenia. i jak to w ogóle z designem bywa, każdy dopisuje do niego swoje znaczenia. 

F ood design, obejmuje w swo-
jej pierwotnej defi nicji innowacyjne, 

kreatywne i zrównoważone projektowanie 
żywności oraz tego, co z konsumpcją 
produktów spożywczych się łączy, czyli 
opakowań, naczyń czy wnętrz restauracji. 
Często mylnie jest ono wiązane wyłącznie 
z gastronomią, a także błędnie tłumaczone 
jako stylizacja posiłku i jego prezentacja. 

Tymczasem food design, to projektowanie 
obejmujące cały cykl wytwarzania, istnie-
nia i konsumpcji produktu – od uprawy 
i hodowli, przez produkcję, magazynowa-
nie, dystrybucję, spożywanie, aż po od-
powiednie gospodarowanie odpadkami. 
Tutaj pierwsza grupa food designerów 
i specjalistów zajmujących się tym nurtem 
projektowania wyczerpałaby tę defi nicję. 

Druga – z kolei włącza w znaczenie food 
designu to, co pierwsza wykluczyła czyli 
projektowanie kulinariów i tworzenie este-
tyki serwowanych potraw.

W racając jednak jeszcze do pier-
wowzorów i tłumacząc ideę food 

designu należy wspomnieć o jednym 
z głównych przedstawicieli tego nurtu 
– Martí Guixé. 

BAMM BAMM – Ten ceramiczny set jest wynikiem badań nad prostotą 
i organicznymi właściwościami kamieni. Projekt Tosia Kiliś, School 
of Form. Fot. Cezary Hładki

Marek Cecuła i Landon Peck (Royal College of Art w Londynie) 
podczas warsztatów w Zakładach Porcelany Ćmielów, 
17 lipca 2013. Fot. Arek Szwed
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Ten hiszpański projektant w drugiej 
połowie lat 90. dostrzegł w artykułach 
żywnościowych produkt, który można 
zaprojektować w sposób zrównoważony 
czyli tak, aby był on ergonomiczny, funk-
cjonalny, innowacyjny i ekologiczny. Jego 
zamierzeniem było, aby produkt ten wy-
muszał pewną reakcję i był sam w sobie 
komunikatem. 

F ood design, w tym ujęciu oznacza 
projektowanie samego doświad-

czenia związanego z konsumowaniem. 
Nie jest zatem obojętne, jaki kształt ma 
dany produkt, kolor, jak pachnie, smakuje 
czy posiada w sobie jakiś element zasko-
czenia, czy nie. Mało tego – nie jest także 
bez znaczenia, jakie dźwięki są wydawane 
podczas jego konsumpcji. Aby zilustrować 
tę koncepcję, można wyobrazić sobie 
ziemniaczane chipsy, które są cienkie, 
aby były łatwą przekąską i miło chrupały 
podczas jedzenia, mają kształt i wielkość 
dopasowane do naszych ust i języka, 
a niektóre fi rmy pakując je w specjalne 
kartonowe tuby dbają o to, aby każdy 
płatek ziemniaka miał identyczną formę, 
dzięki czemu można je ułożyć jeden przy 
drugim, zabezpieczając je w ten sposób 
przed pokruszeniem podczas transportu.

W tym kontekście artykuły spożywcze 
nie powinny być wyłącznie czymś, 
co z talerza bądź opakowania trafi a prosto 
do naszego żołądka. Zaprojektowane wg 
powyższych założeń mają za zadanie naj-

pierw uruchomić pewien proces myślowy, 
stworzyć komunikat, a dopiero potem ulec 
fi zycznemu strawieniu.

W Polsce idea food designu z roku na rok 
staje się coraz bardziej popularna. Świad-
czyć o tym mogą różnorodne festiwale 
i warsztaty pojawiające się coraz częściej 
w kalendarzu imprez designerskich, choć 
jak się okazuje food design jest przez 
nie różnie interpretowany. Zainteresowały 
się nią też uczelnie wyższe.

O d tego roku Akademia Sztuk 
Pięknych w Łodzi, jako pierwsza 

uczelnia w Polsce, uruchomiła nowy 
kierunek studiów podyplomowych „Pro-
jektowanie kulinariów”, który – jak infor-
muje – „będzie kształtował wiedzę i roz-
wijał umiejętności związanych z szeroko 
pojętym FOOD DESIGNEM”. Podobny 
krok poczyniła Wyższa Szkoła VIAMODA 
INDUSTRIAL z Warszawy, wprowadzając 
do swojego programu „Szkołę Kulinarną”, 
gdzie „specjalność FOOD DESIGN będzie 
należeć do obszaru kształcenia z zakresu 
wzornictwa, gastronomii, dietetyki i kultury 
stołu. Specjalność ma charakter interdy-
scyplinarny i jest powiązana z takimi kie-
runkami studiów, jak historia, sztuka, geo-
grafi a, technologia żywności i żywienie 
człowieka, zootechnika i towaroznawstwo, 
dziennikarstwo oraz zarządzanie”.

R ównież w tym roku, we wrześniu, 
w ramach ósmej odsłony projektu 

„Creative Mikser”, organizowanego przez 

Miasto Stołeczne Warszawę i British 
Council w ramach WAWA DESIGN FESTI-
WAL pojawiła się propozycja spotkania, 
kierowana do przedsiębiorców z branży 
kreatywnej poświęcona food designowi 
czyli – w opinii organizatorów – innowacyj-
nemu podejściu do procesu projektowania 
żywności, opakowań, naczyń oraz całej 
sfery związanej ze świadomą konsumpcją, 
zwyczajami i usługami, wykorzystującemu 
badania i trendy by stworzyć optymalne 
doświadczenie konsumenckie, uwzględ-
niające zmieniający się styl życia i potrzeby 
różnych grup społecznych.1) 

W arto też wspomnieć o jeszcze 
jednym z ostatnich ciekawych 

wydarzeń o tematyce powiązanej z food 
designem – projekcie Art Food. W lipcu 
br., w przestrzeni przemysłowej Polskich 
Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” 
S.A., studenci wzornictwa z Royal Col-
lege of Art z Londynu i School of Form 
z Poznania tworzyli obiekty ceramiczne 
przeznaczone specjalnie dla szefów 
kuchni. 

J ak podkreślają organizatorzy tego 
przedsięwzięcia, Art Food, to nowe 

podejście do projektowania naczyń 
i tradycji serwowania jedzenia. Naczynia 
przestają być jedynie tłem, wychodzą zza 
„drugiego planu” i zaczynają grać równo-
rzędną rolę z serwowanymi potrawami, jak 
np. owoce morza podane w porcelanowej 
rafi e koralowej czy talerze, których reliefo-

DIL – Zestaw geometrycznych, multi funkcjonalnych mis, które mogą być użyte zarówno 
do serwowania potraw, jaki i do przykrywania. Projekt Dominika Bździak, School of Form. 
Fot. Cezary Hładki

ZŁOM – w projekcie zostały wykorzystane 
porcelanowe odpady, które były 
przeznaczone na utylizację. Projekt Marta 
Szostek, School of Form. Fot. Cezary Hładki
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wa dekoracja ukazuje się dopiero po pola-
niu dania sosem. 

– Art Food to kompozycja, która powstaje 
pomiędzy estetyką, talerzem, układem 
jedzenia oraz smakiem – wyjaśnia Ma-
rek Cecuła – dyrektor artystyczny 
Ćmielów Design Studio, prowadzący 
warsztaty z wytwarzania ceramiki. – Po-
siłki to już nie tylko zaspokojenie apetytu, 
to przeniesienie jedzenia na wyższy poziom 
– poziom doznań estetycznych, oddziałują-
cy na wszystkie zmysły. 

T ematyka food designu zaczyna 
być zatem postrzegana jako coraz 

bardziej istotna, a jej obecność w progra-
mach organizowanych festiwali – obo-
wiązkowa (nie inaczej jest w przypadku 
zaczynającego się w październiku br. 
ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL). Można sądzić, 
że zainteresowanie food designem nie jest 
tylko przejściową modą, ciekawostką. 
Jest to z pewnością nowe pole do dzia-
łania i szansa nie tylko dla projektantów, 
ale i przedsiębiorstw z branży spożywczej. 
Odpowiednie zaprojektowanie nie tylko sa-
mego produktu, ale także całego procesu 
jego produkcji nabiera nowego ważnego 
znaczenia dla podnoszenia jakości życia 
w szerszym tego słowa rozumieniu. Jed-
nocześnie zwiększa szansę na osiągnięcie 
oszczędności, realny zysk, rozwój fi rmy 
i zwiększenie jej konkurencyjności na ol-
brzymim rynku, jakim jest rynek artykułów 
spożywczych. Biorąc zatem pod uwagę 
pokaźny apetyt społeczeństwa na dobre 
jedzenie i jego rosnące aspiracje estetycz-
ne, przyszłość coraz bardziej modnego 
food designu (obojętnie, w którym znacze-
niu tego pojęcia) i całej tej branży rysuje 
się interesująco, inspirująco i… smacznie 
– zarówno dla przedsiębiorców, projektan-
tów, kucharzy, jak i konsumentów.

Polskie pomysły Polskie pomysły 
na muzeum wzornictwana muzeum wzornictwa

Historia polskiego muzealnictwa z dziedziny Historia polskiego muzealnictwa z dziedziny 
wzornictwa sięga połowy XIX wieku. Choć mówić wzornictwa sięga połowy XIX wieku. Choć mówić 
wówczas o wzornictwie w dzisiejszym rozumieniu wówczas o wzornictwie w dzisiejszym rozumieniu 

tego słowa, raczej trudno, to właśnie wtedy tego słowa, raczej trudno, to właśnie wtedy 
na mapie Polski (wówczas wciąż jeszcze pod na mapie Polski (wówczas wciąż jeszcze pod 

rozbiorami) zaczęły pojawiać się pierwsze muzea rozbiorami) zaczęły pojawiać się pierwsze muzea 
techniczno-przemysłowe. Miały one na celu z jednej techniczno-przemysłowe. Miały one na celu z jednej 

strony prowadzenie działalności muzealniczej, strony prowadzenie działalności muzealniczej, 
gromadzenie dorobku kulturalnego – z drugiej gromadzenie dorobku kulturalnego – z drugiej 
aktywność edukacyjną. Prowadzono przy nich aktywność edukacyjną. Prowadzono przy nich 

bowiem rozmaite warsztaty rzemieślnicze.bowiem rozmaite warsztaty rzemieślnicze.

J ednym z pierwszych tego typu muzeum 
na ziemiach polskich było Muzeum Tech-

niczno-Przemysłowe w Krakowie, powołane 
z inicjatywy Adriana Baranieckiego w 1868 roku. 
Muzeum powstało na wzór Muzeum w South 
Kensington w Londynie, utworzonego po wy-
stawie światowej w 1851 roku. Jego celem było 
pobudzenie rodzimego rzemiosła i stworzenie 
podwalin pod jego dalszy rozwój. Należy dodać, 
że było to wówczas jedyne muzeum w Krakowie 
(Czartoryscy postanowili udostępnić swoją 
kolekcję dopiero w 1876 roku). Krakowskie mu-
zeum prowadziło liczne warsztaty rzemieślnicze 
i pełniło rolę szkoły artystycznej. 

Zbiory muzeum obejmowały obiekty rzemiosła 
artystycznego i użytkowego, zarówno pol-
skiego jak i zagranicznego, wytwory polskiej 
i obcej sztuki ludowej. Posiadało także eks-

Gmach Muzeum Techniczno-
-Przemysłowego w Krakowie (wikipedia)

Karolina Badzioch-Brylska

1) http://www.britishcouncil.pl/o-nas/prasa/creative-
mikser-8-food-design-%E2%80%93-przegryzamy-sie-
przez-temat
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ponaty z wypraw afrykańskich, syberyjskich 
Benedykta Dybowskiego oraz amerykańskich 
– Konstantego Jelskiego. Muzeum skom-
pletowało wspaniałą kolekcję artystycznego 
tkactwa, haftów i ceramiki, cenną kolekcję 
porcelany polskiej z Korca i Baranówki oraz 
fajansów z ziem polskich od XVII do XIX wie-
ku. W 1912 roku zbiór muzealny obejmujący 
20 działów szacowano na 30 tysięcy obiektów. 
Ogromna kolekcja została rozproszona po za-
mknięciu muzeum w 1951 roku. Część zbiorów 
przejęło Muzeum Narodowe w Krakowie, 
część krakowska Akademia Sztuk Pięknych.

O bok krakowskiego muzeum bardzo 
prężną instytucją na ziemiach polskich 

w owym czasie było również Muzeum Prze-
mysłu i Rolnictwa w Warszawie. Założone 
w 1875 roku prowadziło podobny program 

do krakowskiej instytucji. Dokumentowało histo-
rię polskiego przemysłu, rolnictwa i rzemiosła. 
Obok wystaw czasowych i stałych organizowało 
również zajęcia mające na celu popularyzowanie 
nauki i techniki. W 1939 roku, w wyniku działań 
wojennych, muzeum uległo zniszczeniu wraz 
z ponad 10 000 eksponatów.

Od 1892 roku działało w Warszawie również 
Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. 
A w 1929 roku także w Warszawie powstało 
Muzeum Techniki. W 1929 roku zostaje 
przemianowane na Muzeum Techniki 
i Przemysłu. Niezwykle ciekawe zbiory 
muzeum niestety ulęgają rozproszeniu, a ono 
samo zostaje zamknięte w wyniku II wojny 
światowej.

W powojennej czasach niezwykle ważną 
postacią dla kolekcjonerstwa pol-

skiego wzornictwa była Wanda Telakowska, 
pomysłodawczyni oraz wieloletnia dyrektorka 
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. 
Wanda Telakowska od 1946 roku postanowiła 
kolekcjonować polskie projekty – zarówno 
produkty wdrożone, prototypy jak i same szki-
ce projektów. 

Telakowskiej udało się zgromadzić najbardziej 
oryginalne projekty z końca lat 50. i pierwszej 

Wanda Telakowska (http://platerki-
wspomnienia.blogspot.com/2011/02/wanda-
telakowska-1095-1985-tworczyni.html)

Pracownicy Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie

Gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie

Projekt gmachu Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej 
(wikipedia). Architektura i Budownictwo. Miesiecznik 
ilustrowany, nr 7, rocznik 1930

połowy lat 60.: tkaniny, meble, lampy, szkło, 
ceramikę. Gdy 1968 r. Telakowską zmuszono 
do ustąpienia ze stanowiska wicedyrektora 
Instytutu, doprowadziła jeszcze do tego, 
że zbiory przekazano Muzeum Narodowemu 
w Warszawie. Motywacje były oczywiste: w za-
cnym muzealnym otoczeniu kolekcja będzie 
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lepiej chroniona, fachowo konserwowana, 
naukowo opracowywana i okazale ekspono-
wana. A przy okazji, dzięki szlachetnej metce, 
zyska na znaczeniu.

W 1979 roku przy Muzeum Narodowym 
powstał Ośrodek Wzornictwa No-

woczesnego. To właśnie tu trafi ła kolekcja 
Telakowskiej, wciąż powiększana – z jednej 
strony o najciekawsze obiekty sprzed drugiej 
wojny światowej, z drugiej o najbardziej war-
tościowe obiekty ostatnich kilku dziesięcioleci. 
Licząca obecnie ponad 24 tys. obiektów kolek-
cja zdeponowana jest w magazynach pałacu 
Bielińskich w Otwocku Wielkim pod Warszawą. 

O schowanych zbiorach Muzeum Narodowego 
zaczęto głośno mówić po wystawie „Design 
czasów zimnej wojny” w Victoria&Albert Mu-
seum oraz „Chcemy być nowocześni” w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie. 

Ś rodowisko miłośników polskiego wzornic-
twa akcentuje potrzebę utworzenia stałej 

ekspozycji polskiego wzornictwa. Na stworzenie 
muzeum potrzebne jest jednak 3 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni. Muzeum Narodowe 
tymczasem boryka się zarówno z problemami 
fi nansowymi, jak i brakiem wolnej przestrzeni 
wystawienniczej. Utworzeniem muzeum designu 
nie jest zainteresowany również Minister Kultury. 
W wywiadzie Tomasza Urzykowskigo Bogdan 
Zdrojewski, na pytanie o muzeum odpowiedział: 
„Czy nie mamy za dużo muzeów?”.Jednak 
w akcję nagłośnienia problemu coraz bardziej 
angażują się projektanci.

Piotr Wiśniewski ASP, LOBO design

Źródła ilustracji: 
„Warsztaty Krakowskie 1913-1926”, 

pod red. Marii Dziedzic, Kraków: 
Wydawnictwo Akademii Sztuk 

Pięknych, 2009

(Od red. – Na konferencjach UP RP, także 
w br., poświęconych znaczeniu designu 

w nowoczesnej gospodarce jako istotnemu 
czynnikowi wzrostu innowacyjności gospodarki 

i podnoszeniu jakości życie także zwracano 
uwagę, że nowoczesne Centrum Designu, 
które powracając do osiągnięć polskiego 

designu, akcentowało by jego rolę i sposób 
wykorzystywania w nowoczesnych procesach 
projektowych, przestrzeni publicznej, miejscu 

pracy, w systemie szeroko rozumianych usług, 
byłoby bardzo istotną placówką edukacyjną) 

Warto zobaczyć

Apetyt na muzeumApetyt na muzeum

Są talerze, ale nie ma apetytu.
Są obrączki, ale nie ma wzajemności

od co najmniej trzystu lat.

Jest wachlarz – gdzie rumieńce?
Są miecze – gdzie gniew?

I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie.

Z braku wieczności zgromadzono
dziesięć tysięcy starych rzeczy.

Omszały woźny drzemie słodko
zwiesiwszy wąsy nad gablotką.1

M uzeum w wierszu Szymborskiej 
to magazyn pamiątek po lu-

dziach, którzy już nie żyją, po zdarzeniach 
od dawna nieaktualnych, po uczuciach 
dawno wygasłych i wybrzmiałych dźwię-
kach. Poetka ogląda eksponaty, które 
niegdyś służyły zwykłym ludziom. Wraz 
ze śmiercią właścicieli przedmioty te 
straciły swoją funkcję. Czym są obecnie? 
W wierszu są rzeczami zamkniętymi 
w gablotach, odgrodzonymi tafl ą szkła. 
Nawet woźny upodabnia się do ekspona-
tów, zapada w drzemkę i nieruchomieje. 
Jego wąsy stają się elementem kolekcji. 
Czy to nie brzmi znajomo? 

Kto nie pamięta szkolnych wycieczek 
do muzeum, które kojarzą się jedynie 
z wytchnieniem od upału? Chłodne, 
okazałe, mroczne muzealne wnętrza 
przywodzą na myśl tabliczki z zakazami 
fotografowania, jedzenia, przekraczania 
taśmy, z ostrzeżeniami i barierkami, spo-
radycznymi szeptami i kobietami w bez-
kształtnych żakietach, które głośniejszą 

uwagę kwitowały ściągnięciem brwi i pal-
cem przytkniętym do ust. Nie rozmawiać, 
nie dotykać, nie biegać. Dorośli z zaże-
nowaniem zakładali fi lcowe kapcie. Tylko 
dzieci radowały się perspektywą ślizgania 
po podłodze. Oto muzeum zapamiętane 
z lat dziecinnych. 

C zy w dzisiejszym świecie, w świetle 
zmiany stylu życia społeczeństwa, 

coraz bardziej dynamicznego charakteru 
pracy i wypoczynku nadal jest miejsce dla 
takiego rodzaju placówek? Jaka powinna 
być rola muzeów? Co powinny oferować 
współczesnemu człowiekowi, a zwłaszcza 
dzieciom, młodzieży, których spojrzenie 
na kulturę i dziedzictwo narodowe dopie-
ro się kształtuje? W jaki sposób muzea 
mogą się dostosować do przemian spo-
łecznych i do odbiorców? Dlaczego przed 
niektórymi muzeami ustawiają się kolejki, 
a inne świecą pustkami? 

W arto wspomnieć artykuł 1 Usta-
wy o muzeach, zgodnie z któ-

rym Muzeum jest jednostką organizacyjną 
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nienastawioną na osiąganie zysku, której 
celem jest gromadzenie i trwała ochrona 
dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzic-
twa ludzkości o charakterze materialnym 
i niematerialnym, informowanie o warto-
ściach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości 
historii, nauki i kultury polskiej oraz świato-
wej, kształtowanie wrażliwości poznawczej 
i estetycznej oraz umożliwianie korzystania 
ze zgromadzonych zbiorów 2. Tymczasem 
uznany francuski muzeolog Georges-
Henri Rivière stwierdził, że Muzeum jest 
instytucją trwałą, o charakterze niedo-
chodowym, służącą społeczeństwu i jego 
rozwojowi, dostępną 
publicznie, która 
prowadzi badania 
nad materialnymi 
świadectwami dzia-
łalności człowieka 
i jego otoczeniem, 
gromadzi je, kon-
serwuje i zabezpiecza, udostępnia i wy-
stawia, prowadzi działalność edukacyjną 
i służy rozrywce 3.

Nasuwa się spostrzeżenie, że wiele mu-
zeów tę ostatnią funkcję, czyli służenie 
rozrywce zaniedbuje oraz że dotychcza-
sowa idea muzeum stała się przestarzała. 
Czy oprócz jakże istotnych obowiązków 
wynikających z ustawy, dotyczących 
gromadzenia i ochrony dóbr dziedzictwa 
naturalnego i kulturalnego, muzea nie po-
winny rozważyć rozszerzenia swojej działal-
ności, tak aby przyciągnąć szersze grono 
zainteresowanych, zamiast służyć grupie 
specjalistów czy wielbicieli wąskiej dziedzi-
ny? W muzeach regionalnych powtarza się 
motyw rzędów mis, grotów strzał, prymi-
tywnych narzędzi, które nie zapadają w pa-
mięć. To kolejne stare przedmioty, których 
nie można dotknąć, bo odgradzają je taśmy 
i szyby. Trudno znaleźć w tych miejscach 
element rozrywkowy. Czy istnieje alter-
natywa dla tej sytuacji? Ponoć niedawno 
nawet bunkry w Wilczym Szańcu zostały 
odgrodzone barykadą. To zastanawiające, 
zważywszy, że zwiedzający nie posiadają 
siły ani narzędzi, aby zaszkodzić tym potęż-
nym konstrukcjom. 

N ie należy jednak zwieszać no-
sów na kwintę, ponieważ istnieją 

na świecie muzea świadome zmiany stylu 
życia społeczeństwa i nowych sposobów 
odbierania kultury. To miejsca, które 
nie skupiają całej swojej uwagi obiektach, 
archeologii, archiwizacji. Preferują orienta-
cję ideową. Prezentują nie tyle przedmioty, 
co idee, które je manifestują. Aby przed 
młodym człowiekiem odkryć historię 
społeczną, by zainteresować go kulturą, 
nie trzeba prezentować nietykalnych 
przedmiotów. Wystarczy pokazać coś, 
co można dotknąć, powąchać, przymie-
rzyć, samemu wypróbować. W ten spo-

sób udostępniane przedmioty pozwalają 
na wyciąganie własnych wniosków, uczą 
krytyki, rozwijają zdolność obserwacji, wy-
obraźnię, pamięć, pozwalają poprzez inno-
wacyjny, interaktywny kontakt z kolekcją 
muzealną w nowy sposób odczuć piękno, 
zrozumieć historię, sformułować własny 
osąd. Obok muzeów zajmujących się 

Fot. 1. W lizbońskim oceanarium

gromadzeniem i przechowywaniem dóbr 
dziedzictwa narodowego i kulturalnego, 
pojawiają się muzea zdecentralizowane, 
wyspecjalizowane, plenerowe, ekologicz-
ne, wirtualne, wreszcie takie, które oferują 
specjalne programy, zajęcia dla młodzieży.

D o napisania tego artykułu zainspi-
rowała mnie wizyta w Muzeum 

Historii Katalonii (Museu d’Història de 
Catalunya) w Barcelonie oraz w wie-
deńskim muzeum dźwięku, czyli Domu 
Muzyki (Haus der Musik). O nich napiszę 
za chwilę. Wcześniej chciałabym przyto-
czyć kilka przykładów miejsc, które reali-
zują ideę tak zwanego „nowego muzeal-

nictwa”, którą przed-
stawiłam powyżej. 
Jeśli chodzi o placówki 
z nietypową ofertą 
dla dzieci, przychodzi 
mi na myśl Oceana-
rium w Lizbonie 

(Oceanário de Lisboa), największy tego 
typu obiekt w Europie, który może nie jest 
muzeum sensu stricto, ale przecież pre-
zentuje wystawę. Zgromadzono w nim 
fl orę i faunę czterech opływających świat 
oceanów. (fot. 1) Lizbońskie Oceanarium 
daje młodzieży możliwość przeżycia 
niezwykłej przygody w postaci nocy z re-
kinami. To prawda, uczniowie spędzają 

Dotychczasowa idea muzeum Dotychczasowa idea muzeum 
stała się przestarzałastała się przestarzała
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noc w towarzystwie rekinów, rozkładają śpiwory pod ścianą 
akwarium, biorą udział w zajęciach, dowiadują się ciekawostek, 
dzięki którym noc na pewno nie jest sennym koszmarem, a raczej 
spełnieniem marzeń. 

W Polsce nieszablonową propozycję oferuje Park Etno-
grafi czny w Tokarni (oddział Muzeum Wsi Kieleckiej). 

Nowatorskie podejście do odkrywania dziedzictwa kulturowego 
realizowane jest tutaj za pośrednictwem questów. Questów? Tak, 
czyli mówiąc obrazowo turystyki z zagadkami. Muzeum przygo-
towało pięć ścieżek tematycznych. Zwiedzający otrzymuje mapę 
i podąża np. szlakiem syna Niciorza albo opowieści o młynie 
i chlebie. Interpretując wskazówki mapy, odkrywając oznaczone 
miejsca, odnajduje na nowo świat dawnej wsi. 

Oto dom gonciarza; wkrocz do niego śmiało.
Zobacz, czy pod progiem nie znajdziesz pisanek;
Jajko posiadało
Moc tajemną ochrony domu i zagrody
Od wszelkiej choroby, czarów, głodu, szkody. 
Czy innych dobrodziejstw jeszcze doświadczyli
Gospodarze, co niegdyś w tej chałupie żyli? 4

To fragment jednej z map dla zwiedzających gotowych wyruszyć 
na poszukiwanie przygód.

S kansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, znajdujący 
się na tyłach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 

organizuje lekcje muzealne i warsztaty dla najmłodszych. Pro-
gram wizyty w muzeum może na przykład obejmować zdobienie 
feerią barw szyfonowych szali, a nawet udział w wielkim praniu 
w starym stylu, w baliach, przy użyciu tar i wyżymaczek. Można 
również spróbować swoich sił w projektowaniu mody. Dorośli 
i dzieci wspólnie tworzą i ozdabiają akcesoria, a na koniec pre-
zentują swoje dzieła w holu muzeum. 

Fot. 2. Budynek Muzeum Historii Katalonii z perspektywy Port Vell

W e wspominanym wcześniej Domu Muzyki w Wiedniu, 
można dosłownie zostać dyrygentem Filharmonii Wie-

deńskiej. Zwiedzający muzeum dostaje do ręki specjalną batutę, 
zajmuje miejsce przed wyświetloną na ekranie sceną z muzykami 
Filharmonii. Wybiera utwór i… zaczyna. Jest to przygoda dla ludzi 
o stalowych nerwach, ponieważ trzeba się przygotować na kryty-
kę za brak wyczucia taktu. Projekcja na ekranie została tak obmy-
ślona, że muzycy Filharmonii Wiedeńskiej na bieżąco komentują 
nasze zdolności, czy to ironicznym uśmiechem, czy tupnięciem. 
W wiedeńskim muzeum dźwięku można również stworzyć wła-
sną multimedialną operę, wybrać do niej scenografi ę, muzykę, 
intuicyjnie, za pomocą ruchów ciała. Można odbyć podróż w cza-
sie do świata największych wiedeńskich kompozytorów, wejść 
do multimedialnej przestrzeni wystawowej z sylwetkami Mozarta, 
Beethovena, Schuberta czy Straussa. Można też odwrotnie 
– spojrzeć w przyszłość muzyki komputerowej, na własnej skórze 
poczuć i zobaczyć dźwięk, wsłuchać się w odgłosy mikro- i ma-

Fot. 3. W starym kinie w Muzeum Historii Katalonii Fot. 4. W kafejce, a raczej w Muzeum Historii Katalonii
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T o oczywiste, że wspomniane wyżej muzea nie znajdują się 
na tzw. liście „top ten” na świecie ani w Polsce. Gdybyśmy 

mieli kierować się rankingiem popularności, mapa naszych wycie-
czek z pewnością objęłaby paryski Luwr, Muzeum Guggenheima 
w Bilbao, Muzeum Watykańskie, Muzeum Prado w Madrycie, 
Ermitaż w Petersburgu, Muzeum Brytyjskie czy Metropolitan 
Museum of Art w Nowym Jorku. To przed nimi ustawiają się naj-
dłuższe kolejki. I tak pewnie zostanie.

Jednak mimo mniejszej popularności placówek, które przedstawi-
łam w artykule, te unowocześnione muzea, które w alternatywny 
sposób przekazują wiedzę o dziedzictwie kulturowym, naszej 
przeszłości, zdobywają coraz szersze grono zwiedzających 
i to jest nowy, interesujący trend. Szczególnie interesujące bywają 
również zachęty do odwiedzenia takich muzeów.

Fot. 5. Gościnne muzeum

S koro wiadomo już, gdzie znajduje się jedno z tych gościnnych 
muzeów, zakończę cytatem z questów Parku Etnografi cznego:

Brawo, odgadłeś kolejną zagadkę!
Czas zatem wyruszyć po coś na dokładkę.

krokosmosu, a nawet sprawdzić, jak ciche dźwięki jesteśmy 
w stanie usłyszeć.

M uzeum Historii Katalonii (Museo de Historia de 
Cataluña) znajduje się w Port Vell w Barcelonie. (fot. 2) 

Położony w iście bajkowym otoczeniu (niedaleko najsłynniejszej 
barcelońskiej rzeźby Cabeza de Barcelona, autorstwa Roya Lich-
tensteina, w sąsiedztwie tętniącego życiem deptaka La Rambla 
i u wejścia do dzielnicy Barceloneta, gdzie ponoć skosztować 
można wyśmienitych owoców morza), Palau de Mar, budynek 
siedziby muzeum, to jedyny oryginalny magazyn, jaki przetrwał 
w porcie. Wyremontowany z zachowaniem oryginalnego stylu, 
stanowi atrakcyjne dopełnienie barcelońskiego nabrzeża. 

M uzeum otworzono w 1996 roku i pobyt w nim stanowi 
wyjątkową podróż w czasie. Zabiera zwiedzającego 

na wyprawę od czasów prehistorycznych do współczesności, 
wykorzystując sprzęt audiowizualny, komputerowy, oryginalne 
przedmioty i rekonstrukcje wydarzeń historycznych. Zbiory 
związane z historią Katalonii i Katalończykami prezentowane 
są na czterech piętrach muzeum i dzielą się na sekcje tema-
tyczne: korzenie, narodziny narodu, nasze morze, na krawędzi 
imperium, wiek pary, wiek elektryczności, klęska i odrodzenie 
oraz portret współczesnej Katalonii. Proszę mi wierzyć, kolek-
cja muzeum pobudza wyobraźnię już od pierwszych kroków 
i wciąga niczym trąba powietrzna. Sposób prezentacji ekspo-
natów jest doskonale przemyślany. Jest bowiem namacalny, 
i to dosłownie. 

P rzechadzając się po kolejnych salach możemy spróbować 
swoich sił w wyprawianiu skóry w prehistorycznym szała-

sie, przymierzyć zbroję, pokierować starym tramwajem, zajrzeć 
przez ramię modlącemu się mnichowi albo do średniowiecznego 
zakładu szewskiego. W sekcji poświęconej handlowi morskiemu 
otwieramy szufl adki szafki bibliotecznej, by odkryć związane 
z handlem przedmioty i importowane towary. Możemy kupić ga-
zetę w starej drewnianej budce, obejrzeć czarno-biały fi lm w kinie 
z lat czterdziestych, (fot. 3) wypić kawę w kafejce z lat pięćdzie-
siątych (zadbano nawet o teledyski z epoki na kineskopowym 
telewizorze) albo posiedzieć w ławce z pulpitem. (fot. 4) Ba! Moż-
na nawet wczuć się w rozwieszającego propagandowe plakaty 
rewolucjonistę, a wreszcie skryć się w wojennym schronie. W re-
zultacie, nawet jeśli nigdy nie było się pasjonatem hiszpańskiej 
historii, po wyjściu z muzeum można się uznać za znawcę.

J ak wynika z przytoczonych przykładów (które, muszę 
podkreślić, są subiektywne i nie stanowią reprezentatywnej 

próby placówek realizujących ideę „nowego muzealnictwa”), 
istnieją rozmaite sposoby zapoznania odbiorców z dziedzictwem 
narodowym oraz możliwe jest wytoczenie muzealnych dział 
(a tym samym oczyszczenie ich z patyny) przeciwko kulturze 
masowej i zaprezentowanie tradycji, korzeni narodu w sposób 
nowoczesny, multimedialny, interaktywny, edukacyjny i angażując 
wszystkie zmysły. 

1 Fragment wiersza Wisławy Szymborskiej „Muzeum”.
2 Art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach Dz.U. z 2007 r. 

nr 136, poz. 956, z późn. zm.).
3 La muséologie selon Georges-Henri Rivière (1989).
4 Jedna ze wskazówek z questu szlakiem wierzeń ludowych świętokrzyskiego; Park 

Etnografi czny w Tokarni.

Katarzyna Kowalewska

Zdj. aut.
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Warto wiedzieć

SKĄD SIĘ BIORĄ 

NOWE LEKI?NOWE LEKI?
Dr Andrzej Jurkiewicz

Człowiek od zawsze dążył do poprawy swojego zdrowia i wydłużenia czasu Człowiek od zawsze dążył do poprawy swojego zdrowia i wydłużenia czasu 
życia. Rozwój nauki i techniki sprawił, że zapanowało powszechne przekonanie życia. Rozwój nauki i techniki sprawił, że zapanowało powszechne przekonanie 

o bliskim pokonaniu trapiących nas chorób, a także znacznym wydłużeniu o bliskim pokonaniu trapiących nas chorób, a także znacznym wydłużeniu 
okresu młodości. Media codziennie donoszą zarówno o nowych odkryciach okresu młodości. Media codziennie donoszą zarówno o nowych odkryciach 

naukowych, jak i opracowywanych, coraz doskonalszych metodach naukowych, jak i opracowywanych, coraz doskonalszych metodach 
diagnostycznych i terapiach wielu dotychczas nieuleczalnych chorób. diagnostycznych i terapiach wielu dotychczas nieuleczalnych chorób. 

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić główne kierunki poszukiwań W niniejszym artykule chciałbym przedstawić główne kierunki poszukiwań 
nowych leków i kilka substancji wprowadzonych do terapii bądź będących nowych leków i kilka substancji wprowadzonych do terapii bądź będących 

przedmiotem intensywnych badań od roku 1990.przedmiotem intensywnych badań od roku 1990.

Czym jest lek? 

Na początek zastanówmy się, czym jest lek. 
Podręcznikowa defi nicja mówi, że jest to sub-
stancja chemiczna lub mieszanina najróżniej-
szych substancji chemicznych, która wpro-
wadzona do organizmu ludzkiego bądź zwie-
rzęcego wywołuje pożądany efekt biologiczny 
polegający na zapobiegnięciu, powstrzymaniu 
lub wyeliminowaniu stanu chorobowego. Jed-
nak lek to nie tylko określony rodzaj substancji, 
to także jej ilość wprowadzona do organizmu 
czyli dawka. Ta sama substancja w zależności 
od ilości, w jakiej zostanie spożyta może wy-
wołać efekt terapeutyczny, umiarkowanie bądź 
skrajnie szkodliwy. 

Dobitnym przykładem takiej zależności jest spo-
żywana przez nas niemal każdego dnia kofeina. 
Jedna szklanka kawy zawiera około 100 mg 
kofeiny, wystarczająco by pobudzić organizm 
ludzki do porannej aktywności. Spożycie 1 g tej 
substancji spowoduje silne pobudzenie, drżenie 
rąk i dekoncentrację. Dostarczenie do organizmu 

10 g kofeiny niechybnie doprowadzi do jego 
śmierci w wyniku porażenia układu oddechowe-
go i zaburzeń rytmu pracy serca. 

Nieco historii 

Mniej więcej od czasu powstania wielkich 
miast i rozwinięcia się handlu czyli od około 
6 tysięcy lat pojawiły się poważne problemy 
związane z rozprzestrzenianiem się chorób, 
szczególnie tych wywoływanych przez drobno-
ustroje, jak wirusy i bakterie. Choroby te na-
zwane później zakaźnymi przenosiły się wraz 
z ludźmi powodując wyniszczenie nierzadko 
całych społeczności. Wówczas nie znano 
jeszcze przyczyny ich powstawania, a leczenie 
opierało się na podawaniu ziół, okadzaniu 
dymem i usuwaniu zwłok zmarłych. 

W dobie Renesansu wraz z pobudzeniem 
intelektualnym nastąpił rozwój nauki o życiu 
i zdrowiu człowieka. Ogromny wkład w rozwój 
medycyny i farmacji wniósł wywodzący się 

z kręgu kultury języka niemieckiego lekarz, 
farmaceuta i astrolog znany jako Paracelsus. 
Ten uczony w swojej praktyce lekarskiej stoso-

Paracelsus (1494-1541) – ojciec nowożytnej 
medycyny
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wał czysto empiryczne metody jak obserwacja 
pacjentów, analiza objawów chorobowych, 
podawanie stałych dawek leków, leczenie 
różnych chorób odmiennymi specyfi kami. 

Paracelsus zastosował rtęć jako antidotum 
przeciw syfi lisowi, wprowadził maść cynkową, 
a także podawał makówki cierpiącym na bóle 
głowy. Nie bez racji zyskał miano „ojca medy-
cyny nowożytnej”. 

W XIX w. dzięki odkryciom Ludwika Pasteura 
i Roberta Kocha dowiedziono, że większość 
chorób przenoszonych pomiędzy organizmami 
żywymi jest wywoływana poprzez czynniki 
chorobotwórcze w postaci najróżniejszych 
drobnoustrojów. Z kolei szkocki chirurg Robert 
Lister swymi badaniami dowiódł, że szkodliwe 
mikroorganizmy ulegają zniszczeniu poprzez 
kontakt z wysoką temperaturą i substancjami 
chemicznymi takimi jak fenol czy soda. Pod 
koniec XIX w. niemiecki chemik Felix Hoff mann 
opracował przemysłową syntezę kwasu ace-
tylosalicylowego, substancji znanej od wieków 
ze swych właściwości przeciwbólowych. Zawie-
rający ten związek specyfi k – aspiryna, natych-
miast trafi ł do sprzedaży i stał się pierwszym 
całkowicie syntetycznym lekiem. 

Na początku XX w. uczeń Kocha, Paul Ehrlich 
zapoczątkował erę poszukiwania substancji 
chemicznych zdolnych do niszczenia najróż-
niejszych drobnoustrojów chorobotwórczych 
przy jednoczesnym zachowaniu ich względne-
go bezpieczeństwa dla organizmu. W 1910 r. 
Ehrlich wprowadził pierwszy lek będący w ca-
łości dziełem umysłu ludzkiego – salwarsan. 

W 1928 szkocki lekarz i bakteriolog Aleksan-
der Fleming odkrywa, że pleśń Penicillium 
powoduje zahamowanie wzrostu bakterii 
– gronkowca złocistego. Późniejsze badania 
Fleminga oraz Howarda Floreya i Ernesta 
Chaina pozwoliły na wyizolowanie z pleśni 
Penicillium substancji nazwanej Penicyliną G, 
a następnie zbadanie jej struktury chemicznej 
i opracowanie metody produkcji przemysłowej. 

W 1941 r. ów związek po raz pierwszy podano 
pacjentowi cierpiącemu na ostre zakażenie ca-
łego organizmu czyli posocznicę. Równolegle 
w USA zespół badawczy kierowany przez Sel-
mana Waksmana bada bakterie glebowe 
i odkrywa szereg substancji działających 
toksycznie na bakterie chorobotwórcze, 
które zostają nazwane antybiotykami. 

Od połowy XX w. rozpoczyna się gigantyczny 
rozwój przemysłu farmaceutycznego, do lecz-
nictwa wprowadzone zostają środki przeciw 
większości trapiących ludzkość stanów cho-
robowych. Jednocześnie pomimo olbrzymich 
nakładów fi nansowych, tysięcy nowoczesnych 
laboratoriów i pracujących w nich naukowców, 
całkowite zwalczenie wielu groźnych chorób, 
jak nowotwory w dalszym ciągu pozostaje 
w sferze ludzkich marzeń. 

Na co działa lek? 

Zastanówmy się, na jaki konkretny cel od-
działywuje lek wprowadzony do żywego 
organizmu. 

Większość czynników chorobotwórczych 
trapiących organizmy żywe składa się z białka, 

skomplikowanej substancji będącej podstawą 
każdego żywego organizmu. Z kolei informacja 
o tym, jakie białko ma zostać wytworzone 
w danym organizmie zapisana jest w substan-
cjach zwanych kwasami nukleinowymi. Te 
dwa rodzaje substancji stanowią o całym życiu 
na naszej planecie. Wszelkie miejsca odpowia-
dające za funkcjonowanie kluczowych funkcji 
organizmu na poziomie komórek i tkanek 
to białka. Tak więc większość leków jest w ści-
słym znaczeniu skierowana do oddziaływania 
na białka. Jednocześnie bardzo intensywnie 
rozwija się badania nad lekami wchodzącymi 
w reakcje z kwasami nukleinowymi. 

Białka są najprościej mówiąc związkami che-
micznymi składającymi się z atomów węgla, 
wodoru, azotu, tlenu oraz innych pierwiastków, 
jak siarka, fosfor, magnez, cynk, żelazo. W or-
ganizmach żywych białka przyjmują najróżniej-
szą postać od nici składającej się z malutkich 
cegiełek zwanych aminokwasami po skompli-
kowane przestrzennie wzajemnie przenikające 
się twory, zbudowane nie tylko z wielu tysięcy 
bądź dziesiątków tysięcy aminokwasów, 
ale także z fragmentów cukrów, lipidów, jonów 
metali czy kwasów nukleinowych. 

Z kolei kwasy nukleinowe są niejako pierw-
szym najistotniejszym składnikiem nie tyle 
budującym, ile odpowiedzialnym za takie 
a nie inne trwanie i postać życia na Ziemi. 
Kwasy nukleinowe to związki chemiczne skła-
dające się z kilkudziesięciu do wielu tysięcy 
cegiełek zwanych nukleotydami. 

W żywych organizmach występują zasadniczo 
dwa rodzaje tych substancji kwas dezoksy-
rybonukleinowy DNA i kwas rybonukleinowy 

Ludwik Pasteur (1822-1895) – francuski 
chemik i mikrobiolog

Aleksander Fleming 
(1881-1955) – odkrywca 
penicyliny
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RNA. W organizmie ludzkim to DNA jest sub-
stancją, w której została zapisana całość infor-
macji o jego budowie i funkcjonowaniu. Odcinki 
DNA zawierające konkretną informację o ta-
kich cechach, jak kolor oczu czy podatność 
na tę czy inną chorobę nazywamy genami. 
Informacja ta zostaje w organizmie zrealizowa-
nia poprzez wytworzenie konkretnego białka.

Jakie są źródła współcześnie 
stosowanych leków? 

Pierwszym źródłem są substancje produko-
wane przez organizmy żywe od najmniej-
szych mikroorganizmów, jak bakterie poprzez 
grzyby, rośliny i zwierzęta. Wprowadzone 
do lecznictwa w ostatnich dwóch dekadach 
substancje pochodzenia naturalnego, to mię-
dzy innymi paklitaksel znany jako taksol. 
Związek ten został wyizolowany z kory cisa 
i dzięki swoim właściwościom polegającym 
na hamowaniu wzrostu komórek zwierzęcych 
zdolnych do szybkiego podziału, jakimi są mię-
dzy innymi komórki nowotworowe znalazł 
zastosowanie w leczeniu raka jajnika, piersi 
i płuc. Obecnie paklitaksel wchodzi do użycia 
także w kardiologii jako czynnik zapobiegający 
zarastaniu stentów czyli sztucznych kawałków 
naczyń krwionośnych wstawionych chirurgicz-
nie w miejsce naczyń uszkodzonych w wyniku 
miażdżycy. 

W próbkach gleby ze znajdującej się na Oce-
anie Spokojnym Wyspy Wielkanocnej (Rapa 
Nui) odkryto bakterie Streptomyces hygro-
scopicus wytwarzające substancję nazwaną 
rapamycyną. Ten związek chemiczny ma 
właściwości immunosupresyjne czyli powo-
duje osłabienie procesów odpornościowych 
organizmu ludzkiego, dzięki czemu znajduje 
zastosowanie w transplantologii. Jak wiadomo 
organizm stara się usunąć wszystko to, co roz-
pozna jako zagrożenie dla swojego istnienia. 

Tak też się dzieje w przypadku wszczepienia 
organu np. nerki pochodzącego od innego 
osobnika tego samego bądź innego gatunku. 
Odpowiedź immunologiczna organizmu jest 
główną przyczyną niepowodzeń w transplan-
tologii. Poszukuje się więc substancji chemicz-
nych mogących ja osłabić. 

W 2009 r. odkryto, że rapamycyna może wpły-
wać na jedno z białek organizmu myszy zwane 
Laminą A odpowiedzialne za procesy podziału 
komórki, a co za tym idzie szybkość starzenia 
się organizmu. To odkrycie być może będzie 
użyteczne w terapii bardzo rzadkiej choroby 
genetycznej zwanej zespołem progerii Hut-
chinsona-Gilforda. Osoby dotknięte tą chorobą 
starzeją się w przyspieszonym tempie, średni 
czas ich przeżycia wynosi około 13 lat, a zgon 
najczęściej następuje w wyniku udaru mózgu 
bądź zawału serca, a więc przypadłości cha-
rakterystycznych dla osób w podeszłym wieku. 

i jednocześnie powoduje zakłócenie mechani-
zmu jego naprawy przez odpowiednie enzymy 
czyli białka. Ponadto substancja ta może 
potencjalnie przeciwdziałać wytwarzaniu się 
oporności komórek nowotworowych na stoso-
wane inne leki przeciwnowotworowe. Obecnie 
trabektedyna została dopuszczona do zastoso-
wania w leczeniu nowotworów typu mięsaków 
występujących w kończynach dolnych i jamie 
brzusznej oraz w kombinacji farmaceutycznej 
z antybiotykiem doksorubicyną w leczeniu 
raka jajników. Trwają także intensywne prace 
nad zastosowaniem trabektedyny w leczeniu 
innych nowotworów, jak rak piersi czy płuc. 

Substancje zaprojektowane 
przez człowieka 

Wprowadzenie do badań naukowych kompu-
terów, niezwykle szybki rozwój ich możliwości 
obliczeniowych, a także poznanie budowy 
i właściwości fi zykochemicznych wielu sub-
stancji otworzyło w nauce erę matematyczne-
go projektowania pojedynczych bądź oddziału-
jących ze sobą cząsteczek chemicznych. 

Poprzez sposób nazwany „in silico” 
stworzono już dziesiątki tysięcy wirtual-
nych związków chemicznych, obliczono 
ich właściwości fi zykochemiczne, a także 
potencjalne działanie biologiczne. Symula-
cjom matematycznym poddaje się także wiele 
związków wytworzonych na drodze klasycznej 
syntezy badając ich korelacje z potencjalnymi 
„celami” w czynnikach chorobotwórczych, 
jak enzymy, receptory czy fragmenty błony 
komórkowej. 

Spektakularnym osiągnięciem takiego podej-
ścia są leki z grupy inhibitorów proteazy – klu-
czowego enzymu odpowiedzialnego za na-
mnażanie się w organizmie człowieka białek 
tworzących wirus HIV. Enzymy to w większości 
cząsteczki białek służące w organizmie 
do przyspieszania reakcji chemicznych warun-
kujących zachodzenie wszystkich podstawo-
wych czynności życiowych.

Zakażenia wirusem HIV prowadzące do roz-
winięcia się tzw. zespołu nabytego niedoboru 
odporności AIDS zwanego „dżumą XX wieku” 
jest ogromnym problemem ludzkości szcze-
gólnie w krajach Afryki. Od zanotowania pierw-
szych przypadków AIDS w 1981 r., i szybkiego 
szerzenia się epidemii w krajach Europy 

Salwarsan – pierwszy syntetyczny środek 
bakteriobójczy

Rapamycyna –zapobiega odrzuceniu 
przeszczepu nerek

Ze świata zwierząt pochodzi trabektedyna, 
jedna z intensywnie badanych substancji 
przeciwnowotworowych. Substancja ta zo-
stała odkryta w ciele morskiego zwierzęcia 
bezkręgowego – osłonicy o łacińskiej nazwie 
Ecteinascidia turbinata. Do uzyskania 1 grama 
tej substancji potrzeba aż 1 tonę tych morskich 
zwierzątek. Na szczęście dzięki rozwojowi 
syntezy chemicznej udaje się uzyskać trabek-
tedynę z półproduktu wytwarzanego w dużych 
ilościach przez pewne bakterie. 

Badania naukowe dowiodły, że trabektedyna 
wykazuje bardzo ciekawy sposób działania 
wobec materiału genetycznego komórki no-
wotworowej. Substancja ta wchodzi w reakcję 
chemiczną z DNA komórki nowotworowej 
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Zachodniej i USA podjęto zakrojone na sze-
roką skalę badania naukowe mające na celu 
poznanie czynnika chorobotwórczego, a także 
opracowanie metod diagnostyki i leczenia. 

W roku 1985 wprowadzono pierwsze testy la-
boratoryjne za pomocą, których możliwe stało 
się wykrycie we krwi obecności wirusa HIV. 
W latach 1983-1987 ustalono strukturę tego 
drobnoustroju i mechanizm jego rozprzestrze-
niania się w organizmie człowieka, a w 1987 r. 
wprowadzono azydotymidynę (AZT), będącą 
pierwszym lekiem zastosowanym w zakażeniu 
HIV. Poznanie sposobu namnażania się wirusa 
HIV spowodowało, że możliwe stało się poszu-
kiwanie substancji chemicznych pozwalających 
na hamowanie bądź blokowanie tego procesu 
poprzez oddziaływanie na enzymy wirusa 
odpowiedzialne za kolejne etapy jego rozwoju 
w organizmie. 

o strukturze odpowiednio pasującej do „tune-
lu”. W 1995 do leczenia dopuszczono pierwszą 
z substancji inhibitujących proteazę – sakwi-
nawir, a w latach kolejnych następne jak 
amprenawir, rytonawir. 

Obecnie w leczeniu stosowanych jest oko-
ło 10 leków będących inhibitorami proteazy. 

Współcześnie zakażenia HIV leczy się 
najczęściej przy pomocy kombinacji leków 
przeciwwirusowych działających na różne 
wrażliwe miejsca kluczowe dla rozwoju 
wirusa w organizmie. Stało się to możliwe 
dzięki poznaniu jego kilku innych enzymów, 
jak integraza odpowiedzialna za połączenie się 
DNA wirusa z DNA człowieka czy odwrotna 
transktyptaza służąca do wytworzenia przez 
wirus własnego DNA (jego pierwotna infor-
macja genetyczna jest bowiem odwrotnie niż 
u większości organizmów zapisana na RNA). 

Podawanie pacjentom takich kombinacji leków 
nazwane metodą HAART (Highly Active An-
tiretroviral Therapy) przyniosło znaczne zwięk-
szenie przeżywalności pacjentów i poprawiło 
ich jakość życia. Obecnie z infekcją, która jeśli 
jest odpowiednio wcześnie leczona, można 
przeżyć co najmniej kilkanaście lat. 

Aby otrzymać substancję chemiczną, która 
z sukcesem zostanie wprowadzona do le-
czenia należy zaprojektować i zsyntetyzować 
tysiące lub dziesiątki tysięcy związków che-
micznych. Otrzymanie takiej ilości indywiduów 
chemicznych na drodze klasycznej reakcji 
dwóch różnych substratów da najczęściej 
jeden produkt główny i ewentualnie kilka pro-
duktów ubocznych. Wyzwaniem stało się więc 
szybkie otrzymywanie wielu produktów. Się-
gnięto więc po syntezę polegającą na reakcji 
„każdy z każdym”– 10 nieznacznie różniących 
substratów należących do jednej klasy związ-
ków z 10 innymi również nieznacznie się róż-
niącymi substratami należącymi do innej klasy 
związków. Otrzymuje się w ten sposób zbiór 
– bibliotekę kombinatoryczną 100 nowych 
produktów, które mogą być następnie podda-
ne badaniom. 

W ten sposób poszukuje się np. jeszcze lep-
szych analogów już istniejących leków. Cieka-
wym przykładem jest znana nam rapamycyna, 
która w jednym z miejsc została zmodyfi kowa-
na chemicznie, tak by potencjalnie hamowała 
kinazę, jeden z enzymów, który w komórkach 
nowotworowych odpowiada za ich bardzo 

szybki rozrost. Otrzymaną w ten sposób biblio-
tekę związków poddano badaniom i do testów 
klinicznych wybrano te najbardziej obiecujące, 
z których jeden o nazwie temsirolimus wszedł 
w 2007 r. do leczenia raka nerek. Z kolei mo-
dyfi kacja struktury rapamycyny w innym miej-
scu pozwoliła na otrzymanie grupy ciekawych 
substancji, z których jedna o roboczej nazwie 
ILS-920 może okazać się przydatna w lecze-
niu chorób układu nerwowego. 

Leki biologiczne 

Poznanie struktury dużych substancji, takich 
jak białka i kwasy nukleinowe DNA i RNA 
oraz rozwój metod ich powielania, pozwo-
liło na syntezę nie tylko małych substancji 
(opisanych powyżej) zbudowanych z 10, 
100 czy 200 atomów węgla, ale ogromnych 
cząsteczek składających się z co najmniej 
1000 czy 10 000 atomów węgla, stworzonych 
dotychczas jedynie w środowisku naturalnym. 
W ten sposób powstała koncepcja leków 
biologicznych, czynników mogących wpływać 
na konkretne patogeny w bardzo specyfi czny 
i selektywny sposób, naśladując np. funkcję 
białek naszego organizmu. 

Jednymi z takich biologicznie aktywnych 
cząstek są przeciwciała. Te ogromne białka 
są wydzielane w organizmie człowieka przez 
komórki układu odpornościowego, a ich funkcja 
polega na atakowaniu czynnika patologicznego 
takiego jak wirus, inne białko czy bakteria. 
W 1975 r. opracowano metodę wytwarzania 
jednego z rodzajów przeciwciał tzw. przeciwciał 
monoklonalnych, które są skierowane przeciw 
jednemu konkretnemu czynnikowi patolo-
gicznemu. Od tej pory nastąpił szybki postęp 
w tej dziedzinie i w roku 1998 wprowadzono 
do lecznictwa najbardziej chyba znane obecnie 
przeciwciało monoklonalne – trastuzumab. 

Model komputerowy proteazy – enzymu 
wirusa HIV (zaznaczony na niebiesko), 
z widocznym inhibitorem wsuniętym 
w „tunel” (zaznaczony na żółto)

Jeden z takich enzymów, którego struktu-
rę w pełni poznano w 1989 r., nosi nazwę 
proteazy. Ten składający się z dwóch części 
zawierających po 99 aminokwasów twór 
odpowiedzialny jest za odpowiednie pocięcie 
białek niezbędnych do przymocowania się 
przez wirusa do zdrowych komórek ludzkiego 
układu odpornościowego. Badania struktury 
tego enzymu pozwoliły na odkrycie zjawiska 
tworzenia się specyfi cznego „tunelu”, do któ-
rego wsuwa się cząsteczka białka mająca 
podlegać procesowi takiej obróbki. Wobec 
tego zadano sobie pytanie czy w ów „tunel” 
nie można wsunąć innej substancji chemicznej, 
która zablokuje proces wytworzenia białek 
wirusa i tym samym zahamuje proces jego 
rozprzestrzeniania się w organizmie. Używając 
zarówno symulacji komputerowych, jak i też 
klasycznych metod przewidywania struktury 
i właściwości związków chemicznych, zapro-
jektowano i zsyntezowano wiele substancji 

Model komputerowy cząsteczki 
trastuzumabu
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Związek ten zbudowany z prawie 6,5 tysiąca 
atomów węgla stał się nadzieją dla wielu tysięcy 
kobiet walczących z odmianą nowotworu piersi, 
w którym występuje zwiększona produkcja 
białka oznaczonego jako HER2. Taka postać 
nowotworu powoduje ok. 20-30% wszystkich 
przypadków tej choroby. Niestety ten typ nowo-
tworu cechuje się większą złośliwością, a więc 
krótszą przeżywalnością pacjentek ze względu 
na jego szybszy rozwój i wcześniejsze pojawie-
nie się oporności na chemioterapię. 

Trastuzumab wiąże się z częścią białka HER2, 
co powoduje wstrzymanie namnażania się 
komórek nowotworu, a ponadto pobudza 
komórki odpornościowe do lepszego ich usu-
wania. Niestety przy podawaniu tego specyfi ku 
zanotowano także objawy niepożądane, z któ-
rych najgroźniejszym jest toksyczne działanie 
na serce. Ponadto jest to bardzo drogi specyfi k 
dodatkowo wymagający przed podaniem 
przeprowadzenia kosztownych testów bioche-
micznych, wobec czego nawet w państwach 
bardzo bogatych, pomimo nacisków ze strony 
organizacji skupiających chorych, leczenie tym 
preparatem jest ściśle limitowane. 

Inną nadzieją na skuteczną walkę z chorobami 
są tzw. białka fuzyjne. Substancje te powsta-
ją poprzez zabieg polegający na połączeniu 
dwóch genów (fragmentów DNA), na których 
zapisana jest informacja o dwóch rożnych 
białkach. Białko powstałe z odczytania tak 
połączonej informacji genetycznej ma przy-
najmniej częściowo właściwości obu białek. 
Jednym z takich białek wprowadzonym do le-
czenia w 2005 r. jest abatacept. Substancja 
ta wykazuje silne działanie hamujące ludzki 
układ odpornościowy (immunosupresyjne), 
przez co znalazła zastosowanie w leczeniu 
reumatoidalnego zapalenia stawów znanego 
potocznie jako reumatyzm. 

Choroba ta, opisana już 5 tysięcy lat temu 
ma bowiem podłoże autoimmunologiczne 
czyli takie, w którym komórki odpornościowe 
organizmu atakują własne komórki i tkanki 
uznając je za obce. Jak wiemy reumatyzm 
ma charakter choroby postępującej, najpierw 
atakuje stawy, potem dochodzi do obrzęków 
i nadżerek kości w okolicach stawu, a także 
unieruchomienia i w konsekwencji zaniku 
mięśni otaczających zajęty staw. Zmianom 
patologicznym towarzyszy silny ból. 

Od wielu lat do leczenia reumatyzmu stosuje 
się środki zmniejszające odpowiedź immu-

nologiczną organizmu – kortykosteroidy, 
cyklosporyny, a od niedawna leki biologicz-
ne z grupy przeciwciał monoklonalnych 
i białek fuzyjnych skierowanych przeciw 
konkretnym komórkom ludzkiego układu od-
pornościowego. Niestety, tak jak w przypadku 
innych leków obniżających odporność, także 
przyjmowanie leków biologicznych zwiększa 
ryzyko wystąpienia infekcji drobnoustrojami 
i powoduje przykre objawy uboczne, jak bóle 
głowy, wymioty, bóle brzucha i ogólne osłabie-
nie organizmu. 

Nowe zastosowanie 
„starych” leków 

Poszukiwanie nowych leków, to nie tylko 
kwestia nowych substancji. Wzrastające 
koszty wprowadzenia nowego specyfi ku 
szacowane niekiedy na 1 do 2 mld dolarów 
i długi czas, jaki mija od syntezy chemicznej 
do wprowadzenia na rynek (10-15 lat), skłoniły 
świat farmacji do pochylenia się na nowo nad 
substancjami będącymi już w obrocie farma-
ceutycznym lub znanymi w medycynie ludowej 
czy dalekowschodniej.

W 2007 r. opublikowano badania z których 
wynikało, że kwas acetylosalicylowy wpro-
wadzony na rynek jako środek przeciwbólowy 
jeszcze w XIX wieku, podawany w dawce ok. 
75 mg dziennie ma działanie zapobiegające 
tworzeniu się zakrzepów powstających wsku-
tek zbijania się płytek krwi. Tym samym kwas 
acetylosalicylowy może być stosowany w profi -
laktyce chorób układu krążenia, a także w profi -
laktyce stanów po wszczepieniu stentów. Innym 
szeroko znanym środkiem przeciwbólowym 
i przeciwzapalnym jest ibuprofen. W 2011 r. 
pojawiło sie doniesienie naukowe o jego poten-
cjalnym wpływie na zmniejszenie prawdopo-
dobieństwa wystąpienia choroby Parkinsona. 
Z kolei znana od kilku tysięcy lat w medycynie 
indyjskiej kurkumina, stosowana powszechnie 
jako barwnik spożywczy (E100) znalazła się 
pod okiem badaczy ze względu na możliwe 
działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne 
i zapobiegające chorobom neurodegrada-
cyjnym, jak choroba Alzheimera. Stosowana 
od ponad 100 lat w walce z chorobą wieńcową 
serca nitrogliceryna może okazać się cennym 
lekiem obniżającym ciśnienie krwi. Propranolol 
– substancja od wielu lat stosowana w leczeniu 
nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca 

i zaburzeń jego rytmu, jest intensywnie badany 
pod kątem możliwego działania przeciwnowo-
tworowego, a także zwalczania pierwotniaka 
Plasmodium powodującego rozwój malarii.

Wiecznie zdrowi? 

Jak więc widzimy, ostatnich kilka dekad przy-
niosło ogromny postęp w walce o ludzkie życie 
i zdrowie. Czy więc bliżsi jesteśmy ery wiecz-
nego zdrowia? Na to pytanie nie mamy ciągle 
satysfakcjonującej odpowiedzi. Z jednej strony 
ludzkość posiada wiele cennych terapeutyków 
na groźne choroby, jak nowotwory czy AIDS, 
które z racji wysokich kosztów są dostępne dla 
nielicznych chorych z najbogatszych państw. 
Ale w krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej 
choroby zakaźne, jak cholera, trąd czy malaria 
nadal dziesiątkują całe społeczności. Nadmier-
ne stosowanie antybiotyków w krajach Europy 
i Ameryki Północnej doprowadziło do powsta-
nia opornych na nie niebezpiecznych szcze-
pów bakterii. 

Z drugiej strony z każdym dniem wzrasta 
wiedza o otaczającym nas świecie przyrody. 
Odkrywane są nowe białka odpowiedzialne 
za rozwój nowotworów i poznawane geny 
trapiących nas drobnoustrojów. Corocznie 
badaniom aktywności terapeutycznej poddaje 
się setki tysięcy zarówno nowych, jak i tych 
znanych od dawna substancji. Liczne wyprawy 
badawcze przeszukują oceany i tropikalne 
dżungle odkrywając nieznane dotąd organizmy 
produkujące niezmiernie ciekawe substancje 
chemiczne. 

Przyszłość w walce z chorobami jest więc 
otwarta. Pamiętajmy, że i my sami mamy 
w niej duże pole do działania i zapobiegania 
wielu chorobom. Zdrowie to przede wszystkim 
profi laktyka i to ta najprostsza, jak codzienny 
umiarkowany wysiłek fi zyczny, lżejsza i róż-
norodniejsza dieta i regularne wykonywanie 
podstawowych badań lekarskich. Może nas 
to niejednokrotnie uchronić przed przykrymi 
dolegliwościami lub przynajmniej znacznie 
odsunąć w czasie ich wystąpienie.

Dr Andrzej Jurkiewicz, 
Ekspert w Departamencie 

Badań Patentowych

Zdjęcia i rysunki: Wikipedia
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Warto wiedzieć

AEROGRAFIT AEROGRAFIT 
– NOWA GWIAZDA ERY WĘGLOWEJ?

Dr Paweł Koczorowski

Opublikowany w „Kwartalniku” (nr 2/ 2012) artykuł o grafenie kończył się Opublikowany w „Kwartalniku” (nr 2/ 2012) artykuł o grafenie kończył się 
pytaniem czy wkrótce zacznie się era węglowa? Kilka dni po oddaniu artykułu pytaniem czy wkrótce zacznie się era węglowa? Kilka dni po oddaniu artykułu 
do druku, 12 czerwca 2012 r. obiegła świat naukowy informacjado druku, 12 czerwca 2012 r. obiegła świat naukowy informacja*)*) o otrzymaniu  o otrzymaniu 

nowego rodzaju materiału zbudowanego z czystego węgla. nowego rodzaju materiału zbudowanego z czystego węgla. 
Pracujący na uniwersytetach w Kilonii i Hamburgu twórcy tego materiału Pracujący na uniwersytetach w Kilonii i Hamburgu twórcy tego materiału 

nazwali go nazwali go AEROGRAFITEM przez podobieństwo do aerożelu, ale zbudowanego przez podobieństwo do aerożelu, ale zbudowanego 
z węgla o strukturze krystalicznej przypominającej grafi t.z węgla o strukturze krystalicznej przypominającej grafi t.

Cóż to takiego: aerożel? 

Jest to ultralekki, syntetyczny materiał poro-
waty, otrzymany z żelu, w którym płyn został 
zastąpiony przez powietrze. Przepis na aerożel 
jest bardzo prosty: rozpuścić 10 g żelatyny 
w 1/2 l wody, podgrzać stale mieszając, od-
stawić i poczekać aż stężeje, a potem zastąpić 
w galaretce wodę powietrzem. Jest tylko jeden 
problem, jak to zrobić? Gdy galaretka wysycha, 
jej struktura zapada się na skutek sił przyle-
gania (adhezji) pomiędzy cząsteczkami białek. 
Dwóch chemików badających właściwości 
chemiczne i fi zyczne żeli, Samuel Stephens 
Kistler i Charles Learned założyło się, któremu 
z nich uda się usunąć wodę z „żelku” (czyli 
z cukierka-galaretki, nie podano o jakim sma-
ku) zastępując ją gazem i nie powodując skur-
czenia galaretki. Zakład wygrał pierwszy z nich 
i w 1931 roku opublikował w „Nature” artykuł 
o otrzymywaniu aerożelu.

Gdyby udało nam się tak zrobić z naszą żela-
tynową galaretą, to otrzymalibyśmy materiał, 
którego litr ważyłby zaledwie 20 gramów 
(gęstość: 20 kg/m3). Byłby więc lekki jak styro-
pian (gęstość: ok. 10-40 kg/m3), który też jest 
wypełniony powietrzem. O ile jednak styropian 
zawiera powietrze uwięzione w pianie, której 

poszczególne komórki są widoczne gołym 
okiem po przekrojeniu ostrym nożem, to w ae-
rożelu powietrze jest uwięzione w mikrosko-
pijnych przestrzeniach powstałych pomiędzy 
tworzącymi przestrzenną sieć cząsteczkami 
białek.

Blok aerożelu jest w dotyku twardy, jak 
styropian. Fot.: Courtesy NASA/JPL-Caltech

Powietrze jest bardzo słabym przewodnikiem 
ciepła i dlatego styropian stosuje się do wy-
konywania izolacji cieplnych. Podobnie aero-
żele, które zawierają bardzo dużo powietrza, 
(90-99,8%), są także doskonałymi izolatorami 
termicznymi. Mają najmniejsze przewodnictwo 
cieplne wśród ciał stałych. Dzięki mikro- a wła-
ściwie nano-przestrzeniom, których średnica 
jest mniejsza niż 100 nm, praktycznie wyelimi-
nowany został przepływ ciepła przez przewod-
nictwo, konwekcję i promieniowanie.

Aerożel dzięki bardzo małemu 
przewodnictwu cieplnemu ma doskonałe 
właściwości termoizolacyjne: płytka 
z aerożelu zawieszona nad płomieniem 
z palnika Bunsena nie przewodzi ciepła 
do leżącego na niej kwiatu. Fot.: NASA

Aerożele mają gęstość (po usunięciu zawar-
tego w nich powietrza) wynoszącą 1,9-150 g/l 
(1,9-150 kg/m3). Dla porównania: gęstość 
powietrza wynosi 1,2 g/l (1,2 kg/m3), zatem 
litr najlżejszego aerożelu wraz z zawartym 
w nim powietrzem waży zaledwie 2,1 g. Metr 
sześcienny aerożelu to raptem dwa kilogramy. 
Aerożele są bardzo wytrzymałe na ściskanie, 
ale kruche i nieodporne na skręcanie. Zawie-
rając prawie samo powietrze są oczywiście 
suche i nie zawierają wody, a „żel” w nazwie 
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nawiązuje wyłącznie do metody otrzymywa-
nia poprzez usunięcie cieczy z pierwotnego 
roztworu koloidalnego (zolu). Niebieskawy 
odcień aerożelu umieszczonego na ciemnym 
tle wynika z rozpraszania światła na strukturze 
materiału, na skutek tego samego zjawiska, 
dzięki któremu niebo jest niebieskie. Za to ae-
rożel oświetlony od tyłu będzie żółtawy – tak 
jak niebo o zachodzie Słońca.

2,5-kilogramowa cegła położona na bloku 
aerożelu ważącym 2 gramy. Fot.: Courtesy 
NASA/JPL-Caltech

Aerożele są najczęściej zbudowane z krzemionki 
i otrzymywane w reakcji alkoksysilanów z parą 
wodną. Aerożele krzemionkowe są termood-
porne – nie zmieniają kształtu i właściwości 
aż do temperatury topnienia krzemionki 
(ok. 1200 stopni Celsjusza). Nic zatem dziwnego, 
że wykorzystuje się je jako materiały izolacyjne 
w przemyśle kosmicznym i lotniczym, a pla-
nuje – gdy staną się tanie – ich wykorzystanie 
w budownictwie. To właśnie kostkami aerożelu 
krzemionkowego wyłożone były powierzchnie 
natarcia skrzydeł i kadłuba wahadłowców NASA.

Bloki aerożelu w detektorze pyłu 
kosmicznego zamontowanego w sondzie 
Stardust. Fot.: NASA

Aerożele są wytwarzane także z innych mate-
riałów, głównie z tlenku glinu Al2O3, nierzadko 
domieszkowanego innymi metalami, na przykład 
niklem. Aerożele metaliczne są stosowane jako 
katalizatory. Domieszkowane np. gadolinem lub 
terbem fl uoryzują po przejściu przez nie promie-
niowania korpuskularnego i mogą być wykorzy-
stywane w fi zyce jako detektory cząstek.

Cząstki pyłu wyrzuconego z jądra komety 
uwięzione w aerożelu w detektorze sondy 
Stardust. Maczugowaty ślad cząstki 
powstał podczas jej wyhamowania 
w aerożelu. Fot.: NASA

Doniosłość odkrycia, a właściwie wytwo-
rzenia aerografi tu polega na tym, że po raz 
pierwszy otrzymano aerożel zbudowany 
z czystego węgla. 

Jego twórcy posłużyli się bardzo sprytną meto-
dą: najpierw wyprodukowali mikrostrukturalne 
zespoły „igiełek” tlenku cynku (ZnO), które 
są bardzo rosochate, co widać na zamiesz-
czonych obok fotografi ach ze skaningowego 
mikroskopu elektronowego. Takie struktury 
są dobrze poznane i otrzymywane na różne 
sposoby (przy opisach zdjęć Czytelnik znajdzie 
odnośniki do literatury). Na przykład miesza się 
zbliżone ilości sproszkowanego cynku i poliwi-
nylobutyralu (PVB) jako utleniacza, a następnie 
wygrzewa w temperaturze ok. 900oC. Na-
wiasem mówiąc PVB jest żywicą stosowaną 
w przemyśle samochodowym do wytwarzania 
laminowanych, nietłukących szyb przednich 
(obowiązkowe w każdym samochodzie).

Gwiaździste mikrostruktury tlenku cynku 
ZnO. Fotografi a ze skaningowego mikroskopu 
elektronowego (SEM). Na tej i następnych 
fotografi ach warto zwrócić uwagę 
na podane podziałki odzwierciedlające 
skalę powiększenia. 1 μm (mikrometr) 
to tysięczna część milimetra, 1 nm 
(nanometr) to tysięczna część mikrometra 
(czyli: 1 nm = 10-3 μm = 10-6 mm = 10-9 m). 
Fot.: Ikram Ul Haq i Abdul-Majeed Azad

Ciekawą i przydatną właściwością otrzyma-
nego tlenku cynku, widoczną na ilustracjach, 

jest zależność kształtu przestrzennego struktur 
od warunków ich wytwarzania, w tym do-
mieszkowania innymi pierwiastkami. Umożliwia 
to otrzymanie struktury o zaprojektowanym 
kształcie, dostosowanym do celów ekspery-
mentu albo do praktycznego zastosowania.

Obrazy SEM mikro- i nanostruktur tlenku 
cynku domieszkowanego germanem 
ZnO:Ge, otrzymanych metodą osadzania 
z fazy gazowej na ściankach naczynia, 
w temperaturze 1100°C. Kształty 
i wielkości struktur zależą od zawartości 
domieszki germanu (kilka-kilkanaście %) 
i czasu wzrostu struktur (kilka-kilkanaście 
minut). Fot.: Yu Hang Leung i in., Synthesis 
and properties of ZnO multipod structures, 
Journal of Crystal Growth 274 (2005) 430–437

Następnie otrzymana struktura tlenku cynku 
zostaje pokryta cieniutką powłoką węglową, 
zbudowaną z nałożonych na siebie wielu 
pojedynczych warstw węgla (warstw grafeno-
wych). To też jest dość proste, wykorzystuje się 
stosowaną powszechnie w przemyśle metodę 
chemicznego osadzania z fazy gazowej. Matry-
cę z igiełek tlenku cynku umieszcza się w ko-
morze, przez którą w temperaturze ok. 760oC 
przepływa argon (gaz szlachetny czyli obojętny 
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chemicznie, używany np. do wypełniania przestrzeni między szybami 
w oknach), do którego dodaje się nieco toluenu jako źródła węgla (tolu-
en jest powszechnie stosowany jako składnik wielu rozpuszczalników, 
np. do lakierów do włosów).

Obrazy SEM mikro- i nanostruktur tlenku cynku ZnO hodowanych 
w roztworze soli cynku, np. Zn(NO3)2·6H2O, ługowanej 
wodorotlenkiem potasu KOH, w temperaturze 25°C (a, b), 
50°C (d, e) i 70°C (g, h). W prawej kolumnie przedstawiono 
schematycznie kształty pojedynczych elementów struktur: 
ostrosłup (c), ostrosłup ścięty (f) i graniastosłup – nanopręt (i). 
Fot.: Pen Chen i in., From single ZnO multipods to heterostructured 
ZnO/ZnS, ZnO/ZnSe, ZnO/Bi2S3, and ZnO/Cu2S multipods: controlled 
synthesis and tunable optical and photoelectrochemical properties, 
http://www.rsc.org/suppdata/CE/c0/c001615b/c001615b.pdf

W wyniku zastosowania tego procesu na powierzchni igiełek tlenku 
cynku powstaje warstwa grafi towa. Grafi towa, a nie grafenowa, ponie-
waż kolejne, płaskie warstwy grafenu tworzą właśnie strukturę 
grafi tu (o czym obszernie we wspomnianym na wstępie „Kwartalniku” 
nr 2/2012). Oczywiście można się spodziewać, że następnym krokiem 
będzie wytworzenie na powierzchni ZnO pojedynczej warstwy grafeno-
wej, ale to już jest nieporównanie trudniejszy proces, wymagający innej 
technologii. Niemniej stwierdzono, że w strukturze aerografi tu występują 
także fragmenty grafenowe.

Obrazy SEM mikro- i nanostruktur tlenku cynku ZnO hodowanych 
z fazy gazowej w temperaturze 900°C: struktury gwiaździste (a, b), 
nanorurki w widoku z góry (c) i z ukosa (d). Fot.: P.K. Giri i in., Eff ect 
of ZnO seed layer on the catalytic growth of vertically aligned ZnO 
nanorod arrays, Materials Chemistry and Physics 122 (2010) 18–22

Ostatnim krokiem jest wytrawienie pierwotnej struktury tlenku cynku 
gazowym wodorem, który „wymywa” atomy cynku i tlenu, dzięki czemu 
pozostają puste grafi towe rurki, o kształcie i układzie przestrzennym 
odzwierciedlającym matrycę z ZnO. Tyle, że cała ta kosmata struktura 
jest zbudowana z pustych elementów (mikrorurek) o grubości ścian 
rzędu 15 nm. Jest więc właściwie pusta, a węglowe mikrorurki pełnią 
w większym stopniu rolę szkieletu niż wypełnienia. Jeżeli próbkę aero-
grafi tu umieści się w próżni, to zawarte w niej powietrze drogą dyfuzji 
opuści próbkę i zostanie w niej… prawie nic. Odrobinka węgla. Tak mało, 
że metr sześcienny aerografi tu pozbawionego powietrza ma masę zale-
dwie 180 gramów – dziesięć razy mniej niż najlżejszy ze znanych do tej 
pory aerożeli. W ten sposób aerografi t zdobył palmę pierwszeństwa 
wśród ultralekkich materiałów.

Obrazy SEM czteroramiennych mikrostruktur ZnO hodowanych 
z fazy gazowej w temperaturze 650-750°C: ramiona 
cylindryczne (a), szydłowate (b) i odwrócone szydłowate 
w przypadku ZnO domieszkowanego indem (c). Fot.: K. Zheng i in., 
Formation of tetrapod and multipod ZnO whiskers, Physica E 40 (2008) 
2677-2681

Wyobraźmy sobie budynek o wymiarach 10 x 20 x 30 (w metrach) 
– typowy, 10-kondygnacyjny blok mieszkalny. Gdyby obok postawić tej 
samej wielkości blok z aerografi tu (bez powietrza), to jego masa wynio-
słaby… nieco ponad tonę. Tyle, co jednego metra sześciennego wody. 
Blok aerografi tu o wielkości parterowego domu o takiej samej powierzch-
ni zabudowy (200 m2) i kubaturze około tysiąca metrów sześciennych 
przeniosłoby dwóch ludzi.
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Obraz SEM 
czteroramiennej 
mikrostruktury 
aerografi tu. 
Fot.: Uniwersytet 
Techniczny 
w Hamburgu

Na razie otrzymywane próbki aerografi tu mają objętość kilku centyme-
trów sześciennych – wystarczającą do badań laboratoryjnych. 

Jest tylko kwestią czasu i zapotrzebowania przemysłu, żeby 
produkcja aerografi tu ruszyła na dużą skalę, nie tylko dlatego, 
że aerografi t jest ultralekki, bardziej z powodu jego właściwości 
elektrycznych i mechanicznych. 

Jak wspomniałem wcześniej, aerografi t ma strukturę podobną do grafi tu, 
jest więc przewodnikiem. Jego przewodność rośnie wraz z wartością 
przyłożonej siły, co może się okazać bardzo cenną właściwością w tech-
nice pomiarowej, chociażby do elektrycznej kontroli naprężeń konstrukcji 
budowli lub samolotów. Przewodnictwo wzrasta też z gęstością samego 
aerografi tu, a to daje pole do popisu przy projektowaniu detektorów, 
elektrod. Duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem elektrod z aerografi -
tu w superkondensatorach, które mogą być wykorzystywane do napędu 
pojazdów, w robotyce, technice komputerowej, energetyce.

Dzięki swojej strukturze aerografi t jest bardzo wytrzymały mechanicz-
nie, bardziej od aerożeli krzemionkowych i w dodatku jest sprężysty. 
Przeprowadzono pomiary, w których próbkę o grubości 3 mm ściśnięto 
do grubości 0,1 mm. Po ustąpieniu siły odzyskała pierwotny kształt – tak 
jak gąbka do mycia. Aerografi t znacznie łatwiej poddaje się ściskaniu 
niż rozciąganiu, to też jest właściwość wynikająca z gąbkowatej struktury.

Aerografi t jest czarniejszy 
od sadzy, gdyż pochłania 
praktycznie całe światło, które 
pada na jego powierzchnię. Jest 
superhydrofobowy – kropla wody 
nie przylega do próbki aerografi tu, 
nawet pod lekkim naciskiem. 
Fot. wg: ranker.com

Ciekawą właściwością aerografi tu jest superhydrofobowość. Woda 
nie zwilża powierzchni próbki aerografi tu i nie wnika do środka, kropla 
wody turla się po powierzchni, jak po liściu lotosu. Dlatego superhydrofo-
bowość nazywana jest poetycko efektem lotosu. Możliwych zastosowań 
tej właściwości nie sposób wyliczyć. Jesień już, więc zacznijmy od po-
krytego aerografi tem parasola. To wcale nie jest żart, podobnie było 
z grafenem. Gdy tylko technologia jego wytwarzania staniała, na rynku 
pojawiły się grafenowe rakiety tenisowe. Wynalazczość nie ma granic.

Tekst, wybór ilustracji: dr Paweł Koczorowski
Ekspert w Departamencie Badań Patentowych UP RP

DNI OTWARTE DNI OTWARTE 
URZĘDU PATENTOWEGO RP

Wrzesień to miesiąc, w którym Wrzesień to miesiąc, w którym 
od 1996 roku organizowany jest od 1996 roku organizowany jest 

corocznie z inicjatywy Uniwersytetu corocznie z inicjatywy Uniwersytetu 
Warszawskiego Festiwal Nauki. Warszawskiego Festiwal Nauki. 

Liczne instytucje i placówki naukowe Liczne instytucje i placówki naukowe 
organizują w ostatnim tygodniu organizują w ostatnim tygodniu 

września kilkaset różnych wydarzeń: września kilkaset różnych wydarzeń: 
wykładów, warsztatów, pokazów wykładów, warsztatów, pokazów 

fi lmów, wystaw, wycieczek, mających fi lmów, wystaw, wycieczek, mających 
na celu popularyzację nauki na celu popularyzację nauki 

w społeczeństwie. w społeczeństwie. 

Urząd Patentowy RP od kilku lat Urząd Patentowy RP od kilku lat 
uczestniczy w organizacji Festiwalu uczestniczy w organizacji Festiwalu 

i podczas jego trwania zaprasza i podczas jego trwania zaprasza 
wszystkich zainteresowanych w swoje wszystkich zainteresowanych w swoje 
progi oferując szereg spotkań. Liczba progi oferując szereg spotkań. Liczba 

tych spotkań, jak i ilość ich uczestników tych spotkań, jak i ilość ich uczestników 
rośnie z roku na rok. rośnie z roku na rok. 

W  dniach 23-27 września br. Urząd Patentowy odwiedziło 
ponad 150 uczestników Festiwalu. Szczególnym zain-

teresowaniem cieszyły się lekcje festiwalowe dla uczniów szkół 
podstawowych. Liczba nauczycieli gotowych przyprowadzić swo-
ich wychowanków była tak duża, że ze względu na pojemność sali 
konferencyjnej musieliśmy części z nich odmówić. Wkrótce jednak 
okazało się, że również wykładowców chętnych do wystąpienia 

*) Matthias Mecklenburg i in., Aerographite: Ultra Lightweight, Flexible Nanowall, Carbon 
Microtube Material with Outstanding Mechanical Performance, Advanced Materials, 
Advanced Materials, Volume 24, Issue 26, pages 3486-3490, July 10, 2012; Article 
fi rst published online: 12 JUN 2012.
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w czasie tych lekcji jest więcej niż czasu 
przewidzianego na spotkanie. Widząc 
tak olbrzymi entuzjazm i zainteresowanie 
wśród najmłodszych postanowiliśmy 
w ostatniej chwili rozszerzyć program 
i skoro nie mogliśmy pomieścić wszystkich 
w murach Urzędu, wysłaliśmy „nadwyżki” 
wykładowców do tych klas, dla których 
w trakcie zapisów zabrakło miejsc. 

w organizacji tego spotkania poprosiliśmy 
Polską Akademię Dzieci (PAD). Niezwykła 
inicjatywa utworzenia dziecięcej akademii 
narodziła się kilka lat temu z inicjatywy 
dr Agaty Hofman z Gdańska. Obecnie, 
PAD współpracuje nie tylko z największy-
mi uniwersytetami w kraju, ale rozwinął 
się i zaczął działalność również w innych 
krajach – między innymi w Czechach i Ho-
landii. Akademia jest rodzajem uniwersy-
tetu otwartego dla dzieci, w którym jednak 
wykłady dla najmłodszych prowadzą 
nie dorośli a same dzieci. Dzieci – dzie-
ciom. W Polsce nie brak uczniów o fanta-
stycznych zainteresowaniach i ogromnych 
talentach, gotowych podzielić się swoją 
wiedzą z rówieśnikami. Ich pasja jest 
zaskakująca i zaraźliwa. Nauka przez nich 
prezentowana wciąga, fascynuje i bawi. 

Spotkanie rozpoczęło się od lekcji chemii 
w wykonaniu 4 letniej Kasi Mietlarek 
i 5 letniej Zuzi Hofman pod nadzorem 
dr Anny Mietlarek-Kropidlowskiej z Po-
litechniki Gdańskiej. Dziewczynki robiły 
eksperymenty prosto z bajek, czarowały 
jak Pan Kleks czy Harry Potter: robiły 
sprężynujące bańki z dymem, zmieniały 
kolory substancji, czarowały głosem 
przy użyciu helu, dymiły suchym lodem 
a na koniec zbudowały gaśnice. Po Kasi 

i Zuzi wystąpiły starsze dziewczynki. Trzy 
12-stolatki Agnieszka Mankiewicz, 
Alicja Steinhager oraz Agnieszka Sier-
żęga zaprezentowały rówieśnikom gry 
edukacyjne oraz rewelacyjne metody na-
uki z założoną przez absolwenta Harvardu 
oraz Massachusetts Institute of Technolo-
gy Akademią Khana. Na stronach tej Aka-
demii można znaleźć około 3200 mini-wy-
kładów, w tym część po polsku, bardzo 
przystępnie i od podstaw tłumaczących 
różne dziedziny nauki. Dzięki tej prezen-
tacji, wszyscy słuchacze dowiedzieli się, 
jak komputer i fi lmy szkoleniowe zamiesz-
czone na youtube.com mogą im pomóc 
w uzyskaniu szóstki z klasówki z ułam-
ków. Wykład uzupełniła dr Hofman która, 
ku radości dzieci, udowodniła, że warto 
grać na komputerze... trzeba tylko wybie-
rać odpowiednie gry. 

Po przerwie wystąpiła licealistka – Kinga 
Panasiewicz, której badania dotyczące 
półkul mózgowych zostały nagrodzone 
w organizowanym przez Fundację Za-
awansowanych Technologii konkursie 
E(x)plory. Kinga opowiadała zebranym 
„co siedzi w ich głowach” i przy pomo-
cy prostych ćwiczeń pokazywała, jak 
pracują nasze mózgi. Następnie 10 letni 
Kostek Maśniak zaprezentował całą 
masę pomysłów na zabawki wykonane Marek Rauchfl eisz prezentuje Łazika Marsjańskiego

NAUKA JEST SUPER – czyli 
lekcje festiwalowe dla dzieci

Lekcja festiwalowa dla dzieci – „Nauka 
jest super!” otworzyła tegoroczny Fe-
stiwal Nauki. Po raz kolejny o pomoc 

Łazik Marsjański Marka Rauchfl eisz
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z… odpadów. Słomka, kartka, gumka, 
pudełko – wszystko to w rękach Kostka 
zmieniało się w zupełnie nowe przedmio-
ty, idealne do zabawy. Na zakończenie 
spotkania wystąpił Marek Rauchfl eisz. 
Marek ma 8 lat i skonstruował już Łazi-
ka Marsjańskiego. Łazik prezentuje się 
wspaniale: jeździ, pokonuje przeszkody, 
ma wmontowaną kamerę. Widownia była 
ogromnie przejęta widokiem tak młodego 
konstruktora i jego dzieła. Dzięki wizycie 
w Urzędzie spełni się też lada moment 
jedno z marzeń Marka – otóż przed-
stawiliśmy go Stowarzyszeniu Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów. Marek 
weźmie udział w tegorocznej Międzyna-
rodowej Wystawie Innowacji IWIS 2013 
razem z „dorosłymi” konstruktorami Łazika 
Marsjańskiego Hyperion – studentami 
Politechniki Białostockiej, którzy wygrali 
organizowany na pustyni Utah w Stanach 
Zjednoczonych przez Mars Society kon-
kurs University Rover Challenge 2013. 
Drużyna białostocka zdobyła rekordowe 
493 punkty na 500 możliwych (notabene 
drugie miejsce zajęła również drużyna pol-
ska z Politechniki Wrocławskiej). Ogromnie 
budująca jest świadomość, że w kolejnym 
pokoleniu mamy takie młode talenty.

Równolegle do wykładów prowadzonych 
w budynku Urzędu, troje licealistów: Jo-
anna Jurek, Michał Gniewkiewicz oraz 
Dalia Gala poprowadziło zajęcia dla dzie-
ci w Szkole Podstawowej nr 255 w War-
szawie. Joasia Jurek za swój wynalazek 
zatytułowany „Wykorzystanie spożywcze-
go potencjału kwasu octowego 2% i kwa-

su mlekowego 3% w ochronie roślin jadal-
nych podczas hodowli” została wyróżnio-
na w konkursie E(x)plory oraz w konkursie 
Fundacji Kobiety Nauki „Innowacja jest 
kobietą”, którego zresztą była najmłodszą 
uczestniczką. Tym razem Joasia zasta-
nawiała się ze zgromadzonymi uczniami 
nad tym, czy rośliny da się zaszczepić? 
Nauczyła również dzieci przygotowywać 
własny hydrożel. W tym samym czasie 
w innej klasie Dalia Gala na podstawie 
styropianowych modeli opowiedziała 
o genetyce, DNA oraz o tym jak nasz 
materiał genetyczny wpływa na to kim 
jesteśmy. Trzeci z młodych wykładowców, 
Michał Gniewkiewicz – przybliżał dzieciom 

biomimetykę, czyli inżynierię bioniczną, 
dział nauki czerpiący z wypracowanych 
przez miliony lat rozwiązań stworzonych 
przez naturę i bazujący na nich przy kon-
struowaniu nowych, lepszych maszyn. 
Tym samym Michał uzmysłowił uczniom, 
jak wiele wspólnego z siłami natury ma 
technika obecna w ich codziennym życiu 
i jak natura stała się niejednokrotnie inspi-
racją dla konstruktorów. 

Spotkania festiwalowe 
dla dorosłych

W ramach Festiwalu Nauki Urząd Patento-
wy RP zorganizował również Dni Otwarte. 
26 i 27 września br., wszyscy chętni mogli 
spotkać się z ekspertami z Departamentu 
Badań Patentowych oraz z Departamen-
tu Badań Znaków Towarowych, którzy 
udzielali konsultacji z zakresu ochrony 
własności intelektualnej i przebiegu 
procedury zgłoszeniowej. Departament 
Zbiorów Literatury Patentowej szkolił chęt-
nych z użytkowania baz danych UP RP, 
natomiast Departament Orzecznictwa 
umożliwił zainteresowanym uczestniczenie 
w rozprawach Kolegium Orzekającego 
w charakterze obserwatorów. 

Wieczory festiwalowe kończyły otwarte 
spotkania popołudniowe. W czwartek od-
był się wykład „O przeszłości i przyszłości 
wynalazków” zaś w piątkowe popołudnie 
„Jak czerpać korzyści materialne z paten-
tów i innych praw niematerialnych?”.
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Bardzo często można spotkać opinie, 
że historia, dotychczasowy dorobek 
techniki polskiej, który przecież stanowi 
podstawę obecnego i przyszłego rozwoju 
tej dziedziny w naszym kraju, jest często 
pomijany, przybliżany w niedostatecznym 
stopniu, chociaż powinien stanowić ele-
ment podstawowego wykształcenia tech-
nicznego. Dlatego w Kwartalniku UP RP 
drukujemy cykl „Biografi e niezwykłe mało 
znane” o polskich wynalazcach, a głów-
nego jego autora dr Sławomira Łotysza 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
zaprosiliśmy, by w ramach Festiwalu Na-
uki poprowadził spotkanie na ten temat 
w Urzędzie. W panelu, którego był mode-
ratorem, zgromadzeni eksperci rozważali 

losy polskiej techniki od okresu II wojny 
światowej przez stan obecny aż po pro-
gnozy na przyszłość. 

Do próby zidentyfi kowania przeszkód 
w rozwoju techniki w Polsce oraz zna-
lezienia „recept” na poprawę przystą-
pili zarówno teoretycy, jak i praktycy: 
prof. Bolesław Orłowski z Polskiej 
Akademii Nauk, reprezentująca Sto-
warzyszenie Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów Katarzyna Oźga, 
konstruktor i wynalazca pan Zbysław 

Szwaj oraz pan Marek Truszczyński 
z Departamentu Badań Patentowych. 
Zgromadzeni na widowni z ogromnym 
zainteresowaniem i pasją włączyli się 
do dyskusji, która przeciągnęła się do póź-
nych godzin wieczornych. 

W ostatnim dniu festiwalu odbył się drugi 
wykład otwarty „Jak czerpać korzyści 
materialne z patentów i innych praw nie-
materialnych?”. Tak sformułowany tytuł 
wykładu przyciągnął wielu słuchaczy nawet 
w piątkowy wieczór. Przedstawiciele Urzędu 
– moderator Piotr Brylski z UP RP oraz 
ekspert Maciej Klebba wraz z zaproszo-
nymi do panelu gośćmi, starali się wykazać, 
że odpowiednia ochrona własności przemy-
słowej i intelektualnej nie tylko zabezpiecza, 
ale i ułatwia twórcom i właścicielom uzyski-
wanie korzyści z ich pomysłów, wynalazków 

dr inż. Wojciech Nawrot

prof. Bolesław Orłowski, Zbysław Szwaj

Marek Truszczyński, prof. Bolesław 
Orłowski, dr Sławomir Łotysz

Karol Król i Piotr Brylski, prowadzący panel
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Występujący w charakterze wykładowcy podczas tegorocznego Festiwalu Nauki 
w Urzędzie Patentowym, 8-letni Marek Rauchfl eisz został zaproszony wraz ze stu-
dentami Politechniki Białostockiej – konstruktorami Łazika Marsjańskiego Hyperion, 
do udziału w 7. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2013. 
Spotkanie młodego konstruktora małego łazika wraz z doświadczonymi konstruk-
torami Łazika było niezwykle wzruszające dla obu stron. Przejęty młody konstruktor 
po prezentacji i udzieleniu kilku wywiadów odebrał z rąk prezesa Stowarzyszenia 
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Michała Szoty Puchar Najmłodszego 
Wystawcy. 

Gratulujemy i cieszymy się, że udało się nam spełnić marzenie Marka! 

I jeszcze przemiły mail, jaki otrzymaliśmy od mamy Marka:

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udzia-
łu w Wystawie IWIS 2013. Dla Marka to duże przeżycie, mnó-
stwo pozytywnych wrażeń i doświadczeń. Wspólna prezenta-
cja łazików dużego i małego była świetnym pomysłem! Marek 
mógł poznać bardziej doświadczonych konstruktorów, popy-
tać ich i podpatrzyć ich rozwiązania. Już tacie zapowiedział, 
że ma pomysły na 3 kolejne łaziki. Podczas wystawy odebrał 
medal i puchar – nagrodę specjalną, więc był przeszczęśliwy. 
Jeszcze raz dziękujemy.

Pozdrawiam
Marta Rauchfl eisz

RODZICOM TEŻ GRATULUJEMY!

Z OSTATNIEJ CHWILI!

i innych dóbr niematerialnych. Doskonałym 
tego przykładem jest dr inż. Wojciech Na-
wrot, twórca technologii iniekcji krystalicznej 
(osuszania budynków z wilgoci), autor 47 pa-
tentów, który właśnie na nich zbudował swój 
majątek i jako praktyk najlepiej potrafi ł wyka-
zać korzyści płynące z ochrony patentowej. 
Kolejny mówca, Karol Król, reprezentujący 
portal crowdfundingowy Beesfund S.A., 
przybliżył uczestnikom wykładu stosunkowo 

nową formę fi nansowania projektów – tzw. 
fi nansowanie społecznościowe, które może 
być skutecznym sposobem pokonania prze-
szkód we wdrożeniach wynikających z braku 
potrzebnego kapitału. Z kolei Zbigniew 
Siemiątkowski przedstawił swój projekt 
utworzenia w Nadarzynie ośrodka dla stałej 
wystawy wynalazków i wzorów użytkowych, 
w którym odbywałyby się również różnego 
rodzaju warsztaty, szkolenia czy wykłady 

związane z techniką dla różnych grup 
wiekowych. I tym razem, podobnie jak po-
przedniego wieczoru, dyskusja pomiędzy 
wykładowcami i widownią przeciągała się 
długo, poza zaplanowany na nią czas. 

Gabriela Rzepecka

(w skrócie prezentujemy teksty 
niektórych wystąpień)
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Dlaczego warto Dlaczego warto 

GRAĆ NA KOMPUTERZE GRAĆ NA KOMPUTERZE 
czyli o tworzeniu czyli o tworzeniu 

społeczeństwa innowacyjnegospołeczeństwa innowacyjnego

Dr Agata Hofman, Uniwersytet Gdański

W spółczesna edukacja, pełna 
precyzyjnych testów, w której 

brakuje autorytetów, jest nie tylko coraz 
bardziej pozbawiona relacji i ciepła, 
ale niszcząc indywidualne przejawy 
twórczości, nie nadąża za postępem 
technologiczno-cywilizacyjnym. 

W przeciętnej szkole w roku 1913 znajdo-
wał się nauczyciel, byli też uczniowie, stały 
stoły, krzesła i książki. Ale przecież przez 
100 lat ludzkość doświadczyła diametral-
nej zmiany otaczającej nas rzeczywistości. 
Dynamiczny rozwój nauki i technologii 
doprowadził nas do czasów, w których 
mamy dostęp do darmowej, aktualizo-
wanej informacji otaczającej nas coraz 
częściej w nadmiarze. 

A by odnaleźć się w tej rzeczywistości, 
należy kształcić inne niż dotychczas 

kompetencje: umiejętną selekcję informa-
cji, porządkowanie treści oraz twórcze za-

gospodarowanie indywidualnych talentów, 
które obecnie należą do najważniejszych 
umiejętności, umożliwiając funkcjonowanie 
na rynku pracy przyszłości. 

Jak więc wygląda przeciętna szkoła 
w roku 2013 w tych relacjach do minio-
nego stulecia czyli nauczyciel, uczniowie, 
stoły, krzesła i książki?

O becnie (choć nie masowo w Pol-
sce) dysponujemy drukarkami 

3D, dzięki którym możemy (dziś jeszcze 
za duże pieniądze) wydrukować krzesło, 
naszyjnik lub rower. Korzystamy z telefo-
nów, których aplikacje AR (poszerzonej 
rzeczywistości) pozwalają nam na ob-
serwowanie ruin zabytków w ich dawnej 
świetności na żywo, a np. za pośred-
nictwem Google Sky mamy szansę 
na precyzyjne obserwacje nieba z każdą 
widoczną gwiazdą opisaną z dokładną 
odległości od Ziemi, jej nazwą, tempe-

raturą itp. – wystarczy tylko wykorzystać 
telefon w nocy. 

Ale, ale… Aby tak było, należy przy-
gotować podwaliny społeczeństwa 
pełni twórczego, innowacyjnego. 
Co to znaczy? Przecież nie o bierne 
zabawy z komputerem czy bezmyślne 
szusowanie w Internecie.. A choćby m.in. 
zachęcanie Młodych Naukowców do ko-
rzystania z komputera w sposób twórczy 
np. poprzez darmowe laboratorium gier 
KODU. Kodu pozwala na zaprogramo-
wanie obiektu w obrębie własnej planety 
w 2D lub 3D. Następnie nawet 6-letni 
programista może za pomocą ikon na-
rzucić działania wybranym przez siebie 
bohaterom. Można stworzyć własne 
pościgi, gry przygodowe oraz typowe 
„strzelanki”. Wystarczy tylko wpisać Kod 
download w wyszukiwarce i zainstalować 
program.

Współczesne standardy edukacji implementowane na skalę międzynarodową Współczesne standardy edukacji implementowane na skalę międzynarodową 
są nie tylko nieadekwatne do naukowych procedur badawczych, ale też są nie tylko nieadekwatne do naukowych procedur badawczych, ale też 

do realiów codzienności. Dzieci, które używają smartfonów, kształcone do realiów codzienności. Dzieci, które używają smartfonów, kształcone 
są w oparciu o nieaktualizowane dane przekazywane w sposób bierny. są w oparciu o nieaktualizowane dane przekazywane w sposób bierny. 
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T ych, którzy lubią eksperymenty można, również bezpłatnie, 
zaprosić do wirtualnego laboratorium, gdzie rozpuszcza się 

aluminium czy można zrobić oponę ze szkła dowiadując się jed-
nocześnie dlaczego ten materiał jest do tego celu nieodpowiedni 
(bbc.co.uk/schools/scienceclips). A dla młodych adeptów kreskó-
wek jest też program, który pomaga stworzyć własny, krótki fi lm 
(dfi lm.com). To tylko kilka przykładów.
Starajmy się więc wykorzystywać nasze doświadczenia tworząc 
alternatywne modele edukacji. Kilka już istnieje. Jednym z nich 
jest Przedszkole Przyszłości – eksperymentalny projekt eduka-
cyjny realizowany od 2009 roku pod patronatem MEN, FRSE 
oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Przedszkole 
Przyszłości jest pomysłem na alternatywny model nauczania, 
w którym dzieci nie są ustawicznie oceniane i testowane. Jest 
to miejsce, gdzie swobodnej zabawie towarzyszy frajda z nauko-
wego odkrywania rzeczywistości. 

P omysł narodził się równolegle do projektu Gdańskie-
go Uniwersytetu Dziecięcego, dziś Polskiej Akade-

mii Dzieci, dla 6000 dzieci w Polsce, Czechach i Holandii 
(akademiadzieci.edu.pl).
Pierwszy etap projektu trwał 840 godzin i obejmował dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. W 2012/2013 roku prowadzony był drugi 
etap projektu, który uwzględniał komunikację w L1, L2 oraz L3 
(polski, angielski i chiński), a także wprowadzanie elementów 
nauk ścisłych – w tym astronomii edukacyjnej, geografi i, anatomii 
i mikrobiologii – do nauczania dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Pro-
jekt trwał 870 godzin. Obecnie realizowany jest trzeci etap projek-
tu (we współpracy z KS Gedania 1922).
Projekt opiera się w 70% na swobodnej zabawie. Język obcy jest 
narzędziem komunikacji z osobą prowadzącą, a bodźce naukowe 
są elementem twórczych zajęć dla dzieci. 

O dchodząc od społeczeństwa industrialnego, a taki proces 
już się rozpoczął, należy się skupić na twórczym wykorzy-

staniu dostępnych nam narzędzi, które w rzetelny sposób przed-
stawiają aktualizowaną wiedzę opartą na badaniach naukowych 
oraz w twórczy sposób pozwalają na tworzenie nowej jakości 
w edukacji, nauce oraz gospodarce. Twórcza aktywizacja dzieci, 
która wciąż jeszcze jest niedoceniana w świecie nauki, może 
a nawet powinna doprowadzić do stworzenia edukacji opartej 
na indywidualnym wykorzystaniu talentów uczniów. Ta troska 
o talenty, o twórczy rozwój dzieci ma głęboki cywilizacyjny wy-
miar, dziś oznacza edukowanie dla innowacyjności przy wyko-
rzystywaniu nowoczesnych już obecnych i dostępnych technik 
i technologii. One tworzą świat współczesnych dzieci, otwartych 
na tę nowoczesność bardziej niż się nam wydaje i niezwykle 
szybko się uczą zmienionych reguł i adaptują do tego „nowego 
świata”, który zmienia się na ich oczach. Systemy i metody edu-
kacji powinny to z wyprzedzeniem uwzględniać.

Dr A. Hofman

„Przeszłość „Przeszłość 
i przyszłość i przyszłość 

wynalazków” wynalazków” 

W panelu dyskusyjnym na ten temat W panelu dyskusyjnym na ten temat 
wzięli udział: prof. Bolesław Orłowski wzięli udział: prof. Bolesław Orłowski 

z Instytutu Historii Nauki Polskiej z Instytutu Historii Nauki Polskiej 
Akademii Nauk, dr Katarzyna Oźga Akademii Nauk, dr Katarzyna Oźga 

reprezentująca Stowarzyszenie reprezentująca Stowarzyszenie 
Wynalazców i Racjonalizatorów, Wynalazców i Racjonalizatorów, 

Marek Truszczyński z Urzędu Marek Truszczyński z Urzędu 
Patentowego, inż. Zbysław Szwaj Patentowego, inż. Zbysław Szwaj 

z fi rmy Leopard Automobile-Mielec z fi rmy Leopard Automobile-Mielec 
Sp. z o.o. oraz moderujący spotkanie Sp. z o.o. oraz moderujący spotkanie 

dr Sławomir Łotysz z Uniwersytetu dr Sławomir Łotysz z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.Zielonogórskiego.

W yjściowa teza panelu dotyczyła kwestii – czy lepsze 
poznanie dziejów wynalazczości i popularyzowanie 

wybitnych polskich osiągnięć w tej dziedzinie sprzyja pobu-
dzaniu ruchu wynalazczego.

Prof. Bolesław Orłowski przypomniał najważniejsze osią-
gnięcia techniczne Polaków z okresu II Wojny Światowe 
(wystąpienie w tym wydaniu Kwartalnika UP RP). Więk-
szość z przytoczonych przez niego faktów publiczność 
przyjęła ze sporym zaskoczeniem, co tylko potwierdza tezę, 
że wciąż zbyt mało się robi by propagować wiedzę o dorob-
ku technicznym Polaków. 

Prof. Orłowski wskazał na jedną z przyczyn, które – jego 
zdaniem – zaważyły o słabej znajomości dorobku polskich 
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techników działających w okresie 
wojny na emigracji, głównie w Wielkiej 
Brytanii. Po wojnie komunistyczne 
władze nie widziały powodu w nagła-
śnianiu tych osiągnięć, a Brytyjczycy 
nie chcąc zadrażniać swoich relacji 
z Sowietami woleli przemilczeć sprawę 
wkładu Polaków w zwycięstwo nad 
nazistowskimi Niemcami. W pod-
sumowaniu  podkreślił znaczenie 
wkładu wniesionego przez polskich 
techników w zwycięstwo sprzy-
mierzonych w II Wojnie Światowej 
i postawił tezę, że był on porówny-
walny (jeśli nie większy) niż wysiłek 
militarny.

Z kolei inż. Zbysław Szwaj, 
wynalazca i konstruktor, który 

rozpoczął swoje wystąpienie od na-
szkicowania swojej kariery wyna-
lazczej, poczynając od lat 70., gdy 
współpracował m.in. przy powstaniu 
komputera K202, aż do swojej dzia-
łalności jako konstruktor i producent 
samochodu Leopard. Wieloletnie 
doświadczenie na tym polu szcze-
gólnie predysponowało go do wyka-
zania najpoważniejszych przeszkód 
utrudniających rozwój myśli tech-
nicznej i wynalazczości w naszym 
kraju. Wskazał przede wszystkim 
kulejące szkolnictwo zawodowe, 
które nie przygotowuje należycie 
fachowców trafiających następnie 
do przemysłu.

J ego zdaniem zniknięcie 
z rynku czasopism popular-

no-naukowych, a z telewizji pu-
blicznej programów o podobnym 
charakterze, również nie sprzyja 
podnoszeniu kultury technicznej 
wśród polskiego społeczeństwa. 
Stwierdzając, że „inżynier powinien 
być także humanistą” wskazał na po-
trzebę reorganizacji kształcenia kadr 
technicznych, czego elementem 
mogłoby być – postulowane przez 
uczestniczących w dyskusji prof. Or-
łowskiego i doktora Łotysza – m.in. 

skiej wynalazczości, czy też predys-
pozycji wynalazczych Polaków w ogó-
le, przykład osiągnięć naszych 
rodaków działających w USA może 
być cennym punktem odniesienia. 

Inaczej bowiem niż w ojczyźnie, gdzie 
z różnych powodów politycznych rozwój 
krajowego przemysłu, nauki i techniki 
nie przebiegał zawsze pomyślnie, Po-
lacy w Ameryce działali w warunkach 
stabilnego prawa i konkurencyjnej 
gospodarki. Do warunków tych przy-
stosowywali się znakomicie, co do-
wodzi, że ku tworzeniu takich właśnie 
warunków powinniśmy usilnie dążyć 
w Polsce. 

Konkluzją tego wystąpienia, ale w pew-
nym sensie i całego spotkania było 
stwierdzenie, z którym zgadzali  się 
uczestnicy panelu, że zadanie to, 
spada głównie  na rządzących 
i ustawodawców.

szersze wprowadzenia wykładów z hi-
storii techniki na studiach wyższych.

M arek Truszczyński, ekspert 
w dziedzinie chemii organicz-

nej i zastępca dyrektora Departa-
mentu Badań Patentowych w UP RP, 
mówił o ewolucji polskich przepisów 
i praktyki patentowej w zakresie 
produktów farmaceutycznych. Jego 
wystąpienie zachęciło kilku słuchaczy 
do zadania konkretnych pytań o prze-
bieg procedury patentowej, co uwi-
doczniło potrzebę takich właśnie, 
specjalistycznych szkoleń lub porad 
dla zainteresowanych osób.

N atomiast moderator spotkania, 
dr Sławomir Łotysz, który 

przedstawił swoje spostrzeżenia 
na temat działalności wynalazczej 
wśród Polaków w Ameryce, postawił 
tezę, że w całej dyskusji na temat 
przyczyn nienajlepszego stanu pol-

(SŁ)

Od lewej: dr Katarzyna Oźga, Marek Truszczyński, prof. Bolesław Orłowski, 
dr Sławomir Łotysz, dr Zbysław Szwaj



104    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 3/2013

FES T I WA L  N AU K I  W  U P  R PFES T I WA L  N AU K I  W  U P  R P

Sposób na środki na biznes i innowacje

Doceńmy Doceńmy 
CROWDFUNDINGCROWDFUNDING

Karol Król

Z abezpieczenie i ochrona aktywów 
niematerialnych jest ważnym zagad-

nieniem w kontekście dyskusji o innowa-
cyjności, wynalazczości, prac nad nowymi 
produktami i stabilnym rozwojem przedsię-
wzięć biznesowych różnego typu. Niemniej 
jednak uważam, iż w wielu przypadkach 
to nie patenty i inne środki ochrony powinny 
stanowić ten pierwszy krok podejmowany 
przez twórców i autorów nowych, nieraz 
przełomowych rozwiązań. 

D oświadczenie w pracy z pomysło-
dawcami i inicjatorami przedsięwzięć 

we wczesnych fazach rozwoju sprawia, 
że zidentyfi kowałem szereg przeszkód 
przez nich wskazywanych, przy czym 
co najmniej z częścią z nich się nie zga-
dzam. Zawierają się one w bardzo często 
powtarzanych stwierdzeniach, ocenach:

„anioł biznesu to nieuczciwy partner”, 

„mam świetny pomysł, ale go nie przed- 
stawię, bo ktoś go skopiuje, a w jego ochro-
nę nie chcę inwestować”,

„jestem przekonany, że rynek pokocha  
mój wynalazek, bo przecież jest genialny”,

„wyceniam swój pomysł/prototyp tak  
wysoko, bo to rewolucja”.

Wskazane problemy oceniane z obiek-
tywnej perspektywy w wielu przypadkach 
są blokadą mentalną, a nie faktycznymi ba-
rierami wejścia na rynek. Obserwuję także 

brak podstawowej wiedzy w zakresie pro-
wadzenia biznesu, marketingu i fi nansów, 
przy jednoczesnej roszczeniowej postawie. 
To powoduje, że brak tej kluczowej wiedzy 
nie jest zdyskontowany w potrzebach kapi-
tałowych twórców.

P ragnę zatem zaproponować intere-
sujące podejście, które odpowiada 

na niemal wszystkie ze wskazanych po-
wyżej „blokad”, a jednocześnie pozwala 
przejść skutecznie całą drogę od pomysłu 
do biznesu. 

Finansowanie społecznościowe 
(ang. crowdfunding), 

to mechanizm alokacji za pośrednictwem In-
ternetu środków fi nansowych od wielu osób 
na określony cel oraz oferowanie w zamian 
świadczeń zwrotnych, wynikających z re-
alizacji projektu. W roku 2012 z tej formy 
fi nansowania skorzystało ponad 1,1 miliona 
twórców, przy czym statystycznie połowa 
projektów kończyła się sukcesem. Na ca-
łym świecie zebrano w ten sposób około 
10 miliardów złotych, a wzrosty w ostatnich 
latach przekraczają rokrocznie 65%.

C rowdfunding to rozproszona forma 
fi nansowania, która sprawia, że niższa 

jest bariera wejścia dawcy kapitału, a cały 
proces pozyskania fi nansowania jest bardziej 
angażujący dla wspierających. Przy okazji 

poprzez prowadzenie przedsprzedaży po-
zwala testować rynek, w tym cenę produktu 
i popyt wśród poszczególnych segmentów 
klientów, a także pozyskać opinię przyszłych 
odbiorców. Ta wczesna walidacja pomysłu 
jest niezwykle ważna i może stanowić bazę 
do podejmowania strategicznych decyzji 
przez twórcę. I choć przewiduje prezentację 
wielu szczegółów pomysłu lub produktu, 
nie wymaga (choć nie wyklucza) ochrony 
aktywów niematerialnych.

W śród przykładów projektów tech-
nologicznych można wskazać min. 

drukarkę 3D zaprojektowaną przez grupę 
twórców z Olsztyna Zortrax. Na jej wprowa-
dzenie na rynek pozyskano 180 tys. dola-
rów, mimo iż twórcy potrzebowali jedynie 
57% tej kwoty1. Inny przykład to inteligentny 
zegarek Pebble z ekranem e-ink, który łączy 
się ze smartfonami w technologii Bluetooth 
i umożliwia korzystanie z aplikacji. Jego 
projektanci chcieli w formie przedsprzedaży 
pozyskać $100 000, ale reakcja internau-
tów przerosła ich najśmielsze oczekiwania 
i w ciągu 5 tygodni pozyskali 10,2 mln 
dolarów2.

Finansowanie społecznościowe dzieli się 
na dwa podstawowe typy. Poza opisa-
nym modelem nie udziałowym opartym 
na przedsprzedaży, stosowany jest także 
tzw. crowdinvesting (crowdfunding udzia-
łowy, ang. equity crowdfunding). 
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W tym wypadku pozyskiwane wpłaty 
mają charakter inwestycji w spółkę, 

która będzie realizowała projekt i wdrażała 
produkty na rynek. Jest to interesująca 
szansa dla wynalazców, gdyż to oni narzu-
cają warunki inwestycji, w tym udostępniony 
procent udziałów, podział przyszłych zy-
sków itd.

W Polsce fi nansowanie społeczno-
ściowe ma stosunkowo krótką 

historię, ale już można wskazać liczne przy-
kłady projektów zakończonych sukcesem. 
Także w zakresie regulacji prawno-podatko-
wych, warunki są korzystne i nie odbiegają 
od standardowych rozwiązań rynkowych. 
Można sobie wyobrazić, że przy współpracy 
platform pośredniczących, inwestorów, 
a także odpowiednich instytucji administracji 
publicznej, w tym Urzędu Patentowego RP, 
może zostać stworzony ekosystem wspar-

1  http://www.kickstarter.com/projects/zortrax/zortrax-
m200-professional-desktop-3d-printer

2  http://www.kickstarter.com/projects/597507018/
pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android

3  http://crowdfunding.pl

cia wynalazców i twórców, który w transpa-
rentny sposób pozwalałby rozwijać polską 
innowacyjność i myśl technologiczną.

C rowdfunding ma ogromny poten-
cjał dla wynalazców i twórców, 

ponieważ nie tylko może być źródłem 
kapitału, ale także pozwala osiągnąć 
szereg korzyści pozafi nansowych. Na-
leży jednak wskazać, że z uwagi na swoją 
specyfi kę, bardziej nadaje się do produktów 
konsumenckich. Szczegółowe informacje 
nt. crowdfundingu w Polsce i wsparcie 
w zakresie prowadzenia kampanii fi nanso-
wania społecznościowego można uzyskać 
kontaktując się za pośrednictwem formula-
rza na stronie crowdfunding.pl3.

(Z wystąpienia na panelu we wrześniu br. podczas 
Festiwalu Nauki w UP RP) 

Źródła:
K. Król, Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, 
dzięki społeczności, Warszawa 2012
Crowdfunding Industry Survey 2013, 
massolution 2013
https://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

Dodatkowe informacje:
http://crowdfunding.pl
http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl
http://crowdsourcing.org

Karol Król (drugi od prawej)

Karol Król 
Prezes Zarządu 

Crowdfunding pl. Sp.z o.o.
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Zza obiektywu

Leśni Leśni 
LEKARZE?LEKARZE?

Dzięcioły to barwnie upierzone ptaki o silnych dziobach. Dzięcioły to barwnie upierzone ptaki o silnych dziobach. 
Są niezwykle pracowite i bardzo niezależne. Gorliwość, Są niezwykle pracowite i bardzo niezależne. Gorliwość, 

z jaką wykonują swoje zadania, wprawia w absolutny zachwyt.z jaką wykonują swoje zadania, wprawia w absolutny zachwyt.
Na świecie jest ich 200 gatunków, u nas żyje 10 gatunków tych ptaków, Na świecie jest ich 200 gatunków, u nas żyje 10 gatunków tych ptaków, 

ale różnorodność ich jest wcale niemała. Są tak charakterystycznym elementem ale różnorodność ich jest wcale niemała. Są tak charakterystycznym elementem 
naszych krajobrazów, jak… bociany. Chyba je lubimy niemniej niż długonogich naszych krajobrazów, jak… bociany. Chyba je lubimy niemniej niż długonogich 

przybyszy z Afryki i przystajemy czasami choćby na chwilę, by posłuchać przybyszy z Afryki i przystajemy czasami choćby na chwilę, by posłuchać 
ich dudnienia, stukania w parkach, ogrodach czy w lasach. ich dudnienia, stukania w parkach, ogrodach czy w lasach. 
Uwrażliwiają nas na co raz bardziej okaleczany świat natury.Uwrażliwiają nas na co raz bardziej okaleczany świat natury.

Dzięcioł do dzięcioła niepodobny 

Największy to dzięcioł czarny (rozpiętość 
skrzydeł: 72-80 cm, waga: 250-300 g), a naj-
mniejszy – dzięciołek (rozpiętość skrzydeł: 
27-30 cm, waga: 17-26 g). Gatunki dzięciołów 

różnią się między sobą nie tylko wielkością, 
ale także kolorami upierzenia. Są wśród nich 
dzięcioł czarny, zielony i zielonosiwy. Spora 
grupa to dzięcioły w kolorze czarno-białym, 
kiedyś nazwane wspólną nazwą dzięciołów 
pstrych. 

Wśród nich najpospolitszy jest dzięcioł 
duży i to jego najczęściej możemy zobaczyć 
w parku czy podmiejskim lasku. Inne dzięcioły 
to białogrzbiety, białoszyi, średni i dzięcio-
łek. Różnią się między innymi układem białych 
pręg i plam na czarnym wierzchu tułowia 
i skrzydłach oraz wielkością i ułożeniem czar-
nego wąsa. 

Występuje też u nas rzadki dzięcioł trój-
palczasty, który żyje w Karpatach i w pół-
nocno-wschodniej Polsce, na przykład 
w Puszczy Białowieskiej. Większość dzięcio-
łów ma na głowie mniejszą lub większą czer-
woną plamę, zwykle wyraźniejszą u dorosłych 
samców i młodych ptaków. Wiele osób tak 
właśnie wyobraża sobie dzięcioła. Ale wśród 
dzięciołów są wyjątki! Dzięcioł trójpalczasty 
nie ma na przykład ani skrawka czerwieni 
na głowie – samiec ma żółtą plamkę. 

Ciekawy „przypadek” to także krętogłów. 
Krętogłów to nasz najdziwniejszy dzięcioł. 
Różni się od pozostałych sylwetką, barwą. Dzięcioł średni

Dzięcioł czarny
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Jest szary z masą brązowych ciemniejszych 
lub jaśniejszych plamek i prążków na piórach 
i dość szczególnym zachowaniem. Kiedy jest 
zdenerwowany i broni gniazda, rozkłada ogon, 
wyciąga szyję, stroszy pióra na głowie, kręci 
nią raz w prawo, raz w lewo i syczy, próbując 
przestraszyć napastnika. To naprawdę szcze-
gólny widok – mały walczący smok!

Różne zwyczaje dzięciołów

Dzięcioły posiadają cechy, będące przysto-
sowaniem do specyfi cznego sposobu żero-
wania, kucia dziupli i bębnienia. Mają krótkie 
nogi, bardzo silne, zaopatrzone w cztery palce, 
z których dwa są skierowane do przodu, 
a dwa do tyłu. Zapewnia im to doskonałą przy-
czepność na powierzchni drzew. Wyjątkiem 
jest w tym przypadku dzięcioł trójpalczasty, 
u którego dwa palce są skierowane naprzód, 
a tylko jeden w tył. Palce są zaopatrzone 
w chwytne pazury. Ważną podporą ciała wspi-
nającego się ptaka jest sztywny ogon. Dziób 
i czaszka dzięciołów są połączone w specjal-
ny, ruchomy sposób. Poza tym za dziobem 
znajduje się obszar gąbczasty, amortyzujący 
wstrząsy. Dzięcioł duży może uderzać w ciągu 
dnia nawet 10 tys. razy. Język dzięciołów 
jest wewnątrz głowy specyfi cznie skręcony – 
oplata czaszkę i jest przytwierdzony w okolicy 

otworów nosowych. Jest bardzo długi, może 
się wysuwać nawet trzykrotnie ponad długość 
dzioba. Na krawędziach posiada zadziorki, 
a jego powierzchnia jest pokryta lepką sub-
stancją. Umożliwia to dzięciołom wydobywanie 
owadów i ich larw z największych nawet 
zakamarków. 

Pomimo podobieństwa w budowie ciała 
posiadają różne przystosowania do środowi-
ska życia i sposobu zdobywania pokarmu. 
Nie wszystkie poszukują pokarmu w drewnie 
i pod korą, niektóre regularnie odwiedzają 
mrowiska. Nie wszystkie wykuwają dziuple, 
niektóre wykorzystują dziuple naturalne. 
Również nie wszystkie dzięcioły w okresie 
godowym bębnią. 

W rozpowszechnionej świadomości natura 
wyposażyła dzięcioły w długie, cienkie dzioby 
po to, aby… leczyły drzewa. Nie jest to praw-
dą. Te długie dzioby służą ptakom głównie 
do zdobywania pokarmu, wykuwania dziupli 
i bębnienia w okresie godów. 

Czym się dzięcioły żywią i w jaki 
sposób zdobywają pokarm? 

Dzięcioły żyjące w Polsce odżywiają się 
głównie owadami i ich larwami oraz innymi 
bezkręgowcami. Dzięcioł duży i dzięcioł biało-
szyi są wszystkożerne. Zjadają owady wyku-
wane z drzewa oraz pokarm roślinny. Dzięcioł 
duży rzadko przebywa na ziemi, najczęściej 
na pniach drzew lub drewnianych słupach. 
Zjada owady żerujące w drewnie oraz zbiera-
ne z drzew i krzewów. Wiosną jego pokarmem 
są również soki spływające z uszkodzonej 
kory. Nie gardzi jajami i pisklętami innych 
ptaków. Zimą jego przysmakiem są nasiona, 
głównie drzew iglastych. Aby je wydobyć, ptak 
unieruchamia szyszkę w rozwidleniu gałęzi, 
szczelinach kory, pęknięciach. Są to tzw. 
kuźnie. Po wyjedzeniu nasion przynosi nową 
szyszkę, a starą wyrzuca. Niezwykłym spo-
sobem zdobywania pokarmu przez dzięcioła 
dużego jest tworzenie pierścieni na drzewach. 
Ptak wykuwa, co 3-5 cm otwory w korze, 
które układają się w poziomie. Przez te otwory 
wiosną wypływa sok drzew, który ptaki spijają. 
Zimą chętnie odwiedzają karmniki zjadając 
tłuszcz. Dzięcioł białoszyi bardzo chętnie zjada 
gąsienice, mszyce i inne owady zbierane 
z liści drzew. Wyjada także miąższ dojrzałych 
owoców. 

Kilka gatunków dzięciołów odżywia się mrów-
kami. Są to: dzięcioł czarny, krętogłów, dzięcioł 
zielony, dzięcioł zielonosiwy. Dzięcioł czarny 
poszukuje pokarmu na martwych lub chorych 
drzewach. Głównie zjada mrówki – gmachów-
ki, żyjące w pniach drzew. Najczęściej żeruje 
na zaatakowanych przez owady świerkach. 
Wykute otwory mogą mieć długość nawet 1 m 
i głębokość 20 cm. Prowadzą do komór gniaz-
dowych mrówek. Krętogłów rzadko poszukuje 
pożywienia na drzewach. Podstawą jego 
pokarmu są poczwarki mrówek. Natomiast pi-
sklęta odżywiają się głównie mrówkami. Ptaki 
zgarniają je lepkim językiem, mieszają ze śliną 
i przetrzymują w postaci grudki. W takiej jed-
nej grudce może znaleźć 150-350 owadów. 
Następnie ptak zanosi je do gniazda, lecąc 
z półotwartym dziobem. 

Amatorem mrówek jest także dzięcioł zielo-
ny. Dziobem robi w mrowisku lejkowate otwo-
ry lub rozgrzebuje zmurszałe pnie, następnie 
wsuwa lepki język w szczeliny, zgarniając 
ofi ary lub przylepiając je do języka. Regularnie 
odwiedza duże mrowiska. Wyszukuje je także 
pod śniegiem. Zjada także inne owady, a oka-
zjonalnie dżdżownice, ślimaki, owoce.

Dzięcioł zielonosiwy chętnie przebywa na zie-
mi, w pobliżu zmurszałych pniaków, gdzie łowi 

Dzięcioł białoszyi

Dzięcioł duży
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mrówki. Zjada także inne owady i owoce. Zimą 
chętnie przebywa przy karmnikach, zjadając 
tłuszcz, oleiste nasiona i chleb.

Do dzięciołów, których pożywienie stanowią 
wyłącznie owady i ich larwy należą: dzięcioł 
białogrzbiety, trójpalczasty, średni i dzięciołek. 
Dzięcioł białogrzbiety jest gatunkiem zwią-
zanym z obecnością martwych drzew, zjada 
głównie żerujące w drewnie larwy owadów. 
Dzięcioł trójpalczasty związany jest z wy-
stępowaniem świerka. Wyspecjalizował się 
w zjadaniu korników, ich larw i poczwarek. 
Typowymi owadożercami są także dzięcioł 
średni i dzięciołek. Żywią się głównie owadami 
żyjącymi wśród liści i gałęzi. 

Jak to jest z tymi dziuplami? 

Każdy gatunek ma na nie swój sposób. Wiele 
dzięciołów samodzielnie wykuwa dziuple 
lęgowe, najczęściej co roku nowe. Przyczyną 
są pasożyty, które rozwijają się w resztkach 
starych gniazd. Dziuple są wykuwane najczę-
ściej w próchniejących, chorych drzewach. 
Zazwyczaj wykuwanych jest kilka dziupli, 
ponieważ służą nie tylko do lęgów, lecz także 
do odpoczynku. Podczas gdy jedno z rodzi-
ców wysiaduje, drugie odpoczywa gdzieś 
w sąsiedztwie. Dziuple wykorzystywane 
są także poza sezonem lęgowym. 

Dzięcioł duży wykuwa dziuple lęgowe 
w pniach lub grubych konarach, głównie cho-
rych i osłabionych drzew. Dzięcioł białoszyi 
lubi zakładać gniazda w bliskim sąsiedztwie 
ludzkich domostw. Dziuple lęgowe wykuwa 

w przydrożnych wierzbach, przy domach, 
w parkach, w pojedynczo stojących drzewach 
owocowych i topolach. 

Dzięcioł czarny – największy gatunek dzięcioła 
w Europie – nie zawsze znajduje do wykucia 
dziupli drzewo o odpowiednich rozmiarach. 
Dziuple najczęściej robi w bukach, sosnach, 
jodłach, świerkach i modrzewiach. Do wy-
kucia dziupli w miękkim drewnie potrzebuje 
ok. 14 dni, zaś w zdrowym buku 23-28 dni. 
Zdarza się, że dzięcioł czarny zajmuje stare 
dziuple, które oczyszcza i odnawia. Z opusz-
czonych dziupli korzystają później różne 
zwierzęta, np. siniaki i puszczyki. Zupełnie 
odmienne zwyczaje ma krętogłów – korzysta 
z dziupli wykutych przez inne dzięcioły. Dzię-
cioł trójpalczasty dziuple lęgowe wykuwa tylko 
w drzewach iglastych. Najczęściej wykuwa 
nową dziuplę dla każdego lęgu. Jest ona za-
zwyczaj umieszczona kilka metrów nad ziemią. 
Dzięcioł średni wykuwa dziuple w pniach lub 
grubych gałęziach drzew liściastych, zwykle 
chorych. Bardzo rzadko używa ich ponownie. 
Dzięciołek wykuwa dziuple lęgowe w pniach 
i bocznych, grubszych konarach martwych lub 
chorych drzew o miękkim drewnie. Najczęściej 
wybiera wierzby, topole, olchy, brzozy, kasz-
tanowce, jesiony, drzewa owocowe. Zdarza 
się, że kuje w drewnie twardym – dębach 
i bukach, gdy są one zmiękczone przez grzyby 
pasożytnicze. 

Głosy godowe 

Dzięcioły mają charakterystyczne głosy go-
dowe. Niektóre gatunki dodatkowo bębnią, 
komunikując się w ten sposób i oznaczając 
wiosną rewiry lęgowe. Robią to za pomocą 
szybkiego uderzania dziobem w suche, rezo-
nujące gałęzie, martwe drewno, rynny, słupy. 
Jego dźwięk, podobnie jak śpiew, jest charak-
terystyczny dla danego gatunku. 

U dzięcioła dużego samiec bębni często, 
w długich seriach, na dobrych rezonatorach, 
np. sękach, suchych gałęziach, blachach 
na dachu, rynnach. Samica bębni krócej. 
Podczas tego werblowania potrafi  uderzać 
nawet 20 razy na sekundę. Obecność dzięcio-
ła czarnego słychać po głośnym i donośnym 
bębnieniu w grube i suche konary. 

Nie wszystkie gatunki bębnią, przykładem jest 
krętogłów. Podobnie dzięcioł zielony – bębni 
rzadko albo wcale. U dzięcioła białogrzbie-
tego bębnią zarówno samce, jaki i samice, 
długimi ciągami, przyśpieszonymi na końcu. 
Ulubionym miejscem bębnienia są martwe 
drzewa. Podobnie bębnią samiec i samica 
dzięcioła trójpalczastego. Werble są na końcu 
wyciszone. Dzięcioł średni z reguły nie bębni. 
U naszego najmniejszego dzięcioła – dzię-
ciołka, bębnienie jest szybkie– są to równe 
i dźwięczne ciągi. Bębni zarówno samiec, jak 
i samica. 

Dzięcioł zielony

Dzięciołek – samicaDzięciołek – samiec
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rowanie mieszanki tłuszczu, zmielonego 
mięsa, potłuczonych orzechów włoskich lub 
laskowych, i nasion słonecznika w spękaną, 
porowatą korę drzewa. Wybieramy do tego 
celu pionowe konary, aby karma nie została 
wyjedzona przez gawrony. Najlepiej, gdy 
zrobimy to na wysokości ok. 2-3 metrów nad 
ziemią i nie w miejscu silnie nasłonecznionym, 
bo inaczej w cieplejszy dzień karma spłynie 
po pniu! Można stosować specjalne druciane 
koszyki na karmę, z których chętnie korzystają 
nie tylko dzięcioły, ale także kowaliki i sikory. 

Idealna dla dzięciołów jest gruba kłoda pnia, 
pokryta korą, z wywierconymi otworami 
o średnicy 2-3 cm, do których wlewa się 
mieszankę pokarmową. Taki „karmnik” zwabia 
dzięcioły nawet na wysokie balkony w cen-
trach dużych miast. 

Kule tłuszczowe, które znakomicie obsługują 
sikory, także można wykorzystać do dokar-
miania dzięciołów, trzeba je tylko zawiesić tak, 
aby opierały się o pień. Należy pamiętać aby 
bezwzględnie stosować tłuszcz nie zjełczały, 
pozbawiony soli i przypraw.

Wanda Kula

W ten sam sposób zachowują się także 
dzięcioły w miastach. Bywa, że mieszkańców 
domów sąsiadujących z parkiem budzą o świ-
cie odgłosy bębnienia w blachę latarni ulicznej. 

Wspomagają leśników 

Dzięcioły ze względu na to, że zjadają owady 
i larwy żyjące w drewnie są nazywane leka-
rzami drzew. Jest w tym trochę racji, jednak 
należy pamiętać, że robią to przy okazji. 
Przecież zjadają larwy i owady, aby zaspokoić 
głód, a nie wyleczyć drzewa. Jednak przy 
okazji poszukiwania smacznych kąsków ranią 
drzewa. 

Niektóre dzięcioły na przykład: zielony, zie-
lonosiwy, czarny, rozpoczynają kucie dziupli, 
a następnie taką niedokończoną pozostawiają. 
Z czasem drewno murszeje i wówczas można 
łatwiej pracę kontynuować. Jak wykazują 
badania, niektóre dzięcioły przy okazji kucia 
infekują drzewa grzybami. Podobno nawet 
istnieje symbioza między niektórymi gatunkami 
dzięciołów i grzybów. Ptaki te mają na dzio-
bach i piórach zarodniki i w ten sposób dopro-
wadzają do infekcji. 

Czy można więc nazywać dzięcioły lekarzami 
drzew? Nie ulega jednak wątpliwości, że swoją 
pracą wspomagają leśników w ochronie lasu, 
zmniejszając populację owadów, które mogą 
wyrządzać szkody.

Czy i jak możemy pomóc 
dzięciołom?

Udało mi się zobaczyć i nawet uwiecznić 
na zdjęciach prawie wszystkie gatunki pol-
skich dzięciołów, oprócz dwóch: dzięcioła 
białogrzbietego i trójpalczastego, którym, jak 
piszą media, grozi zagłada. Co może być 
powodem takiej sytuacji nawet w Puszczy Bia-
łowieskiej? Dziś giną z powodu… wycinki lasu. 
Leśnicy, walcząc z kornikiem, karczują stare 
świerki, w których gniazdują te rzadkie ptaki. 

Wieści z Puszczy Białowieskiej są bardzo 
niepokojące, w ciągu ostatnich 14 lat liczba 
dzięciołów białogrzbietych w Puszczy Biało-
wieskiej zmalała aż o dwie trzecie. Niewiele 
lepiej mają się dzięcioły trójpalczaste, które 
poza rezerwatem ścisłym nie mają już gdzie 
żyć. Długo zastanawiano się, co się dzieje 
z dzięciołami. Odpowiedź okazała się prosta 
– po prostu brakuje im pożywienia. Dzięcioły 
obu gatunków żywią się kornikami i innymi 
owadami, które żyją w umierających świer-
kach. Takie drzewa są jednak konsekwentnie 
wycinane i wywożone z lasu jako potencjalne 
siedliska kornika drukarza. 

A ulubione miejsce życia dzięciołów, to stare 
lasy. Dzięcioły lubią drzewa stare, o próch-
niejących pniach, w których łatwo jest wykuć 
dziuplę. Chętnie też żyją w parkach miejskich 
i starych sadach. Musimy zachować jak naj-
większą liczbę takich miejsc, żeby cieszyć się 
widokiem dzięciołów.

Możemy jednak próbować 
dokarmiać te ptaki! 

Dzięcioły są co prawda rzadkimi gośćmi 
w ptasich stołówkach. Częściej widuje się 
je w lasach, na wsiach, ale także i na obrze-
żach miast, w parkach i większych ogrodach, 
jednak i tak stronią od tradycyjnych karmni-
ków, chyba że zmusi je do tego ostra zima. 
Są to gatunki owadożerne, pozostające u nas 
na zimę. Ich dieta musi być wysokokaloryczna 
i bogata w białko. 

W dokarmianiu tych ptaków należy więc 
stosować tłuszcz zwierzęcy, roślinny, nasiona 
roślin oleistych, orzechy i mięso. Dzięcioły 
poszukują pokarmu „łażąc” w swoisty sposób 
po pniach i konarach i „bębnią” wykuwając 
larwy. Bardzo dobrym sposobem jest wsma-

Krętogłów

Dzięcioł zielonośiwy

http://www.wanda-kula.nazwa.pl
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Współpraca międzynarodowa

Współpraca Współpraca 
UP RP – OHIMUP RP – OHIM

Urząd Patentowy RP rozpoczął ofi cjalną współpracę Urząd Patentowy RP rozpoczął ofi cjalną współpracę 
z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 

z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc w 2004 r. z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc w 2004 r. 

U rząd ds. Harmonizacji Rynku We-
wnętrznego (ang. Offi  ce for Harmoniza-

tion in the Internal Market – w skrócie OHIM) 
jest organem wspólnotowym – agencją unijną 
założoną w 1995 r., z siedzibą w Alicante 
w Hiszpani. Główne kompetencje OHIM zwią-
zane są z prowadzeniem procedur rejestra-
cyjnych wspólnotowych znaków towarowych 
i wzorów przemysłowych. W roku 2012 OHIM 
przejął również odpowiedzialność za działanie 
Obserwatorium ds. naruszeń praw własności 
intelektualnej (ang. The European Observatory 
on Infringements of Intellectual Property Ri-
ghts), dotychczas działające bezpośrednio przy 
Komisji Europejskiej. 

P rzedstawiciele Urzędu Patentowego RP 
od prawie dziesięciu już lat uczestniczą 

w obradach Rady Administracyjnej oraz Ko-
mitetu Budżetowego OHIM. Rada Administra-
cyjna doradza Prezesowi OHIM w sprawach 
podlegających właściwości OHIM; może ona 
także wydawać opinie i żądać informacji, jeśli 
uzna to za konieczne. W skład Rady Admini-
stracyjnej wchodzą przedstawiciele państw 
członkowskich UE, po jednym z każdego pań-
stwa członkowskiego, przedstawiciel Komisji 
UE oraz ich zastępcy. Państwa członkowskie 
UE mają także swoich przedstawicieli w Ko-
mitecie Budżetowym, który m.in. przyjmuje 
budżet OHIM i udziela Prezesowi OHIM abso-
lutorium z jego wykonania. 

O d samego początku współpraca mię-
dzy Urzędem ds. Harmonizacji Rynku 

Wewnętrznego, a państwami członkowskimi 

UE rozwija się na wielu płaszczyznach. Obec-
nie są to m.in. wspólne projekty harmonizacyj-
ne i tworzenie platformy IT, wymiana doświad-
czeń ekspertów w sprawach praw na znakach 
towarowych i wzorach przemysłowych, 
szeroko zakrojone szkolenia dla użytkowników 
systemu praw na znakach i wzorach oraz orga-
nów ochrony prawnej, działalność informacyjna 
i promocyjna, wspólne działania na rzecz po-
prawy efektywności ochrony praw własności 
przemysłowej i intelektualnej, uczestniczenie 
w projektach badawczych dot. funkcjonowania 
praw IP na rynkach UE. 

M ilowym krokiem w zacieśnieniu współ-
pracy między urzędami krajowymi 

a OHIM był moment utworzenia Funduszu 
Współpracy (Cooperation Fund) – koncep-
cja Funduszu została przyjęta przez Radę 

Administracyjną i Komitet Budżetowy OHIM 
w 2008 r. Projekty Funduszu Współpracy 
mają za zadanie stworzenie narzędzi informa-
tycznych, wspólnych dla wszystkich urzędów 
uczestniczących w projektach, dzięki którym 
zostaną zmodernizowane procesy i techno-
logie wspierające dotychczasowe działanie 
krajowych urzędów patentowych w dziedzinie 
znaków towarowych i wzorów przemysłowych, 
a użytkownicy systemu praw na znakach to-
warowych i wzorach przemysłowych uzyskają 
łatwy dostęp do informacji oraz automatyzację 
procedury zgłaszania, utrzymywania i eg-
zekwowania praw. Tym samym procedury 
urzędów będą mogły ulec znacznemu przy-
spieszeniu i usprawnieniu. W skali europejskiej, 
po zakończeniu projektów, należy się spodzie-
wać wyrównania poziomu jakości i czasowości 

Inauguracja warsztatów UP RP – OHIM – wrześnień 2013 – projekt Software Package
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świadczonych usług przez urzędy, wzmoc-
nienia transparentności działania administracji 
publicznej oraz szerszego otwarcia na potrze-
by użytkowników systemu praw na znakach 
towarowych i wzorów przemysłowych. 

U rząd Patentowy RP dotychczas imple-
mentował następujące projekty w ra-

mach programu Cooperation Fund: 

CF1.2.11 Common Gateway for Applica- 
tions – dzięki projektowi stworzono platformę 
informatyczną grupującą usługi on-line ofe-
rowane przez urzędy użytkownikom systemu 
znaków towarowych i wzorów przemysłowych, 
a także umożliwiającą wymianę informacji 
pomiędzy użytkownikami systemu. Na bazie tej 
platformy uruchomiono portal European Tra-
demark and Designs Network, dostępny pod 
adresem internetowym https://www.tmdn.org/ 
(strona internetowa w języku polskim). 

CF 1.2.5 Quality  – urzędy krajowe i OHIM 
wspólnie przygotowały zestaw standardów 
jakości, dzięki którym będzie można uzyskać 
dokładniejsze informacje o działaniu urzędów 
i prowadzonych procedur, na podstawie pre-
zentowanych danych statystycznych, grafi cznie 
zobrazowanych. Urząd Patentowy RP prezen-
tuje dane dot. 15 standardów jakości (więcej 
na ten temat w tym wydaniu Kwartalnika).

CF1.2.7 Common User Satisfaction  
Survey – dzięki projektowi stworzono wspólne 
narzędzie IT do badania poziomu zadowolenia 
klientów urzędów, dopasowane do wystanda-
ryzowanych metodologii takiego badania oraz 
umożliwiające profesjonalną analizę wyników 

takich badań. We wrześniu 2013 r. odbyły się 
wspólne warsztaty szkoleniowe UP RP i OHIM 
dot. przedmiotowego narzędzia IT. Urząd 
Patentowy RP po przetestowaniu narzędzia, 
przygotowuje się do jego wdrożenia w zakresie 
swoich działań.

TMview  – dzięki temu narzędziu stwo-
rzono wspólną platformę z dostępem do baz 
(rejestrów) znaków towarowych urzędów 
uczestniczących w projekcie. 

U rząd Patentowy RP jest w fazie realiza-
cji lub zgłosił chęć uczestnictwa do na-

stępujących projektów Cooperation Fund:

CF1.2.6 Harmonised Forecasting Me- 
thodology on TMs and Designs – projekt ma 
na celu harmonizację praktyk prognozowania 
urzędów patentowych w obszarze znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, stwo-
rzenie modelów obliczeniowych i dedykowanej 
aplikacji informatycznej.

CF 1.1.4 Seniority  – celem projektu jest 
automatyzacja przekazywania informacji dot. 
Seniority z OHIM do UP RP. Dzięki projektowi 
użytkownicy będą mogli w łatwy sposób 
sprawdzić starszeństwo znaku na narzędziach 
udostępnionych na stronie UP RP.

CF1.2.9 Similarity  – celem projektu jest 
stworzenie informatycznej bazy danych doty-
czącej praktyk urzędów patentowych w za-
kresie oceny podobieństwa towarów i usług. 
Urząd Patentowy RP w swoim obszarze 
przeanalizował już większość proponowanych 
towarów/usług i przedstawił swoją praktykę 

w zakresie oceny ich podobieństwa (współpra-
ca Departamentu Badań Znaków Towarowych 
i Departamentu Orzecznictwa).

CF1.2.10 Cesto – Common Examiner  
Support Tool – celem projektu jest stworzenie 
narzędzia informatycznego do jednoczesnego 
przeszukiwania wielu baz danych, a także 
źródeł internetowych, celem zidentyfi kowania 
przeszkód do udzielenia prawa ochronnego 
na oznaczenia zgłaszane jako znak towarowy.

CF3.21 Common Call Centre Tool  – ce-
lem projektu jest stworzenie narzędzia popra-
wiającego komunikację urzędów patentowych 
z użytkownikami zewnętrznymi.

CF1.1.1 Search Image  – produktem 
projektu ma być narzędzie informatyczne 
do przeszukiwania baz grafi cznych znaków 
towarowych.

CF1.2.8 Designview  – rezultatem projek-
tu będzie wspólna platforma IT z dostępem 
do baz danych – rejestrów wzorów przemysło-
wych urzędów uczestniczących w projekcie.

CF4.22 Database supporting Enfor- 
cement of IP Rights – dzięki projektowi 
powstaje narzędzie IT ułatwiające prowadzenie 
procedur dot. egzekwowania praw własności 
intelektualnej i gromadzące dane o narusze-
niach takich praw.

CF3.20 e-Learning  – narzędzie 
e-learningu zapewnia informacje on-line dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
dotyczące charakterystyki i znaczenia praw 
własności intelektualnej.

CF1.1.3 Common database on classifi - 
cation of G&S – projekt długofalowy – dzięki 
projektowi stworzono wspólną bazę nazw 
towarów i usług akceptowanych w wykazach 
znaków towarowych przez urzędy patentowe. 
Baza ta jest ciągle uzupełniana o nowe okre-
ślenia, a urzędy harmonizują na bieżąco swoją 
praktykę w tym zakresie.

CF2.14 Software Package  – celem pro-
jektu jest stworzenie usług on-line i oprogra-
mowania wspierającego prowadzenie procedur 
administracyjnych związanych ze znakami 
towarowymi i wzorami przemysłowymi, a także 
zarządzanie procesowe w tym zakresie. W ra-
mach projektu wyróżnia się kilka podprojektów: 
TM&DS e-fi ling, TM e-opposition, TM&DS 
e-cancellation, TM&DS e-registration; TM&DS 
e-payment; TM/DS Back-offi  ce. 

Warsztaty UP RP – OHIM 17.09.2013 – projekt Users Satisfaction Survey
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O becnie jako wysoko zaawan-
sowane należy wskazać prace 

nad narzędziem TM Back Offi  ce, gdzie 
UP RP jest urzędem pilotującym projekt 
(wraz z fi ńskim urzędem patentowym). 
W dniach 30.09.2013-18.10.2013 w UP RP 
odbywały się wspólne warsztaty z OHIM, 
poświęcone wdrożeniu tego narzędzia. 

Wspólnych Praktyk w krajowych urzędach, 
OHIM i krajach Beneluksu; upublicznienie 
tych praktyk we wszystkich językach UE. 

U rząd Patentowy RP zaangażował 
się we wszystkie projekty Programu 

Konwergencji tj.: CP.1 Harmonization 
of TM Classifi cation practice of G&S, 
CP.2 Convergence of Class headings, 
CP.3 Absolute Grounds – Figurative 
Marks, CP.4 Scope of protection of B&W 
Marks, CP.5 Relative Grounds – Likeliho-
od of Confusion. 

U czestnictwo Urzędu Patentowego 
RP w tych inicjatywach dowodzi nie-

ustających starań UP RP o poprawę jakości 
świadczonych usług celem unowocześnia-
nia urzędu oraz dbałości o budowanie wi-
zerunku UP RP na arenie międzynarodowej 
jako lidera nowych wspólnych inicjatyw, 
które sprzyjają takiemu kształtowaniu 
działania jednostek administracji publicznej, 
by spełniać oczekiwania bezpośredniego 
odbiorcy – obywatela. 

D latego też pracownicy UP RP 
od wielu miesięcy z niezwykłym 

oddaniem realizują inicjatywy projektowe, 
wymieniając doświadczenia z OHIM i innymi 
urzędami patentowymi poprzez korespon-
dencję elektroniczną, video- i telekonferen-
cje oraz wspólne spotkania, starając się 
zoptymalizować procesy oraz maksymalnie 
wykorzystywać w swojej pracy nowoczesne 
narzędzia IT, przygotowane specjalnie pod 
potrzeby urzędów patentowych. 

Do Urzędu Patentowego RP w 2012 r. zo-
stał oddelegowany przez OHIM specjalny 
Project Manager, wspomagający implemen-
tację projektów w urzędzie i koordynujący 
działania na linii OHIM – UP RP. W warsz-
tatach organizowanych w UP RP uczest-
niczą ze strony OHIM osoby bezpośrednio 
odpowiedzialne za zarządzanie portfolio 
projektów w zakresie Cooperation Fund 
i Convergence Programme, co podkreśla 
znaczenie polskiego urzędu przy realizacji 
kolejnych etapów wspólnych projektów. 
Jednocześnie należy podkreślić, że więk-
szość z projektowanych narzędzi informa-
tycznych ma być lub już jest udostępniona 
użytkownikom zewnętrznym systemu praw 
znaków towarowych i znaków towarowych, 
co znacznie ułatwi im swobodne poruszanie 
się w świecie praw własności przemysłowej. 
Ten sam cel przyświeca działaniom w za-
kresie harmonizacji praktyk urzędów. 

Równolegle UP RP przygotowuje się 
do uruchomienia nowej aplikacji e-fi ling, 
a kolejno pozostałych narzędzi z pakietu SP. 

C elem realizacji przez OHIM Planu 
Strategicznego na lata 2011-2015, 

powołany został Program Konwergen-
cji (CP), którego założeniem jest dążenie 
do jak najszerszego ujednolicenia praktyk 
poszczególnych urzędów krajowych w za-
kresie znaków towarowych poprzez: proces 
rozwoju Wspólnych Praktyk, eliminujących 
nieuzasadnione rozbieżności w przypadkach, 
gdy nie wymaga to zmiany prawa, wdrożenie 

Opracowała: Elżbieta Błach 
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Nad czym pracują departamenty

Stawiamy Stawiamy 
NA JAKOŚĆNA JAKOŚĆ

Głównym celem projektu o nazwie CF1.2.5. Quality Standards, fi nansowanego przez Urząd 
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) jest zdefi niowanie i uzgodnienie karty usług wspólnych 

z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych dla wszystkich europejskich urzędów 
patentowych uczestniczących w projekcie, w oparciu o pomiar i porównanie podstawowych wskaźników 

działalności, takich jak na przykład czas rozpatrywania zgłoszeń czy odsetek wadliwych decyzji. 
W związku z tym należało zdefi niować wspólne standardy jakości oraz odpowiednie metody mapowania 

procesów, które pozwoliłyby na porównywanie efektów z uwzględnieniem specyfi ki krajowej. 
We wrześniu mija dokładnie rok, od kiedy Urząd Patentowy RP przystąpił do tego projektu. 

W śród potencjalnych korzyści, jakie dla 
urzędów oraz ich klientów stwarza 

uczestnictwo w projekcie CF1.2.5. Quality 
Standards, należy przede wszystkim wymienić: 

Optymalizację podstawowych procesów,  
które mają wpływ na jakość pracy urzędu;

Wyznaczenie spójnych zasad monitorowa- 
nia efektywności;

Zwiększenie świadomości klientów w za- 
kresie specyfi ki działalności urzędu dzięki 
udostępnieniu im w dostępnej formie map 
procesów; 

Podniesienie poziomu zaufania klientów  
do urzędu za sprawą większej przejrzystości;

Uzyskanie możliwości porównywania  
urzędów krajowych pod kątem poziomu świad-
czonych usług – przynajmniej w niektórych 
obszarach;

Podniesienie poziomu zarządzania i udo- 
stępniania wiedzy w ramach urzędu;

Zwiększenie kompetencji personelu w za- 
kresie jakości;

Wsparcie OHIM przy implementacji no- 
wych narzędzi informatycznych; 

Użyteczność wykorzystywanych rozwiązań  
dla systemu ISO.

Z rozwiązań wypracowanych w ramach 
projektu obok UP RP korzysta obecnie 

OHIM oraz 18 Urzędów odpowiedzialnych 
za ochronę własności intelektualnej w 17 kra-
jach Unii Europejskiej. 

W celu implementacji projektu w Urzędzie Pa-
tentowym RP odbyły się kilkudniowe warsztaty, 
które poprowadzili eksperci ds. jakości z OHIM, 
Claire Duranton i Roman Dergam (na zdj.). 
Dzięki aktywnemu uczestnictwu przedsta-
wicieli Departamentu Badań Znaków Towa-
rowych (DT), Departamentu Zgłoszeń (DZ), 

Departamentu Rejestrów (DR), Departamentu 
Orzecznictwa (DO), Departamentu Informatyki 
(DI), Biura Administracyjno-Gospodarczego 
(BA) i Gabinetu Prezesa (GP) udało się przede 
wszystkim dokonać mapowania głównych 
procesów z zakresu znaków towarowych, 
wzorów przemysłowych oraz obsługi klienta 
i na tej podstawie zidentyfi kować 15 standar-
dów jakości, spośród 80 opracowanych przez 
OHIM, których realizacja w UP RP będzie 
monitorowana, a efekty tego monitoringu pre-
zentowane na zewnątrz.

Roman Dergam, Claire 
Duranton. W środku: 
Marta Czyż, dyr. 
Departamentu Badań 
Znaków Towarowych 
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Kod Nazwa standardu jakości

03 Jakość decyzji w sprawie klasyfi kacji produktów, których dotyczy wzór

06 Okres od momentu złożenia wniosku do momentu rejestracji wzoru przemysłowego

10
Okres od momentu złożenia wniosku o rejestrację wzoru przemysłowego do momentu podjęcia przez urząd pierwszej 
czynności (z wyłączeniem odbioru)

19 Czas do ogłoszenia decyzji wydanej na skutek sprzeciwu wobec rejestracji wzoru przemysłowego

25 Okres od momentu złożenia wniosku do momentu wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności wzoru przemysłowego

33 Udział proporcjonalny odwołań od decyzji w sprawie wzoru przemysłowego utrzymujących w mocy decyzję urzędu

39 Czas odpowiedzi na skargę

51 Czas wystawienia potwierdzenia odbioru wniosku o rejestrację znaku towarowego

52 Okres od momentu złożenia wniosku do momentu rejestracji znaku towarowego

64 Czas podjęcia decyzji w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego

66 Czas unieważnienia znaku towarowego

80
Udział proporcjonalny odwołań od decyzji w sprawie rejestracji znaku towarowego 
utrzymujących w mocy decyzję urzędu

P ierwsze dane, jakie zostały upublicznione obejmowały III kwartał 2012 roku i dotyczyły 
12  standardów, gdyż pozostałe  3  będą mierzone dopiero od 2014 roku. Statystyki, 

aktualizowane co 3 miesiące, prezentowane są za pośrednictwem narzędzia  Quality,  będą-
cego jednym z elementów portalu Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemy-
słowych (www.tmdn.org/coopfund/). 

Źródło: /www.tmdn.org/coopfund/

Quality to narzędzie internetowe promujące jakość poprzez dostarczanie przejrzy-
stych, łatwo dostępnych informacji o obsłudze i usługach zapewnianych przez każdy 
z uczestniczących urzędów. Użytkownik może wybrać wymagane informacje według 
wielu kryteriów. Narzędzie udostępnia między innymi następujące informacje: 

Informacje dotyczące określonego urzędu uczestniczącego w projekcie; 
Usługi z zakresu znaków towarowych i wzorów przemysłowych świadczone  

przez poszczególne urzędy;
Mapy wybranych procesów; 
Standardy jakości mierzone w poszczególnych urzędach; 
Wspólne i indywidualne cele w zakresie wyników; 
Poziom realizacji celów każdego z urzędów w ostatnim okresie. 

Kod Nazwa standardu jakości

40 Dostępność narzędzi e-biznesowych

57 Okres od momentu złożenia wniosku 
do momentu publikacji znaku towarowego

76 Wskaźnik pokrycia usług narzędziami 
e-biznesowymi (%)

W chwili obecnej na portalu dostępne są dane 
opisujące realizację standardów za III 

i IV kwartał 2012 oraz I i II kwartał 2013. Z ich analizy 
już na pierwszy rzut oka widać, że w tak kluczowych 
dziedzinach, jak czas oczekiwania na rozpatrzenie zgło-
szenia czy otrzymanie potwierdzenia o złożeniu wniosku 
o rejestrację Urząd Patentowy RP wykazuje stały 
progres. Dla porównania mediana, gdyż metodologia 
przyjęta przez OHIM zakłada posługiwanie się medianą 
zamiast średnią, okresu upływającego od momentu 
złożenia wniosku do momentu rejestracji wzoru prze-
mysłowego (standard 06) zmniejszyła się w ciągu tych 
czterech kwartałów z 76 do 51 dni. Z kolei w przypadku 
znaków towarowych 
(standard 52) różni-
ca pomiędzy III kw. 
2012 a II kw. 2013 
wyniosła 41 dni, 
gdyż o tyle skrócił 
się czas rozpatry-
wania nowych zgło-
szeń znaków towa-
rowych. Podobnie 
korzystny trend da 
się zaobserwować 
także na przykład 
w kontekście stan-
dardu 10 dotyczą-
cego okresu od mo-
mentu złożenia 

wniosku o rejestrację  wzoru przemysłowego 
do momentu podjęcia przez urząd pierwszej 
czynności (z wyłączeniem odbioru). 

N a koniec warto zaznaczyć, że zarówno 
portal, jak i samo narzędzie Quality 

podlega ciągłym zmianom i usprawnieniom, 
dlatego też jego obecnej formy grafi cznej oraz 
funkcjonalności nie można traktować jako 
ostatecznej. Jednocześnie urzędy krajowe 
uczestniczące w projekcie wraz z OHIM do-
kładają wszelkich starań, aby opisane powyżej 
rozwiązania informatyczne były, jak najlepiej 
dostosowane do oczekiwań użytkowników. 

Michał Gołacki, 
Starszy specjalista, BG
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Współpraca międzynarodowa

Jak skutecznie uczyć Jak skutecznie uczyć 
przedsiębiorców zarządzania przedsiębiorców zarządzania 

DOBRAMI INTELEKTUALNYMI DOBRAMI INTELEKTUALNYMI 

Dobre praktyki Scottish Enterprise

J ak zarządzać dobrami intelektualnymi 
przedsiębiorców szkockich uczy sześcio-

osobowa grupa przeszkolonych w tym celu 
specjalistów ze Scottish Enterprise. Zespół ten 
współpracuje ze swoimi kolegami prowadzący-
mi doradztwo także w zakresie np. innowacji. 
To głównie oni kierują przedstawicieli przedsię-
biorstw do innych specjalistów ze Scottish Enter-
prise, aby nauczyli się zarządzać dobrami inte-
lektualnymi. Doradzający mają wiedzę, a często 
także praktykę biznesową. Pracują indywidualnie 
z każdym przedsiębiorstwem. Zawsze mówią 
o dobrach intelektualnych fi rmy w odniesieniu 
do jej konkretnych celów biznesowych. 

P odczas wieloletniej praktyki wypracowali 
metody pracy z przedsiębiorstwami, 

z których najważniejszą jest audyt w zakresie 
własności intelektualnej (IA Audit). Podczas 
audytu pomagają ustalić przedsiębiorstwu, 
jakie dobra intelektualne posiada i jakich 
potrzebuje, aby się dalej rozwijać. W tym celu 
posługują się przykładowym Wykazem dóbr 
intelektualnych fi rmy (IA Mind Map) oraz 
specjalnym kwestionariuszem (IA Audit 
Questionnaire). 

W wyniku audytu powstaje Rejestr 
składników kapitału intelektualnego 

fi rmy (IA Register). Rejestr ten jest stale aktuali-
zowany i może stanowić załącznik do business 
planu przedsiębiorstwa lub jego planu marke-
tingowego, jak też innych dokumentów fi rmy 
o charakterze strategicznym. 

R ozpoczynając pracę z przedsiębior-
stwem specjaliści ze Scottish Enterprise 

przesyłają Wykaz ryzyk dla działania fi rmy 
związanych z zarządzaniem kapitałem 
intelektualnym przedsiębiorstwa (IA Risk 
Register) pomocny do określenia ryzyk wła-
ściwych dla konkretnego przedsiębiorstwa. Zi-
dentyfi kowane ryzyka stanowią punkt wyjścia 
do opracowania Planu działań (Action plan), 
jakie przedsiębiorstwo powinno podjąć, aby 
należycie chronić i wykorzystywać swój kapitał 
intelektualny. Następnie specjaliści ze Scottish 
Enterprise pomagają, tam gdzie to możliwe, 
wcielać Plan działań w życie dokonując mię-
dzy innymi okresowego przeglądu tych działań.

U sługi specjalistów ze Scottish Enterprise 
są bezpłatne, cieszą się dużym zainte-

resowaniem wśród szkockich przedsiębiorców 
i pomogły już wielu z nich osiągnąć sukces 
biznesowy. Specjaliści ze Scottish Enterprise 
skutecznie przekonują przedsiębiorstwa o po-
trzebie ochrony ich własności przemysłowej 
umieszczając ją pośród innych ważnych skład-
ników ich kapitału intelektualnego. Stali się 
wiarygodnym partnerem dla szkockich przed-
siębiorców, dzięki wypracowanym metodom, 

narzędziom i sposobom komunikacji dobrze 
dostosowanym do ich oczekiwań i możliwości.

W dniach 17-19 września tego roku 
odbyły się w Edynburgu warszta-

ty, podczas których specjaliści ze Scottish 
Enterprise objaśniali, jak uczą szkockie fi rmy 
zarządzania dobrami intelektualnymi. Warszta-
ty zostały zorganizowane w ramach Projektu 
IPorta, współfi nansowanego przez Komisję 
Europejską, realizowanego przez europejskie 
Urzędy ds. własności intelektualnej, w tym 
przez Urząd Patentowy RP.

U rząd Patentowy RP dołoży wszelkich 
starań, aby dzięki uczestnictwu w pro-

jekcie IPorta, umożliwić korzystanie z wyżej 
opisanych narzędzi krajowym podmiotom 
zainteresowanym prowadzeniem doradztwa 
w zakresie zarządzania dobrami intelektualny-
mi dla przedsiębiorstw oraz zaadaptować te 
narzędzia do polskich warunków. 

Dorota Szlompek

Zdj. Edynburga aut.
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Co wynalazca wiedzieć powinien

Badanie zdolności patentowej wynalazków: Badanie zdolności patentowej wynalazków: 

NOWOŚĆ WYNALAZKU (5)NOWOŚĆ WYNALAZKU (5)

Patenty udzielane są – bez względu 
na dziedzinę techniki – na wynalazki, 
które są:

nowe, 
posiadają poziom wynalazczy, 
nadają się do przemysłowego  

stosowania. 
art. 24 ustawy Prawo własności 
przemysłowej (pwp)

Po rozpatrzeniu: 
dostateczności ujawnienia wynalazku, 
jednoznaczności zastrzeżeń patentowych,  
jednolitości wynalazku, 
charakteru technicznego rozwiązania i wy- 

łączeń spod ochrony patentowej,
ekspert rozpatrujący zgłoszenie patentowe 
przystępuje do badania nowości wynalazku.

Wynalazek uważa się za nowy, 
jeśli nie jest częścią stanu 
techniki.

Przez stan techniki rozumie się wszystko to, 
co przed datą, według której oznacza się 
pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało 
udostępnione do wiadomości 
powszechnej w formie pisemnego 
lub ustnego opisu, przez stoso-
wanie, wystawienie lub ujawnienie 
w każdy inny sposób. 

Przy analizie stanu techniki nie ma 
żadnych ograniczeń geografi cz-
nych, językowych, czasowych 
lub w zakresie sposobów, dzięki 
którym odpowiednie informacje 
mogły zostać udostępnione 
do wiadomości publicznej.

1.1. Termin „do wiadomości powszechnej”, 
o którym mowa w art. 11 ustawy o wynalazczo-
ści, nie może być kojarzony wyłącznie z publi-
kacją czy wystawieniem, ale również z jakąkol-
wiek prezentacją rozwiązania, ujawniającą dane 
do stosowania tego rozwiązania dla znawców.

2.2. Powszechna dostępność rozwiązania 
nie polega na możliwości łatwego zapoznania 
się z nim, ale na stworzeniu potencjalnych 
warunków dla jego poznania (Wyrok WSA 
Nr VISA/Wa 1613/11 ).
Udostępnienie rozwiązania do wiadomości 
powszechnej” oznacza taką formę prezentacji, 
podczas której nieokreślona z góry liczba osób, 
bez żadnych ograniczeń, może zapoznać się 
ze wszystkimi elementami rozwiązania, będący-
mi jego istotą i stanowiącymi techniczne cechy 
opisane w zastrzeżeniach określających zakres 
udzielonego patentu.
Formą ujawnienia może być fakt wprowadzenia 
wyrobu do obrotu handlowego lub upowszech-
nienie oferty handlowej z informacją o cechach 
technicznych wyrobu, takich jak opisane w za-
strzeżeniach (Wyrok WSA Nr VISA/Wa 1898/09).

Zasadniczo pierwszeństwo do uzyskania 
patentu oznacza się według daty zgłoszenia 
wynalazku w Urzędzie Patentowym RP.
Pierwszeństwo do uzyskania patentu dla 
zgłoszeń dokonywanych za granicą przysłu-
guje według daty pierwszego prawidłowego 
zgłoszenia pod warunkiem, że od tej daty 
zgłoszenie zostanie dokonane w UP RP w cią-
gu 12 miesięcy.

Możliwe jest również uzyskanie pierwszeństwa 
według daty wystawienia wynalazku na mię-
dzynarodowej wystawie ofi cjalnej lub ofi cjalnie 
uznanej pod warunkiem, że zgłoszenie zosta-
nie dokonane w UP RP w ciągu 6 miesięcy 
od daty wystawy.

Przy badaniu nowości zgłoszonego wynalazku 
za część stanu techniki uważa się również 
informacje zawarte w zgłoszeniach wynalaz-
ków dokonanych w Polsce z wcześniejszym 
pierwszeństwem, a nieopublikowanych do daty 
pierwszeństwa rozpatrywanego wynalazku. 
Warunkiem zaliczenia takiego wynalazku 
do stanu techniki, jest jednakże jego opubli-
kowanie w Biuletynie Urzędu Patentowego 
– nawet, gdy data takiej publikacji jest później-
sza niż data pierwszeństwa rozpatrywanego 
zgłoszenia.

Wynalazek należy do stanu techniki, jeżeli 
informacje udostępnione przed datą, we-
dług której oznacza się pierwszeństwo 
do uzyskania patentu, są wystarczające 
do praktycznego wykorzystania technicznego 
pouczenia, które jest przedmiotem tego ujaw-
nienia, biorąc pod uwagę także ogólną wiedzę 
w dziedzinie, związanej z wynalazkiem dostęp-
ną w tym czasie.
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Warunek nowości dla wynalazku nie jest 
spełniony, jeżeli istnieje wcześniejszy doku-
ment w stanie techniki, który w sposób jasny 
i bezpośredni ujawnia istotę rozpatrywanego 
wynalazku, a w szczególności jego zastrzega-
ne cechy techniczne.

Tak więc podstawą oceny nowości są za-
strzeżenia patentowe a więc zastrzegane 
cechy techniczne. Czasami rozwiązanie 
pozornie odległe może szkodzić nowości, gdy 
w obu przypadkach zastrzegane są takie same 
cechy techniczne.

Określenie „w sposób jednoznaczny i bezpo-
średni” oznacza, że nie należy interpretować 
pouczenia wynikającego z tego dokumentu 
w ten sposób, że obejmuje ono również dobrze 
znane ekwiwalenty (nieprzedstawione w do-
kumencie) i w ten sposób szkodzi nowości 
wynalazku. Taka ocena jest możliwa dopiero 
wtedy, gdy rozpatrujemy poziom wynalazczy 
wynalazku.

Pod pojęciem „ekwiwalenty” należy rozumieć 
środki równoważne, które mogą być użyte 
w danym rozwiązaniu, bez szkody dla funkcji 
jaką spełnia to rozwiązanie.

Przy ocenie nowości, w odróżnieniu od oceny 
poziomu wynalazczego, nie jest dozwolone 
dokonywanie tej oceny na podstawie kilku 
łączonych ze sobą dokumentów. Nie jest także 
dozwolone przy tej ocenie łączenie oddziel-
nych wzmianek będących różnymi korzystnymi 
przypadkami opisywanymi w jednym doku-
mencie, chyba że takie połączenie jest w nim 
sugerowane. 

Należy pamiętać, że ogólne ujawnienie w sta-
nie techniki nie pozwala zazwyczaj postawić 
zarzutu braku nowości szczególnej postaci 
takiego rozwiązania będącej przedmiotem 
zgłoszenia. 

Natomiast szczegółowe rozwiązanie należące 
do stanu techniki, mieszczące się w szerokim 
określeniu przedmiotu zgłoszenia, obejmują-
cym to znane rozwiązanie, szkodzi nowości 
rozpatrywanego zgłoszenia.

Na przykład ujawnienie w stanie techniki zasto-
sowania miedzi do wytwarzania konkretnego 
wytworu szkodzi nowości zastosowania ogól-
nie metalu do wytwarzania tego konkretnego 
wytworu, ale nie szkodzi nowości zastosowa-
nia jakiegoś innego metalu niż miedź do wy-
twarzania tego wyrobu.

Cechy dorozumiane

Może się zdarzyć, że zastrzeżenia patentowe 
określają wynalazek za pomocą parametrów 
technicznych, które w związanym z przedmio-
tem zgłoszenia stanie techniki nie występują 
albo wynalazek jest określony innym parame-
trem albo w stanie techniki w ogóle nie okre-
ślono takich parametrów. W takiej sytuacji, 
jeżeli znane i zastrzegane produkty są iden-
tyczne pod wszystkimi innymi względami 
(np. surowce wyjściowe i sposób wytwarzania 
jest identyczny), wtedy ekspert może podnieść 
zarzut braku nowości. Zastosowanie nowego 
parametru technicznego dla określania produk-
tu, który nie był pierwotnie w ten sposób scha-
rakteryzowany, nie spowoduje, że produkt ten 
staje się nowy w świetle prawa patentowego.

Jeżeli zastosowane środki techniczne są iden-
tyczne zarówno w przypadku dokumentu 
ze stanu techniki, jak i w badanym zgłoszeniu, 
przy czym zgłaszający jest w stanie wykazać, 
np. za pomocą stosownych badań porów-
nawczych, że występują różnice w odniesieniu 
do parametrów dla produktu ze stanu techniki 
i z rozpatrywanego zgłoszenia, to wynika 
z tego, że zgłoszenie nie ujawnia wszystkich 
zasadniczych i koniecznych cech niezbędnych 
do wytworzenia produktu, innego niż ten 
opisany w stanie techniki. W takim przypadku 
może być postawiony zarzut braku wyczerpu-
jącego ujawnienia wynalazku. 

Zastosowania medyczne

Dopuszcza się jedynie w dziedzinie medycyny, 
że znany z innej dziedziny niż medycyna wytwór 
przeznaczony do zastosowania terapeutycznego 
może zostać opatentowany w formie tzw. pierw-
szego zastosowania medycznego, 
jeżeli po raz pierwszy ujawniono zasto-
sowanie terapeutyczne tego znanego 
wytworu. Elementem nowości będą 
ujawnione, w dacie pierwszeństwa, 
właściwości lecznicze. Np. siarczan 
miedzi do zastosowania jako lek.

Gdy zaś substancja lub kompozycja 
była już znana ze swego pierwszego 
zastosowania medycznego, dopusz-
cza się możliwość patentowania 
takich rozwiązań do drugiego lub 
dalszych zastosowań medycznych, 

pod warunkiem, że jest to rozwiązanie nowe 
i posiada poziom wynalazczy.

Prawidłowa redakcja takich wynalazków to: 
np. kwas acetylosalicylowy do zastosowania 
w leczeniu miażdżycy tętnic.

Wynalazki selektywne

Pojęcie wynalazku selektywnego (tzw. wynalaz-
ku z wyboru) nie występuje w unormowaniach 
prawnych, a jedynie w praktyce urzędów paten-
towych. Wynalazek selektywny może dotyczyć 
takich zagadnień, jak selekcja parametrów 
w ramach znanego zakresu czy selekcja wytwo-
rów z szerszego ogólnego ujawnienia. 

We wszystkich przypadkach dotyczących 
wynalazku selektywnego, decydujące zna-
czenie dla uznania warunku nowości ma to, 
czy uprzednie ujawnienie w stanie techniki 
nie było bezpośrednie i nie umożliwiało znawcy 
zrealizowania zastrzeganego obecnie wyna-
lazku. Ponadto znaczenie ma, czy wyselekcjo-
nowany zakres charakteryzuje się co najmniej 
jedną właściwością, która jest znacząco różna 
od właściwości całego zakresu, z którego 
został wybrany.

Wynalazki selektywne np. w chemii mogą 
dotyczyć również związków chemicznych, 
kompozycji, zastosowania. 
Przykładowo wynalazek selektywny dla związ-
ków chemicznych może polegać na wyborze 
z opisanej w sposób ogólny w stanie techniki 
klasy związków, pojedynczego związku, ma-
jącej szczególne, nieoczekiwane właściwości 
lecznicze.

Violetta Wacławek 
Ekspert w Dep. Badań Patentowych

(Ilustracje: materiały szkoleniowe EPO)
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Nowości w bibliotece 

BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA. 
MODYFIKACJE GENETYCZNE, POSTĘPY, 
PROBLEMY 
Jerzy Buchowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 
Książka, w sposób systematyczny i zwięzły opisuje 
historię powstania nowoczesnej biotechnologii jako 
pochodnej postępu poznawczego w dziedzinie biologii 
molekularnej, a także przytacza różnorodne przykłady 
współczesnych osiągnięć tego pogranicza nauki, tech-
niki i perspektywy dalszego rozwoju. Głównym celem 
podręcznika jest popularyzacja dokonań i możliwości 
inżynierii genetycznej. Autor nie unika także wątków 
kontrowersyjnych, a nawet wrażliwych jak sprawa ge-
netycznie zmodyfi kowanej żywności lub wykorzystanie 
ludzkich komórek macierzystych w terapii transplantacyj-
nej. Zwięzłość opracowania wynika z pomijania zagad-
nień o wąskospecjalistycznym znaczeniu i skupieniu się 
na molekularnych aspektach transformacji genetycznej 
– wspólnego mianownika nowoczesnej biotechnologii 
drobnoustrojów, roślin i zwierząt.

BIOLOGIA MOLEKULARNA W MEDYCYNIE
Jerzy Bal, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Książka prezentuje wiedzę z zakresu genetyki człowie-
ka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. 
Obejmuje:

podstawy genetyki i genomiki, 

metody i narzędzia analizy molekularnej i bioinforma- 
tycznej genomu,

zasady dziedziczenia i podstawy zmienności, 

mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej  
w populacji ludzkiej,

genetykę metabolizmu ksenobiotyków – farmakoge- 
netykę i nutrigenetykę,

podstawy patologii molekularnej chorób  
dziedzicznych,

podstawy onkologii i immunogenetyki, 

diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarun- 
kowanych (aberracje chromosomowe, choroby mono-
genowe, kompleksowe, nowotworowe, mitochondrialne, 
infekcyjne i inwazyjne),

leczenie, poradnictwo genetyczne i profi laktykę cho- 
rób genetycznie uwarunkowanych

zastosowania biologii molekularnej, 

prawne i społeczne aspekty badań genetycznych, 

dokumenty z praktyki laboratorium genetycznego. 

Trzecie wydanie zostało uaktualnione i uzupełnione. 
Dodano m.in. informacje o nowych metodach analizy 
genomu. W nowym rozdziale BIOINFORMATYKA omó-
wiono zasoby dostępne w sieci – istniejące bazy danych 

i programy ułatwiające informatyczną obróbkę sekwencji 
nukleotydów i białek, a w rozdziale NUTRIGENETYKA 
– wzajemne relacje między informacją osobniczą zapi-
saną w genomie a środowiskiem. Przedstawiono tu też 
genetycznie uwarunkowane zależności metabolizmu 
składników odżywczych. Ważnym zagadnieniem poru-
szonym w książce, a niespotykanym w innych tego typu 
publikacjach, są prawne i społeczne dylematy współcze-
snej genetyki.

CHEMIA PIĘKNA
Marcin Molski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Książka stanowi obszerne opracowanie poświęcone 
kosmetologii, która jest bardzo dynamicznie rozwijającą 
się dziedziną wiedzy. Przedstawiono w niej: 

wprowadzenie do obecnego stanu wiedzy z chemii  
ogólnej,

charakterystykę pierwiastków i związków nieorganicz- 
nych w kosmetyce,

przegląd najważniejszych związków organicznych  
i ich zastosowanie w kosmetyce,

funkcje składników kosmetycznych, 
znaczenie i wykorzystanie surowców roślinnych  

w kosmetyce.
Na szczególną uwagę zasługuje, zamieszczony na końcu 
książki, uaktualniony słownik składników kosmetycznych 
stanowiący nowatorskie zestawienie nomenklatury INCI.

Publikacja przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą 
wiedzieć, jak składniki zawarte w kosmetykach i prepara-
tach leczniczych wpływają na organizm człowieka.

SUPLEMENTY DIETY A ZDROWIE
Mirosław Jarosz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
2008
Suplementy diety są coraz bardziej popularne, szcze-
gólnie wśród osób starszych. W wielu przypadkach 
mogą mieć znaczenie w profi laktyce chorób. Niestety, 
niekiedy ich przyjmowanie jednocześnie z lekami może 
być niebezpieczne dla zdrowia. Wiedza na temat inte-
rakcji miedzy lekami, suplementami diety a żywnością 
jest w społeczeństwie bardzo mała. Autorzy wyjaśniają, 
na czym polega działanie suplementów, kiedy należy 
je stosować oraz kiedy trzeba koniecznie skonsultować 
się z lekarzem.

Wyboru dokonała Maria Fuzowska-Wójcik

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych
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Co warto przeczytać

„KUCHNIA” OSOBISTEGO SUKCESU

Spojrzałam na półkę w księgarni, nie szukałam niczego szczególnego, 
po wakacyjnym leniuchowaniu, zdałam się na przypadek. Pomyślałam, że skoro mamy 

w końcówce roku trzynastkę, wybiorę… trzynastą książkę z kolei. 
Oczywiście, gdyby mnie nie zainteresowała, 

pewnie dziś bym o tym fakcie nawet nie wspomniała. 

wanych konkretnie częściach wysyła czytelnika 
w podróż wstecz i do przodu. 

W stecz, bo wspominając, opisuje historie 
z życia wzięte, różne wydarzenia, jakie 

miały kiedyś miejsce w świecie biznesu, ne-
gocjacji, a i ciekawostki np. o początkach gier 
komputerowych w Las Vegas w 1984 r. albo 
o śmiesznej historii małego chronionego wró-
belka, który spowodował, że w Hali Expo Cen-
tre w Holandii przewróciło się 23 000 tysiące 
elementów domina. 

D o przodu, bo posługując się prostymi 
przykładami, daje wskazówki i rady 

na przyszłość, jak poruszać się w świecie 
nie tylko biznesu, w zależności od sytuacji, 
od nastawienia swojego i innych. Autor pod-
powiada, jak znaleźć nić porozumienia w ogóle 
– pomiędzy ludźmi, w domu, w pracy, w spra-
wach prywatnych. Czyta się „smacznie” o tej 
jego „kuchni” osobistego sukcesu. Generalnie, 
książka ma posłużyć tym, co mają wiedzę, 
talenty, a nie mają doświadczenia i wiary w re-
alizację swoich pomysłów. Doradza na różne 
sposoby jak np. swój pomysł, nowy wymyślony 
np. produkt wdrożyć w życie z pozytywnym 
skutkiem. Jak ominąć przeszkody, nawet w so-
bie samym. Jak napotkany opór zamienić w po-
zytywną energię, jak i kiedy, i na ile sposobów 
„oczarować” innych. Stąd właśnie wziął się sam 
tytuł książki. Daje przykłady skutecznych metod 
działania, które można wykorzystać analogicznie 
w innych sytuacjach. 

M ożna zapoznać się ze sztuką rozpoczy-
nania biznesu, poznać pewne zasady 

marketingu, ciekawe metody wdrażania nowych 
produktów i usług, poczytać o rewolucyjnych 

pomysłach innych. Przesłanie – pamiętaj, 
że zawsze można sobie poradzić, czegokolwiek 
nie dotyczyłby twój problem. Ci, którzy są otwar-
ci na zmiany, mają pewne obawy, czegoś tam 
jeszcze są niepewni, a chcieliby odważyć się 
w swym życiu na coś jeszcze, na coś „ponadto”, 
co do tej pory osiągnęli, myślę, że po przeczy-
taniu tej książki, poczują się pewniejsi siebie 
i niebawem – może spróbują kogoś czymś 
wyjątkowym zaskoczyć, czymś… oczarować? 
A może nawet zaskoczą samych siebie? 
Nie trzeba czekać na zbliżający się światowy 
tydzień przedsiębiorczości, bo takowy mamy 
niebawem. 

Przedsiębiorczość jest w nas, bywa że w uśpie-
niu, no to ją (p)obudźmy nawet wtedy, gdy 
nie chce nam się wstać z łóżka, skorzystajmy 
z porad Guya Kawasaki…

Jadwiga Dąbrowska

T o, co zwróciło moją uwagę, gdy sięgnęłam 
po 13-kę – było nazwisko – Guy Kawasaki 

i tytuł książki... „Oczarowanie. Sztuka zmie-
niania serc, umysłów i czynów”. Okazało się, 
że to światowej sławy autorytet w dziedzinie za-
rządzania, autor książek biznesowych, również 
felietonista, kiedyś pracownik Apple’a, obecnie 
dyrektor dużej fi rmy świadczącej pomoc dla 
początkujących biznesmenów – Garage 
Technology Ventures. Urodził się na Hawajach 
w Honolulu. Pochodził z biednej rodziny. 

K iedyś ktoś powiedział, że biedacy nie po-
winni mieć dzieci. Jakiż to straszny błąd 

myślowy. Z obserwacji świata i ludzi wiemy, 
że z biedy się wyrasta, a często ci biedni 
są bardziej ambitni, dochodzą do swej pozycji 
społecznej, zawodowej sami, własnym wysił-
kiem, z większym skutkiem i satysfakcją niż 
ci, którym wszystko dane jest od początku. 
W tym przypadku również tak było: „mój bo-
hater” skończył Uniwersytet Stanford, studia 
MBA na Uniwersytecie w Los Angeles, no 
no i teraz do biednych wcale nie należy. I za-
pewne szczęśliwy chce się z nami podzielić, 
jak z głodnym kawałkiem chleba swoim 
doświadczeniem.  

T ę książkę, którą chcę Państwu przybli-
żyć, w tłumaczeniu Marty Czub, wydało 

Wydawnictwo Helion, Gliwice. Fajny tytuł, 
pomyślałam biorąc ją do ręki, no i kojarzy się 
romantycznie. Faktycznie troszkę biznes z ro-
mantyzmem w niej jest powiązany. Szybko się 
czyta, a jak coś się dłuży, można polecieć dalej 
bez utraty sensu. Autor pisze w swej ponad 
dwustu stronicowej książce na początku o swo-
jej historii. Potem w poszczególnych zatytuło-
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Życie z pasją

Muzyczne Muzyczne PODRÓŻE PODRÓŻE 
i ciekawość i ciekawość ŚWIATAŚWIATA

Rozmowa z Marcinem Gędłkiem 
Zastępcą Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UP RP

– Bliscy współpracownicy mówią o Pana 
wyjątkowej pasji, jaką są… muzyczne fe-
stiwale. Czy może chodzi o letnie festiwale 
typu Open’er, Woodstock, Off  Festiwal, 
a może nawet Jarocin? Stawiam na Heine-
ken Open’er Festival, który w początkach 
lipca odbył się na terenie Gdyni.

– Zgadza się, choć festiwale to tylko jeden 
z aspektów szerszej pasji, jaką są koncerty 
w ogóle. Z dużym sentymentem wspominam 
swój pierwszy duży koncert, jakim był występ 
szwedzkiego zespołu glam metalowego Eu-
rope w katowickim Spodku. Który to był rok? 
No tak – 1992, ponad 20 lat temu… Tak mi się 
spodobało, że od tamtego czasu nie byłbym 
sobą, gdybym nie zamknął roku co najmniej 
kilkunastoma koncertami. Festiwale pojawiły 
się nieco później – najpierw Odjazdy, również 
w Spodku, a później – od 2005 r. – Open’er, 
wtedy jeszcze zaledwie dwudniowy na Skwe-
rze Kościuszki w Gdyni. Łącznie na Open’erze 
gościłem pięć razy, 
ostatni raz w 2011 r. 
Od tego czasu moje 
festiwalowe serce na-
leży do festiwalu Szi-
get, odbywającego 
się co roku w sierpniu 
w Budapeszcie. 

Na Woodstocku nie byłem nigdy i tak chyba 
zostanie. Przyjąłem dawno temu, że nie będę 
brał udziału w niebiletowanych imprezach – 
wychodzę z założenia, że jeśli ktoś zapłacił 
za wstęp, to pojawia się na koncercie szukając 
wrażeń muzycznych, a nie zgoła odmiennych. 
Ciągle niespełnionym marzeniem jest udział 
w festiwalu Glastonbury w Wielkiej Brytanii. 
Jako że ten festiwal odbywa się co dwa lata, 
to może w 2015 uda mi się tam „skoczyć”?

– Każdy szuka w muzyce czegoś innego. 
Jedni ukojenia, inni rozładowania energii, 
nawet pozbycia się stresu? Jaki rodzaj 
muzyki Pan preferuje?

– Moje zainteresowania muzyczne są dosyć 
szerokie, nie stronię od jazzu czy bluesa, 
nie jest mi również obca muzyka elektroniczna. 
Choć nie będę ukrywał, że najbliżej mi do roc-
ka, w niemal wszelakich odmianach. A czego 
szukam w koncertach? Trudno to jednoznacz-
nie określić, ale chyba najbardziej pociągający 

jest ten niezwykły przekaz energii, niemal 
elektryczna więź, która łączy wykonawcę 
z publicznością. Szczególnie ujawnia się ona 
w chwilach, gdy publiczność zaczyna odśpie-
wywać utwory razem z wokalistą. Nie ukry-
wam, że gdy tej więzi nie ma, to koncert nie ma 
prawa być udany. Kilka razy zdarzyło mi się 
zresztą z tego powodu opuścić koncert jesz-
cze w jego trakcie… 

– Festiwale muzyczne w Polsce zyskują 
z każdym rokiem na popularności. Or-
ganizatorzy letnich festiwali muzycznych 
prześcigają się w jakości imprez. Od ma-
łych off -owych, po super komercyjne duże 
eventy ze światowymi gwiazdami. Oprócz 
zaproszenia świetnych muzyków z całości 
robią wyśmienity show z pokazami lasero-
wymi, pirotechnicznymi. Sceny ustawiane 
są na plaży, imprezy mają wyjątkowo letni 
charakter przyciągając niejednokrotnie 
przypadkowych wczasowiczów. 

– Jak wcześniej wspomniałem, w imprezach 
biletowanych z reguły biorą udział fani – 
czy to muzyki, czy atmosfery. Ale faktem jest 
również, że festiwale stają się coraz bardziej 
modne wśród „hipsterów”, szczególnie wyraź-
nie ta fala zaczęła dotyczyć w ostatnich latach 
Open’era. No cóż, być może to tylko chwilowy 
atak. Co do plaż – faktycznie, ze świetną plażą 
zetknąłem się w tym roku na festiwalu Sziget, 
co zresztą po węgiersku oznacza nic innego, 
jak wyspę. Skoro festiwal odbywa się na po-
łożonej na Dunaju wyspie Obuda, to aż się 
prosi o plażę, więc w tym roku organizatorzy 
takową stworzyli na samym końcu wyspy. 
Wyglądała naprawdę rewelacyjnie – lampiony 

Bohater wywiadu 
podczas koncertu 
zespołu Peter 
Bjorn and John, 
Budapeszt, 
12 sierpnia 2011 r. 
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i pochodnie bambusowe tworzyły fajny nastrój, 
bary oferowały kolorowe drinki, z głośników 
sączyła się spokojna muzyka. Nie spędziłem 
tam jednak zbyt dużo czasu, gdyż żal mi było 
odbywających się w tym czasie na scenach 
koncertów wielu nietuzinkowych artystów. Ten 
sam festiwal wieńczył w tym roku multimedial-
no-pirotechniczny show z udziałem znanego 
francuskiego DJ-a, Davida Guetty. Ale to jed-
nak zupełnie nie moja bajka – po 10 minutach 
uciekłem spod dużej sceny do małego namiotu 
„Roma Tent”, w którym podczas festiwalu 
króluje muzyka romska i klezmerska. I tam po-
dobało mi się naprawdę bardzo! Choć publicz-
ność na koncer-
cie czeskiego 
zespołu Terne 
Čhave nie prze-
kraczała 100 
osób, to zespół porwał wszystkich do wspólnej 
zabawy i tańca. Można powiedzieć, że był 
to w czystej postaci Rom’n’roll!

– Czy podziela Pan pogląd, że muzyczne 
festiwale stymulują rozwój turystyki kul-
turalnej i mają wpływ na ambitną formę 
spędzania wolnego czasu?

– Na oba pytanie odpowiadam – zdecy-
dowanie tak! Zawsze staram się połączyć 
koncert czy festiwal, szczególnie zagraniczny, 
ze zwiedzaniem oraz przynajmniej pobieżnym 
rozeznaniem kulturowym. Podczas festiwalu 
spotyka się wielu ludzi z różnych miejsc, nawet 

tak odległych, jak Australia czy Nowa Zelandia. 
W kolejkach nawiązuje się ciekawe, choć 
z reguły zaledwie kilkuminutowe znajomości, 
wymienia się poglądy czy rekomendacje 
nadchodzących występów. Jako ciekawostkę 
dodam jeszcze, że pośród kilkunastu scen, 
na których odbywa się budapesztański Sziget, 
jest również scena operowa, na której wystą-
pili w tym roku czołowi tenorzy i primadonny 
Węgierskiej Opery Państwowej. Proszę mi wie-
rzyć – nawet w warunkach sceny namiotowej 
Nessun Dorma czy też Aria Królowej Nocy 
z Czarodziejskiego fl etu brzmią urzekająco dla 
kilkusetosobowej publiczności. 

– Muzyka, jak i zwierzęta, łączy ludzi. 
Czy również łagodzi obyczaje? Często 
spotyka się stwierdzenia, że takie eventy 
sprzyjają zbytniemu rozluźnieniu zachowań 
młodzieży. Zgadza się Pan z taką opinią?

– Jestem jak najdalszy od tego typu uogólnień, 
takie głosy pochodzą zapewne głównie od kon-
certowych i festiwalowych teoretyków. W Polsce 
obowiązują dosyć rygorystyczne przepisy 
w zakresie sprzedaży alkoholu podczas imprez 
masowych, dopuszczalne jest jedynie nisko-
procentowe piwo, które spożywa się wyłącznie 
w wyznaczonych i ogrodzonych miejscach, 

czasami zawstydzająco przypominających 
klatki. W pewnym stopniu zniechęca to do jego 
zakupu. Natomiast w Budapeszcie podczas fe-
stiwalu Sziget sprzedawane są chyba wszystkie 
możliwe alkohole, w tym oczywiście doskonałe 
lokalne wina oraz słynna węgierska Pálinka. 
I naprawdę, w całym 70-tysięcznym tłumie 
trudno znaleźć osoby, które w sposób wyraźny 
nadużywają tego swoistego liberalizmu. Nie ma 
tam też zwyczaju gromadzenia ludzi spożywa-
jących alkohol w klatkach, każdy odpowiada 
za siebie. Zresztą alkohol jest tylko tłem całej 
kolorowej zabawy, jaka toczy się podczas festi-
walu w zasadzie przez cały dzień i noc. A taka 

zabawa na pewno 
nie jest niczym 
zdrożnym. 

– Jestem prze-
konana, że taki 

fan koncertów, jakim jest Pan, na pewno 
nie ominął lipcowego występu brytyjskiej 
gwiazdy – zespołu Depeche Mode na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie. Podziwia 
ich cały świat, można powiedzieć, że mają 
fanów w kilku pokoleniach.

– Faktycznie, ten koncert był na mojej liście 
obowiązkowej na ten rok, tym bardziej, że do-
tychczas nie miałem okazji widzieć tego zespołu 
na żywo. Stadion Narodowy wypełniony był 
po brzegi fanami, wśród tłumu można było jed-
nak bez trudu spostrzec wielu rodziców śpiewa-
jących wraz ze swoimi dziećmi kolejne piosenki, 

Koncert zespołu The Vaccines, Budapeszt, 10 sierpnia 2012 r.

Ta pasja nigdy nie ma urlopuTa pasja nigdy nie ma urlopu
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wspierając swoim głosem wokalistę DM. Ja rów-
nież bawiłem się świetnie, choć od znajomych 
słyszałem relacje, że na tylnej części płyty były 
duże problemy z akustyką – Stadion Narodowy 
nie jest łatwy do nagłośnienia, to pewne. 

– Domniemam, że szalał Pan w tłumie 
i na cały głos śpiewał „Personal Jesus” 
i „Enjoy the silence”?

– Zaskoczę Panią, ale akurat przy tych piosen-
kach nie, zresztą na całym koncercie szalałem 
w bardzo ograniczonym stopniu. Po pierwsze – 
nie zdołałem kupić biletów na płytę, już po kilku 
dniach sprzedaży zostały wyprzedane, więc 
pozostało mi miejsce na trybunach. A po dru-
gie – od kilku lat staram się uchwycić tę magię 
koncertową na fi lmach wideo, a podskakiwanie 
podczas nagrywania zdecydowanie nie służy 
jakości obrazu i dźwięku. Za to mam zareje-
strowany piękny moment, gdy cały kilkudzie-
sięciotysięczny tłum rytmicznie wymachuje 
rękoma w rytm nadany przez Davida Gahana 
– czysta magia! Nagraniami tymi staram się 
zresztą szybko podzielić z innymi fanami po-
przez serwis YouTube i własny kanał, który stał 
się dosyć popularny – moje fi lmy z koncertów 
wyświetlone zostały już ponad 1.200.000 razy, 
zaś ponad 1000 osób subskrybuje mój kanał. 

Oczywiście działalność 
ta nie wiąże się z jaki-
mikolwiek dochodami, 
choć z tego co się 
orientuję w polityce 
serwisu Youtube, część 
zysków z reklam trafi a 
bezpośrednio do wła-
ścicieli praw autorskich 
tych utworów. 

– Ten zespół w zasa-
dzie mógłby spocząć 
na laurach, bo nawet 
te najstarsze przeboje są nadal hitami. 
Widać jednak, że ci muzycy są niebywale 
ambitni, ich ostatnia światowa trasa kon-
certowa promuje nowy album muzyczny 
„Delta Machine”. Czy jest równie dobry, jak 
poprzednie, czy wnosi może inny styl?

– Ostatnia płyta zebrała całkiem niezłe recenzje 
u krytyków, ale przyznam się, że jakoś mnie 
do tej pory nie porwała. Cóż, czas mija, więc 
okres przebojowych i łatwo wpadających 
w ucho piosenek ten zespół ma już chyba 
bezpowrotnie za sobą. Sami muzycy zdradzają 
zresztą swoje inklinacje bluesowe, co kiedyś wy-
dawało się nie do pomyślenia w przypadku tego 
zespołu. Cóż, panowie dojrzeli przez te lata… 

– A „pod znakiem” jakiego koncertu upły-
nął Panu ostatni urlop? Po tym co do tej 
pory usłyszałam już nie mogę doczekać 
się odpowiedzi.

– Wakacje były intensywne. Wspomniane 
wcześniej Depeche Mode, po którym nastąpiło 
sześciodniowe szaleństwo festiwalowe na Szi-
get w Budapeszcie. Tam na kilkunastu scenach 
działo się naprawdę sporo, więc wymienię 
tylko te najciekawsze występy, jakie dały takie 
zespoły oraz wykonawcy, jak: Blur, Biff y Clyro, 
Nicka Cave & The Bad Seeds, Editors, Franz 
Ferdinand, Bat For Lashes, Zaz czy Triggerfi n-
ger. Ze względu na ponad 40-stopniowe upały 
panujące w sierpniu w Budapeszcie trudne 
do przeżycia były popołudniowe koncerty – 
w potężnych namiotach o powierzchni kilku 
tysięcy m2 temperatura przekraczała 50°C! 
Na szczęście sytuację ratowały nieco poroz-
stawiane dosyć gęsto kurtyny wodne. Zaraz 
po festiwalu kolejna uczta muzyczna na Sta-
dionie Narodowym – Roger Waters i niezwykła 
inscenizacja płyty The Wall. Zaś dosłownie kilka 
dni temu, w ogromnej hali Bercy w Paryżu, moje 
koncertowe lato zakończył niezwykły koncert 

francuskiej wokalistki Mylene Farmer. Aby po raz 
drugi uczestniczyć w jej koncercie – pierwszy 
raz widziałem ją na żywo również w hali Bercy 
w 2006 r. – musiałem zakupić bilety prawie rok 
przed samym koncertem! I trzeba się było bar-
dzo spieszyć, bo ponad 150.000 biletów na te 
koncerty rozeszło się w kilka godzin po rozpo-
częciu sprzedaży – podobno to europejski re-
kord. Sam koncert był, jak zawsze w przypadku 
Mylene, porywający i zaskakujący, nie mogę się 
już doczekać na płytę Blu-ray z jego zapisem!

– Dziś wiem, że nie tylko ja zweryfi kuję 
swoje plany na przyszłoroczny urlop. 
A co szczególnie poleciłby Pan na następ-
ne lato dla nowicjuszy w tym temacie?

– Największy polski festiwal to oczywiście 
Open’er w Gdyni, przyszłoroczna, XII już edycja 
specjalnych rekomendacji nie potrzebuje, znam 
wielu ludzi kupujących bilety w ciemno, zanim 
ogłoszone zostaną gwiazdy poszczególnych 
scen. Bardzo ciekawie jest też na początku 
sierpnia w Katowicach na OFF Festivalu, 
niezłym kierunkiem w sierpniu jest też zwykle 
Kraków i dwudniowy festiwal Coke Live, choć 
osobiście mam dosyć średnie wspomnienia 
z edycji w 2011 r. Mój własny kierunek jest 
już jednak ustalony – po raz czwarty Buda-
peszt i Sziget Festival, ale jestem pewien, 
że do kolejnego lata jeszcze wiele ciekawych 
koncertów pojawi się w kalendarzu imprez 
krajowych i zagranicznych. Zresztą właśnie 
rezerwuję bilety na Within Temptation na ma-
rzec przyszłego roku w Warszawie. Jak widać 
ta pasja nigdy nie ma urlopu!

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska

Zdj. Marta Kłosowska-Gędłek
Sharon den Adel, wokalistka zespołu Within 
Temptation, Budapeszt, 10 sierpnia 2011 r. 

Koncert zespołu Gypsy Hill, Budapeszt, 10 sierpnia 2012 r.
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NAUKA TO POTĘGI KLUCZ NAUKA TO POTĘGI KLUCZ 
– w tym moc, kto więcej umie – w tym moc, kto więcej umie 

W XXXII Seminarium Rzeczników Pa-
tentowych Szkół Wyższych (to nazwa 

ofi cjalna, ale od dawna seminarium otwarte 
jest dla wszystkich rzeczników patentowych), 
trwającym od 16 do 20 września, uczestniczyło 
150 osób w tym, w części zajęć – absolwenci 
Podyplomowego Studium Ochrony Własności 
Intelektualnej prowadzonego przez Uniwersytet 
Warszawski dla wykładowców tego przedmio-
tu w uczelniach wyższych.

Seminarium, podobnie jak w latach minionych, 
otworzyli przedstawiciele organizatorów: 
dr Alicja Adamczak – Prezes UP RP, 
prof. Stanisław Adamczak – Rektor Politech-
niki Świętokrzyskiej, dr Jana Waluszewski 
– Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Kiel-
cach oraz Ryszarda Frelek – przedstawiciel 
Światowej Organizacji Własności Intelektual-
nej (WIPO). 

Na program seminarium składały się wykłady, 
warsztaty i panele dyskusyjne zebrane w dwa 
zasadnicze bloki tematyczne: prawo własności 
przemysłowej i prawo autorskie, uzupełnione do-
datkowymi wykładami zawierającymi informacje 
przydatne w pracy rzeczników patentowych. 

W bloku tematycznym poświęconym 
PRAWU WŁASNOŚCI PRZEMY-

SŁOWEJ szczególnie dużo miejsca zajęła 

problematyka, dominujących w obrocie gospo-
darczym i prawnym, znaków towarowych:

prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłow- 
ska przedstawiła prawne podstawy wyczerpa-
nia prawa ochronnego na znak towarowy;

dr Mariusz Kondrat  zinterpretował 
– w oparciu o przepisy prawa polskiego, 
wspólnotowego oraz orzecznictwa TSUE 
– zakres pojęcia „używanie znaku towarowego” 
w postępowaniach: rejestracyjnym, sprzeciwo-
wym oraz o wygaszenie prawa; 

sędzia Beata Piwowarska  zapoznała 
uczestników seminarium z aktualnymi kierun-

kami orzecznictwa w sprawach dotyczących 
naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe 
postulując, by Urząd Patentowy, dla ułatwienia 
pracy zarówno rzecznikom patentowym jak 
i sądom, stworzył – na wzór OHIM-u– platfor-
mę, na której umieszczane byłyby informacje 
o wyrokach dotyczących znaków towarowych 
chronionych decyzjami Urzędu;

dr Łukasz Żelechowski  mówił o zakłóce-
niu funkcji znaku towarowego jako przesłance 
naruszenia praw do znaków towarowych 
w świetle orzecznictwa TSUE oraz zreferował 
propozycje zmian w dyrektywie PE i Rady 

Rzecznicy patentowi, przekonani o słuszności powyższej sentencji Rzecznicy patentowi, przekonani o słuszności powyższej sentencji 
(pochodzącej z wiersza Ignacego Balińskiego „Z rad dla moich synów”), (pochodzącej z wiersza Ignacego Balińskiego „Z rad dla moich synów”), 

gremialnie ruszyli kolejny raz – już trzydziesty drugi w połowie września gremialnie ruszyli kolejny raz – już trzydziesty drugi w połowie września 
do Cedzyny, gdzie otworzyła swoje podwoje znana do Cedzyny, gdzie otworzyła swoje podwoje znana 

nie tylko w tym środowisku Akademia Cedzyńska.nie tylko w tym środowisku Akademia Cedzyńska.

Od lewej: dr Jan Waluszewski, poseł Lucjan Marek Pietrzczyk, dr Alicja Adamczak, prof. 
Stanisław Adamczak, Ryszard Frelek
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2008/95 dot. zbli-
żenia przepisów 
państw członkow-
skich odnoszących 
się do znaków 
towarowych. 

J ak uczy 
praktyka 

– wiele sporów 
sądowych dotyczy 
konfl iktów między 
uprawnionymi z praw ochronnych na znaki 
towarowe i praw z rejestracji wzorów przemy-
słowych. Wnikliwej analizy reżimów prawnych 
tych dwóch przedmiotów prawa własności 
przemysłowej dokonała dr Anna Tischner. 
Omówione przez nią podstawy prawne 
ochrony zostały podbudowane informacjami 
praktycznymi w trakcie warsztatów prowadzo-
nych przez Edytę Demby-Siwek i Elżbietę 
Dobosz z Departamentu Znaków Towaro-
wych UP RP. W oparciu o praktykę urzędów 
i orzecznictwo, na konkretnych przykładach, 
omawiano oraz dyskutowano dopuszczalne 
i niedopuszczalne formy wykorzystywania 
wzorów przemysłowych w znakach towaro-
wych i odwrotnie. 

Problem dochodzenia roszczeń z tytułu naru-
szania znaków towarowych i wzorów przemy-
słowych, zwłaszcza niechronionych przepisami 
prawa własności przemysłowej, był przed-
miotem wystąpienia prof. Ewy Nowińskiej. 
Wskazała ona na możliwości wykorzystania 
dla ochrony przed naruszycielami przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz omówiła wzajemne korelacje miedzy 
przepisami tej ustawy a prawem własności 
przemysłowej oraz prawem autorskim.

W programie omawianego bloku 
tematycznego znalazło się także 

miejsce dla zagadnień związanych z ochroną 
wynalazków:

o pośrednich naruszeniach patentów i praw  
autorskich mówił dr Tomasz Targosz;

o roszczeniach przysługujących upraw- 
nionemu z tytułu naruszenia jego patentu 
– prof. Andrzej Szewc;

o międzynarodowym wyczerpaniu prawa  
z patentu – prof. Ryszard Skubisz.

W działalności innowacyjnej wiele problemów 
stwarza ustalenie faktycznych współtwórców 
rezultatu takich działań, jakim jest wynalazek. 
Dlatego, ze szczególnym zainteresowaniem 
rzeczników, zwłaszcza tych, którzy działają 
w obszarze nauki spotkał się, poświęcony 
temu zagadnieniu, wykład dr Justyny Ożegal-
skiej-Trybalskiej, która na podstawie prowa-
dzonych przez siebie badań sformułowała kilka 
praktycznych przesłanek pomocnych w ustale-
niu rzeczywistych twórców wynalazków.

K ontynuację tej tematyki stanowił wykład 
dr Dariusza Kasprzyckiego o ochro-

nie wyników badań naukowych; którą to ochro-
nę zapewnia przede wszystkim kodeks cywilny 
i pomocniczo ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. W trakcie dyskusji pojawił się 
problem proponowanego przez MNiSZW 
„uwłaszczenia” pracowników naukowych 
w prawie do patentu na stworzony przez nich 
wynalazek. Miażdżącą, merytorycznie uzasad-
nioną, krytykę tego projektu, przeprowadził 
prof. Andrzej Szewc wskazując na jego cał-
kowite nieprzystosowanie do realiów, w jakich 
działa polska nauka. Poglądy profesora po-
dzielili zarówno obecni na sali wykładowej inni 
przedstawiciele nauki, jak również rzecznicy 
patentowi ze szkół wyższych. Zgodnie uznano, 
że wprowadzenie pomysłu 
Ministerstwa w życie, 
wyłączy polskie instytucje 
naukowe z obszaru inno-
wacyjności i spowoduje, 

że ewentualne dokonania polskich wynalazców 
działających w obszarze nauki w jeszcze więk-
szym niż dotychczas stopniu wzbogacać będą 
różne podmioty krajowe i zagraniczne. 

Swego rodzaju ukoronowaniem omawianego 
bloku tematycznego były wystąpienia eks-
pertów: Piotra Wierzejewskiego z Europej-
skiego Urzędu Patentowego oraz dr Pawła 
Koczorowskiego i Marka Truszczyńskiego 
z Departamentu Badań Patentowych UP RP. 
Na przykładach z praktyki urzędów europej-
skich przybliżone zostało – istotne przy ocenie 
zdolności patentowej – pojęcie „znawcy”, prze-
dyskutowano zasady klasyfi kowania zgłoszeń 
oraz formułowania zastrzeżeń patentowych, 
zwłaszcza w zgłoszeniach chemicznych. 

Uczestniczący w warsztatach rzecznicy pa-
tentowi w rozmowach kuluarowych podkreślali 
szczególną przydatność tej formy zajęć dla 
ich praktyki zawodowej. Ich zdaniem możli-
wość dyskusji z ekspertami urzędów rozpa-
trujących zgłoszenia patentowe jest wartością 
nie do przecenienia i dlatego zgłaszano postu-
laty, by tej formie zajęć seminaryjnych poświę-
cić więcej godzin. O zaangażowaniu słuchaczy 
w zajęcia warsztatowe najlepiej świadczy fakt, 
że żadne z nich nie zakończyło się w przewi-
dzianym czasie i nawet zbliżająca się godzina 
kolacji nie była argumentem dla zakończenia, 
chwilami niezwykle burzliwej, dyskusji.

W bloku tematycznym „PRAWO AU-
TORSKIE” uczestnicy seminarium 

mieli okazję wysłuchania niezwykle aktualnych 
wykładów: prof. Ryszarda Markiewicza 
– o wyzwaniach prawa autorskiego w Interne-
cie i dr. Ireneusza Matysiaka – o ochronie 
prawnej gier komputerowych, w których po-
ruszano m.in. problem nieprzydatności aktu-
alnych regulacji dla prawnoautorskiej ochrony 

Od lewej: dr Tomasz Targosz, prof. Ryszard Markiewicz, 
prof. Andrzej Szewc, prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, 
dr Wojciech Machała

Słuchacze Akademii 
Cedzyńskiej, w której 
wykładają najlepsi 
prawnicy z zakresu pwp 
w Polsce
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w tych obszarach twórczości oraz podawano 
sugestie niezbędnych kierunków zmian. 

Dr Wojciech Machała, omawiając obowią-
zujące regulacje prawne w zakresie ochrony 
utworu i wskazując na wynikające z niej 
niedogodności, proponował m.in. przewarto-
ściowanie przesłanek ochrony prawnoautor-
skiej, przede wszystkim przesłanki twórczości 
i jej odniesienie do doniosłości kulturowej, 

dr Rafał Sikorski  przedstawił rolę i zna-
czenie zasobów patentowych w aspekcie 
prawa konkurencji;

dr Paweł Litwiński  zapoznał słuchaczy 
z ustawą o ochronie danych osobowych, 
jej umocowaniem w prawie unijnym oraz prze-
pisami wykonawczymi w aspekcie jej zastoso-
wania w praktyce rzeczniowskiej. 

Dla dopełnienia całości przebiegu seminarium 
wspomnieć należy o przedstawionych projek-
tach działań WIPO i EPO, które będą podejmo-
wane w ciągu najbliższych lat we współpracy 
z Urzędem Patentowym RP. 

Ryszard Frelek zapowiedział udział WIPO 
w organizowanych przez Urząd Patentowy 
konferencjach i sympozjach oraz włączenie 
się w przewidziane na rok 2014 szkolenia dot. 
tworzenia regulaminów własności intelektualnej 
w jednostkach naukowych.

Z astępca Prezesa Urzędu Patentowego 
Sławomir Wachowicz zapoznał uczestni-

ków seminarium z „Mapą drogową współpracy 
technicznej z Europejskim Urzędem Paten-
towym na lata 2013-2015”. Z zadowoleniem 
przyjęta została informacja o przewidzianym 
w tym dokumencie wsparciu dla kandydatów 
przystępujących do egzaminu na europejskiego 
rzecznika patentowego poprzez przygotowanie 
programu szkoleniowego dla wszystkich krajów 
członkowskich i stworzenie sieci wykładowców, 
a także przeprowadzenie szkolenia dla pracowni-
ków kancelarii i agencji patentowych. EPO zapo-
wiada także koncentrację na potrzebach użyt-

kowników systemu informacji patentowej poprzez 
przekształcenie ośrodków informacji patentowej 
i prowadzenie szkoleń dla ich personelu z udzia-
łem ekspertów EPO.

Realizacja zadań z tego dokumentu, przywo-
łanych wyżej przykładowo, będzie niewątpliwie 
wymagała od rzeczników patentowych mobi-
lizacji do intensywnego poszerzania wiedzy 
zawodowej. 

Z atem do zobaczenia w Cedzynie za rok. 
Bo jak pisał poeta Ignacy Baliński, a dziś 

to aktualne chyba jeszcze bardziej:

„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
abyś nie zginął w tłumie;
nauka – to potęgi klucz,
w tym moc, kto więcej umie.
I zważ, nie popchną tego wstecz
ani pochłoną fale,
kto umie choćby jedną rzecz,
lecz umie doskonale.

Alina Domańska-Baer

co sprzyjałoby pomnażaniu dorobku kultury 
i rozwoju społecznego. 

O modelu licencji w prawie autorskim dyskuto-
wali prof. Ryszard Markiewicz, prof. Krystyna 
Szczepanowska-Kozłowska, prof. Andrzej 
Szewc i dr Tomasz Targosz, dyskusję popro-
wadził dr Wojciech Machała. 

Ponadto:

prof. Aurelia Nowicka  zajęła się relacjami 
między praktyką Europejskiego Urzędu Paten-
towego a krajowymi systemami patentowymi;

prof. Urszula Promińska  przekazała wie-
dzę na temat fi rmy jako dobra niematerialnego, 
indywidualizującego podmiot gospodarczy 
i wypracowującego w znacznym stopniu jego 
pozycje rynkową; 

dr Andrzej Drzewiecki  omówił możliwości 
działania służb celnych w państwach Unii 
Europejskiej wobec towarów, co do których 
zachodzi podejrzenie naruszenia skutecznych 
w Unii Europejskiej praw wyłącznych, ilustrując 
skalę problemu interesującym materiałem 
grafi cznym opracowanym przez Komisję 
Europejską; 

Prof. Aurelia Nowicka

Elżbieta Dobosz i Edyta Demby-Siwek 
z UP RP podczas prezentacji

Uczestnicy Seminarium żegnają się do przyszłego roku!
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Kim są Kim są 
Wołosatki?Wołosatki?

W ołosatki to harcerski zespół wokalno-instrumentalny z niemal 
czterdziestoletnim stażem muzycznym. Dokładnie w przyszłym 

roku obchodzi swój okrągły jubileusz. Mimo, że jego członkowie po-
chodzą z ziemi kieleckiej, to nie tutaj rozpoczęła się ich historia. Zespół 
nie narodził się w górach świętokrzyskich, ale w bliskich kieleckim har-
cerzom Bieszczadach. Nazwa wywodzi się od miejscowości Wołosate, 
w pobliżu której zlokalizowana była stanica Kieleckiej Chorągwi ZHP. 
Ponad to przez teren obozowiska przepływał potok zwany Wołosatką. 
Początkowo działalność wokalistów opierała się na udziale w corocznym 
bieszczadzkim festiwalu, lecz potem rozpoczęto regularne próby i koncer-
ty nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie. 

Z ałożycielem zespołu jest druh Stanisław Adamczak, profesor, 
obecnie rektor PŚ, który do dnia dzisiejszego aktywnie uczestniczy 

w życiu Wołosatek. To znakomity organizator, mający świetny kontakt 
z młodzieżą. Jednak jak sam się przyznaje, posiada pierwszy stopień 
umuzykalnienia – odróżnia mówienie od śpiewu, dlatego kierownictwem 
muzycznym zajął się Ryszard Pomorski.

C o kilka lat zmienia się skład Wołosatek, obecny jest już kolejnym, ponie-
waż przez niemal 40 lat w zespole gościło ponad 150 wykonawców. 

Tak długi okres czasu zaowocował nagraniem aż 21 płyt. Z roku na rok grupa 
coraz częściej koncertowała osiągając wynik ok. 600 występów scenicznych. 
Zyskując szeroką publiczność nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, 
Wołosatki rozpoczęły także zagraniczne wojaże. Udały się do wielu państw 
europejskich, ale nie zabrakło ich także w Chinach. 

P oza koncertami, nagraniami i ciężką pracą nad rozwijaniem repertuaru 
(obecnie poszerzonego do ponad 200 utworów), Wołosatki spędzają 

mnóstwo czasu razem. Jak sami wykonawcy twierdzą, zespół to przede 
wszystkim jedna, wielka rodzina, z której nigdy się nie rezygnuje. 
Co roku, w sierpniu, zgodnie z tradycją grupa wyjeżdża 
do samego serca Bieszczad – Wołosatego. Tam, oprócz 
koncertowania, prężnie wędrują po górskich szlakach 
za sprawą swojego szefostwa. Głównym przewodnikiem jest 
druh Stanisław Adamczak idący niezmiennie na czele grupy. 

O bóz w Bieszczadach to ulubione dwa tygodnie roku wyko-
nawców. Niektórzy do tej pory nie wyobrażają sobie bez 

nich wakacji, dlatego Wołosatki oraz Wołosatkowie (odmiana 
męska) ze swoimi rodzinami przybywają w góry, aby dopingować 
młodszych na koncertach, ale także dzielić się cennymi radami 
i przemyśleniami. Jak twierdzą artyści tutaj nie odczuwa się różnicy 

wieku, wszyscy znakomicie się dogadują, a nawet spotykają na ogniskach, 
by wspominać dawny repertuar oraz wspólnie śpiewać ulubione piosenki. 
Klimat zespołu i bliskie relacje jego członków doprowadziły do licznych 
„Wołosatkowych małżeństw”, a jak się potem okazywało stuprocentowe, 
„Wołosatkowe dzieci” w rezultacie również znajdowały swe miejsce w skła-
dzie wykonawców. Bieszczadzki obóz to czas wielu tradycji. 

P oza stałą obecnością Komendanta, bo tak Stanisława Adamczaka, 
nazywa młodzież, pojawia się tam także, co roku, choćby na kilka 

dni „Komendantowa” – Alicja Adamczak, równie lubiana przez zespół, jak 
jej mąż. Oboje są ciągle silnie związani z Wołosatkami. Pomimo licznych 
obowiązków zawodowych i braku wolnego czasu nigdy nie zawodzą. 
Zespół zawsze może liczyć na ich pomoc, ciepłe słowo, mnóstwo troski 
oraz wyrozumiałości. „Komendantowa” stworzyła nawet swój popisowy 
smakołyk, na który co roku, po jej przyjeździe, wyczekują Wołosatki. Nawią-
zując do jednej z piosenek pt. „Rajdowy kisiel”, przyrządza go w ogromnym 
naczyniu i jest to absolutnie najlepszy na świecie kisiel, w dodatku domo-
wej roboty. Nikt na pewno w takiej sytuacji nie jest zdziwiony, jeśli powiem, 
że za swoim prawdziwym domem wcale się tam nie tęskni, a dwa tygodnie 
upływają niestety w mgnieniu oka.

T o tylko fragment historii zespołu Wołosatki. Trudno 40 lat zamknąć 
w kilkudziesięciu zdaniach. Trudno pisać o czymś, co tak wiele 

wnosi w życie każdego z wykonawców. Przede wszystkim jednak, trudno 
jest powstrzymać emocje i wspomnienia, jeżeli samemu odgrywa się 
w tej historii choćby najmniejszą rolę. 

Monika Woźniak

Wołosatki od lat towarzyszą seminariom UP RP w Cedzynie
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50 lat w UP RP

MASZYNISTKA MASZYNISTKA 
mistrzowskiej klasymistrzowskiej klasy

Rozmowa z Heleną Marianną Zielińską, 

pracownikiem Biura Administracyjno Gospodarczego

– Aż chce się wykrzyknąć „łaał”, 50 lat 
w jednej fi rmie. To doprawdy niesamowite. 
Jak to można wyjaśnić, wygląd i tempera-
ment czterdziestolatki a staż, przepraszam 
za słowo ze względu na taki kontekst, 
„emerycki”?

– Przeceniasz mnie moja droga, ale wygląda 
na to, że Urząd mi naprawdę służył i nadal 
służy (śmiech). Tutaj od zawsze do pracy byli 
przyjmowani młodzi ludzie, którzy emanowali 
radością, apetytem na pracę i życie. Obco-
wanie z nimi zawsze na mnie dobrze działało, 
stąd może dziś, jak sama mówisz, takie mam 
wizerunkowe i duchowe efekty. 

– Młodość jednym słowem, a to chodzi 
bardziej o stan ducha niż metrykę, doda-
wała i dodaje ci skrzydeł. To się wyczuwa 
w kontaktach z tobą. Ale jak wyglądał tutaj 
Twój zawodowy start?

– Pracę w Urzędzie rozpoczęłam dokładnie 
pierwszego czerwca 1963 roku. W maju 
skończyłam 18-tkę byłam pełna entuzjazmu, 
zapisałam się na roczny kurs maszynopisana, 
stenografi i, stenotypii i rachunkowości. Przed 
jego ukończeniem przyszło zapotrzebowanie 
z UP na 2 pracowników, zgłosiłam się i stało 
się. Jeszcze tego samego dnia zostałam za-
trudniona. Pamiętam bardzo ciepłe przyjęcie 
przez ówczesnego dyrektora i pracowników, 
z którymi miałam współpracować. Bywało róż-
nie, to były lata sześćdziesiąte, warunki lokalo-
we, sprzęt itp. były bardzo skromne (maszyny 
do pisana MERCEDES, później coraz lepiej 
bo OPTIMA, IBM – a dziś komputer). Ale ten 
pierwszy dzień był bardzo ważny – kadrowym 

był pan Adam Dulęba a prezesem Urzędu 
prof. Zbigniew Muszyński, wspaniali ludzie. 

– Wiemy, jaką rolę „od zawsze” pełni Urząd 
w procesie ochrony własności przemy-
słowej, intelektualnej w zmieniających 
się warunkach społeczno gospodarczych 
w naszym kraju. W miejscach, w których 
pracowałaś, miałaś wgląd w różne doku-
menty, byłaś jakby w samym epicentrum…

– Tak, w tym czasie były przygotowywane 
liczne, różne zmiany do ustaw o wynalazkach 
i wzorach użytkowych, projektach racjona-
lizatorskich, topografi i układów scalonych, 
ustawy o rzecznikach patentowych, zarzą-
dzenia itp. itd. Byłam na bieżąco, wiedziałam 
o wszystkim, co było istotne, czym zajmował 
się każdy departament. Czułam, że uczestni-
czę w misji tworzenia wielkich rzeczy i nie myli-
łam się, przecież tak jest do dziś dnia.

– Pracując tyle lat zapewne zmieniałaś 
departamenty, dyrektorów, stanowiska?

– Początkowo pracowałam w Biurze Zgłoszeń 
Wynalazków i Wzorów Zdobniczych, później 
w Biurze Administracyjnym. W trakcie pracy 
ukończyłam różne kursy m.in. kserografi czny, 
komputerowy, asystentki itp., ale zawsze 
sprawiało mi przyjemność pisanie (maszyna, 
komputer). To właśnie na tych maszynach były 
wystukiwane zmiany do ustaw, zarządzeń, 
ustaw budżetowych itd. 

– A czy o przyjaźni w pracy, nie powiem 
koleżeństwie, bo ono wydaje się bardziej 
oczywiste, Twoim zdaniem można mówić, 
że są możliwe?

– O tak, ale wiele zależy od nas samych 
– uważam, że przez lata pracujemy na swój 
wizerunek, szacunek i zaufanie oraz to, jak 
nas postrzegają inni ludzie – i do dziś mam 
bardzo dobry kontakt nie tylko z obecnymi 
pracownikami różnego szczebla, ale i z oso-
bami już nie pracującymi w Urzędzie. Muszę 
wspomnieć w tym momencie o pani Elżbiecie 
Głowackiej, z którą razem zaczynałyśmy naszą 
pierwszą pracę w Urzędzie pracując biurko 
w biurko. Do dziś dnia, chyba mogę tak powie-
dzieć, jesteśmy w przyjaźni.

– Wiem, że odległości, jakie codziennie 
przemierzałaś z domu do pracy i z po-
wrotem, to były niezłe kilometry. Tak więc 
sporo czasu musiałaś poświęcać na drogę. 
Czy nigdy nie miałaś ochoty dokonać zmia-
ny pracy choćby z powodu tych trudności 
dojazdowych?

– No tak, przez pierwsze 5 lat dojeżdżałam 
do pracy z Warki (odległość 57 km), obec-
nie z Sułkowic (40 km). Nie będę udawać, 
że nie było to dla mnie uciążliwością, ale z per-
spektywy czasu wydaje mi się, że nauczyło 
mnie to przede wszystkim punktualności. 
Pociągi jeździły według rozkładu jazdy, o dziwo 
zawsze bardzo punktualnie, no i żaden „nie 
poczekał” na spóźnialskich, a następny był do-
piero za godzinę albo jeszcze później. W trak-
cie jazdy miałam czas na poczytanie książek, 
gazet, na „kontakt” z samą sobą, z własnymi 
myślami. Oczywiście zastanawiałam się, jak 
długo dam radę tak dojeżdżać, ale z biegiem 
czasu przywiązywałam się coraz bardziej 
do pracy i ludzi. Wiele też słyszałam o pracy 
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w innych instytucjach, nie były to opowieści 
warte pozazdroszczenia. W naszym urzędzie 
spotkałam wyjątkowych szefów, którzy nie tyl-
ko „zarządzali” swoim zespołem, współpra-
cowałam z ciekawymi inteligentnymi ludźmi. 
Zawsze tu był i jest odpowiedni klimat pracy 
a interesujące problemy, z którymi miałam 
do czynienia, rekompensowały duże odległo-
ści, które musiałam pokonywać każdego dnia.

– Jak z perspektywy czasu, nie chcę 
powiedzieć pół wieku, bo brzmi to prawie 
abstrakcyjnie, oceniasz np. postęp, in-
nowacyjność pracy w Urzędzie? A może 
i ludzie już są inni?

– Prawdę mówiąc nie czuję ciężaru upływu 
tego czasu, jakbym nie miała świadomości, 
że to już tyle lat minęło. Postęp jest rzeczywi-
ście wręcz niesamowity, technika nieporów-
nywalna, a zaangażowanie ludzi, zwłaszcza 
młodych, w każdym czasie to przecież 
indywidualna sprawa każdego człowieka, 
wszystko zależy od osobowości, cech cha-
rakterologicznych, dojrzałości emocjonalnej. 
Dziś młodzi ludzie mają wspaniałe możliwości 
zdobywania wykształcenia, ale też mają świa-
domość wysokiej konkurencji, nie mogą zatem 
patrzeć tylko przez pryzmat – żeby praca była 
lekka łatwa i przyjemna i bardzo dobrze płatna. 
To nie w naszym urzędzie. Kto zacznie z nami 
pracować, szybko zorientuje się, że pomimo 
już zdobytego wykształcenia, może i nabytego 
gdzie indziej doświadczenia, u nas może jesz-
cze wiele się nauczyć, perfekcyjnie zaangażo-
wać w pracę, która naprawdę daje satysfakcję 
i dojdzie do tego, że ta właśnie praca stanie się 
dla niego naprawdę ważna. Dla mnie zarówno 
50 lat temu, jak i dziś najistotniejszą sprawą 
jest, aby dobrze, rzetelnie, terminowo, czyli 
po prostu sumiennie wykonać swoją pracę oraz 
zapracować sobie na dobrą opinię. Zawsze 
dawała mi ona satysfakcję, nie wyobrażam 
sobie, że można by było wykonywać pracę 
bez pełnego zaangażowania. Wydaje mi się, 
że moja postawa nieraz posłużyła za przykład 
dla innych, co sprawiało, że i ludzie chcieli być 
w swej pracy lepsi. O tym, że zwierzchnicy 
doceniali moją pracę świadczyć mogą medale, 
jakie otrzymałam tj. dwa złote medale i dwa 
krzyże zasługi złoty i brązowy.

– Pracownik z takim stażem ma chyba pra-
wo do powiedzenia mimo wszystko co we-
dług niego było nie tak i jakich ewentualnie 
zmian by dokonał, by usprawnić pracę albo 

np. bardziej zdyscyplinować ludzi, by było 
naprawdę super? Bo przecież nigdy 
nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej…

– To prawda. W życiu nie wszystko bywa super 
– zawsze są jakieś niedociągnięcia, a zmiany 
nieraz narzuca nam czas, sytuacja oraz oko-
liczności sprzyjające temu. Stawiane przed 
urzędnikami wymagania unijne, wprowadzanie 
nowych systemów, programów itd., to wszyst-
ko się u nas dzieje. Co do zdyscyplinowania 
pracowników, na pewno nie ma na to patentu, 
obowiązuje Kodeks pracy i Regulamin pracy. 
Każdy sam odpowiada za siebie, dorośli lu-
dzie muszą mieć tego świadomość. Według 
wprowadzonych od kilku lat nowych zasad, 
pracownicy podlegają ocenie zwierzchników, 
co przedkłada się potem na ewentualny 
awans, podniesienie wynagrodzenia czy uzy-
skanie nagród. Nad koordynacją pracy czuwają 
bezpośredni przełożeni, a przy obecnych 
nowoczesnych technikach pracy wszystko 
zmierza do poprawienia zarówno jakości, jak 
i zwiększenia ilości wykonywanej pracy. W pra-
cy naszego urzędu idą w parze prawidłowość 
wykonanej pracy i terminowość. To są nieroze-
rwalne sprawy. Uważam, że nasi ludzie in gre-
mio są odpowiedzialni.

– A może pamiętasz jakieś szczególne zda-
rzenie, które mogłoby dziś ujrzeć światło 
dzienne i w pewien sposób zainteresować 
kolegów?

– Oczywiście takich zdarzeń było kilka, 
ale pamiętam czasy, kiedy była pisana Ustawa 
o ochronie topografi i i układów scalonych 
(odpowiadali za to p. Andrzej Szajkowski i Piotr 
Lisiecki), no i oczywiście czas na jej opracowa-
nie był bardzo krótki. Nigdy nie było problemu, 
kto ma to zrobić, tyle tylko, że trzeba było 
pracować po godzinach. Miałyśmy wtedy 
małe dzieci, soboty były pracujące, a w skle-
pach niesamowite kolejki. Nie było telefonów 
komórkowych, ba, ja nawet wtedy nie miałam 
telefonu domowego. Tak więc wyszłam z pracy 
po 16, pojechałam do domu, załatwiłam opiekę 
nad dziećmi i wróciłam do pracy… na całą noc. 
Wspólnie ze mną została koleżanka i oczywi-
ście praca była wykonana na czas. Podkre-
ślam, nie było wtedy „cudotwórczych” kompu-
terów. Pamiętam też wielkie nerwy, kiedy tuż 
przed zakończeniem pracy, dowiedzieliśmy się, 
że trzeba na „cito” zrobić zmiany do budżetu 
i cały materiał musi być gotowy do Sejmu 
na godz. 9 rano. Jedna z koleżanek została 

do godz. 23. a ja… przyszłam rano o godz. 4, 
aby dokończyć pracę. Terminowe na tzw. „cito” 
sprawy w urzędzie zawsze były i są też obec-
nie. Trzeba umieć się „sprężyć”, zorganizować. 
Kiedy wszystko dobrze się kończy, emocje 
opadają, a poczucie spełnienia obowiązku daje 
dobrego „kopa” do dalszej pracy. Nie wiem, 
czy dzisiejsza młodzież jest w stanie sobie 
wyobrazić, jak się kiedyś pracowało, a pracy 
wcale nie było mniej.

– Zastanawiam się, czy kiedy wreszcie 
nastąpi moment rozstania z Urzędem 
– a przecież kiedyś to naprawdę nastą-
pi – było nie było jakby z twoim drugim 
domem, czy będziesz umiała się znaleźć 
w innej rzeczywistości? Masz wciąż jakieś 
marzenia?

– Często o tym momencie myślę, ale mam 
jeszcze tyle różnych spraw do realizacji, także 
niespełnionych marzeń, które cierpliwie czekają 
na mój wolny od pracy czas. Ta moja zbliżająca 
się „inna rzeczywistość”, o której dziś już mogę 
co nieco powiedzieć, to m.in. realizacja siebie 
poprzez nową aranżację domku, modyfi kacja 
działki – zapewne wymyślę jakieś szaleństwa 
ogrodowe, by było mi super miło i kolorowo. 
Jak wspomniałam, mieszkam poza Warszawą, 
w domu wolno stojącym z ogrodem, mam 
dwóch synów, z których jestem bardzo dumna, 
są zawodowymi strażakami, czworo wnucząt. 
Od zawsze lubiłam podróże, zwiedzanie róż-
nych ciekawych zakątków nie tylko w Polsce, 
ale i w świecie – sprawia mi to ogromną frajdę. 
Muszę przyznać, że podróżowałam wiele i je-
stem przeszczęśliwa, że dane mi było zobaczyć 
wiele cudów świata, ale zostało ich jeszcze 
tyle do zwiedzania, a to nieodłącznie wiąże się 
z fi nansami, między innymi dlatego też jako 
emerytka wciąż pracuję. Kocham teatr, dobrą 
książkę, uwielbiam jazdę na rowerze i relaks 
„pod gruszą”. Na wszystko przyjdzie czas, oby 
tylko zdrowie dopisywało. Dla mnie życie jest na-
prawdę piękne, doceniam to, co od niego otrzy-
małam i codziennie w lustrze z wielką satysfak-
cją szeroko uśmiecham się sama do siebie. 
Kiedy zamknę etap życia związany z pracą, 
rzucę się z równą starannością i wewnętrzną 
dyscypliną, aby to co chce się robić, robić 
dobrze, w etap swojej prywatności, który pozo-
stawał zawsze troszkę w cieniu. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Jadwiga Dąbrowska
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List ze Szkoły letniej OHIM

BackOffice I INNE KWESTIE

P rogram zajęć podczas Szkoły okazał 
się rzeczywiście bardzo bogaty. Zajęcia 

zaczynały się codziennie o godzinie 9 i trwały 
do 17. Każdego dnia poruszany był inny zakres 
problematyki związanej ze znakami towarowymi 
i wzorami przemysłowymi, zatem każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Program podzielony był 
na bloki tematyczne, w ramach których każde-
go dnia omawiano inne zagadnienia. 

Zaczęliśmy od wstępu do prawa własności 
intelektualnej i przemysłowej, defi nicji znaków 
i oznaczeń przemysłowych na gruncie prawa 
wspólnotowego, przechodząc do bezwzględnych 
przesłanek odmowy rejestracji, rejestracje między-
narodowe i – co szczególnie interesujące – postę-
powanie przed organami odwoławczymi OHIM. 

K olejne wykłady dotyczyły względnych 
przesłanek odmowy rejestracji znaku to-

warowego, które też omówione zostały bardzo 
dokładnie, zwracając uwagę na szereg aspek-
tów postrzeganych w nieco tylko odmienny 
sposób niż dyktuje nam praktyka UP RP. 
Przedstawione zostały również procedury 
protestu oraz anulowania znaku obowiązujące 
w przypadku oznaczeń międzynarodowych 
i tu liczba możliwych zastosowań przepisów 
i ich interpretacji była zaskakująca. Podobnie 
zresztą, jak zaprezentowane przy okazji staty-
styki, ujawniające postępującą świadomość 
konsumentów, rzeczników i przedsiębiorców 
w korzystaniu z wspólnotowych praw wynikają-
cych z rejestracji oznaczeń jako tzw. „CTM-ów” 
czyli wspólnotowych znaków towarowych. 

Następna część wykładów dotyczyła postępo-
wania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w związku ze sprawami wynikają-
cymi z prawa własności intelektualnej i przemy-
słowej, a na sam koniec omówione zostały pro-
jekty realizowane przez OHIM we współpracy 
z narodowymi urzędami patentowymi. 

S poro czasu poświęcono wdrażanemu 
przez nasz Urząd systemowi BackOffi  ce 

i wszystkich powiązanych z nim dodatko-
wych projektów. Wydaje się, że UP RP jest 
aktualnie szczególnie uważnie obserwowany, 
ale i przede wszystkim wszyscy kibicują nam 
i życzą powodzenia w realizacji tak dużego 
i ważnego projektu dla całej Unii. W międzycza-
sie odbywały się również wykłady dotyczące 
instytucji patentu europejskiego i spraw doty-
czących wzorów przemysłowych, jednak zde-
cydowana większość wykładów skupiała się 
na wymienionych przeze mnie zagadnieniach. 

W konferencji uczestniczyła też spora gru-
pa urzędników i pracowników fi rm z Azji. 

Byli oni żywo zainteresowani działaniami OHIM 
i to oni zadawali najwięcej pytań. Podczas czę-
ści wykładów mieliśmy dodatkowo możliwość 
dyskusji w mniejszych grupach, co było cieka-
wym doświadczeniem pozwalającym na po-
równanie praktyk stosowanych w codziennej 
pracy w Urzędach całej Europy, które często 
prowadziło do zaskakujących wniosków.

N ie można także pominąć ważnego ele-
mentu życia OHIM, a mianowicie… miej-

scowej stołówki i przyjemności konsumowania 
różnorodności serwowanych posiłków. Ilość dań, 
dodatków, sałatek czy deserów była niesamowi-
ta i pomimo sentymentu, jakim darzymy naszą 
urzędową stołówkę, na wspomnienie o tamtych 

potrawach ślinka cieknie. Taki obiad w przerwie 
wykładów potrafi ł nie dość, że postawić na nogi, 
to jeszcze zapewnić niemałą przyjemność 
niejednemu amatorowi dobrej kuchni… A po go-
dzinie 17 zaczynał się nasz czas wolny, który 
spędzać mogliśmy na wiele sposobów. Udało 
nam się przede wszystkim pobieżnie zwiedzić 
miasto. Kilka jego zabytków robi ogromne wraże-
nie, na czele z górującym nad okolicą zamkiem 
Santa Barbara, wznoszącym się na niemal 
pionowej skale. Samo miasto ma natomiast 
charakter mocno kurortowy, moim zdaniem 
można je w pewnym stopniu porównać do Gdy-
ni. Główne ciągi „deptakowe” ciągnące się przez 
miasto są zabudowane masą knajp, knajpek 
i restauracji. Czas spędzany w niespieszny spo-
sób na próbowaniu miejscowych specjałów też 
stanowił swoistą atrakcję. 

T ydzień spędzony w Alicante to przede 
wszystkim fantastyczne doświadczenia 

związane z poznawaniem podejścia OHIM 
do tego, czym na co dzień zajmujemy się 
w UP RP, nauka i konfrontacja z przedstawicie-
lami innych urzędów czy instytucji w zakresie 
stosowania procedur i ich organizacji pracy. 
Wyjazd był okazją do poszerzenia naszego 
postrzegania ciekawego świata zagadnień 
prawa własności przemysłowej, co moim zda-
niem udało się wspaniale, nie tylko z powodu 
klimatu…

Na początku lipca wspólnie z koleżanką Agnieszką Mikiel byliśmy skierowani przez UP RP na zajęcia 
Szkoły Letniej OHIM. Odbywały się one w Alicante, pięknie położonym miasteczku na wybrzeżu 

Morza Śródziemnego. Nie da się ukryć, że – śródziemnomorski klimat, słońce i bliskość morza – to wszystko 
sprawiało, że pobyt w Alicante był czystą przyjemnością. Tym bardziej, że i plan zajęć zapowiadał się bardzo 
interesująco. Dodatkowym atutem była lokalizacja naszego hotelu – w samym centrum kurortu, co dawało 

możliwość choćby pobieżnego zwiedzenia okolicy czy poleniuchowania na plaży po sumiennie 
przepracowanym podczas wykładów – dniu. Przyznać też trzeba, że samo miejsce, w którym mieści się OHIM 

robi fantastyczne wrażenie – z tarasu oraz części biur jest bezpośredni widok na morze… 

Maciej Kostańczak
Depart. Badań Znaków 

Towarowych UP RP
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Braliśmy udział

Fabryka Fabryka 
INŻYNIERÓW INŻYNIERÓW 
PRZYSZŁOŚCIPRZYSZŁOŚCI

Inauguracja roku akademickiego w Łodzi Inauguracja roku akademickiego w Łodzi 
miała w tym roku znaczenie ogólnokrajowe. miała w tym roku znaczenie ogólnokrajowe. 
Premier RP Donald Tusk dokonał uroczystego Premier RP Donald Tusk dokonał uroczystego 

otwarcia jednego z najnowocześniejszych otwarcia jednego z najnowocześniejszych 
obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych w Polsce obiektów dydaktyczno-laboratoryjnych w Polsce 

– tzw. Fabryki Inżynierów XXI wieku – nowego – tzw. Fabryki Inżynierów XXI wieku – nowego 
centrum Wydziału Mechanicznego Politechniki centrum Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Łódzkiej. W uroczystościach brała także udział Łódzkiej. W uroczystościach brała także udział 

dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.

B ez ludzi nauki nie byłoby w Polsce 
wielkiego zrywu cywilizacyjnego – po-

wiedział premier Donald Tusk. W krótkim 
wystąpieniu przypomniał m.in., że Łódź jest 
jednym z najbardziej historycznie poszko-
dowanych miast pod względem degradacji 
centrum gospodarczego oraz polskim sym-
bolem „skrzyżowania na początku XXI wieku 
wielkich aspiracji i wielkich problemów. Dodał, 

że „z tego skrzyżowania wyjść na prostą” 
pozwolą „wielkie środki europejskie i krajowe” 
zainwestowane w takie projekty, jak „Fabryka 
Inżynierów XXI wieku” czy budowa Nowego 
Centrum Łodzi, związana z rewitalizacją byłej 
elektrociepłowni EC1.

P rezes Rady Ministrów zwrócił uwagę 
zwłaszcza na znaczenie rozwoju infra-

struktury dydaktycznej polskich uczelni. Pod-

L I P I E CL I P I E C

Urząd ds. Harmonizacji Rynku  
Wewnętrznego na OHIM IP Summer 
School w Alicante

Kancelaria Prezydenta RP oraz  
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
na konferencję inauguracyjną powołującą 
Szerokie Porozumienie na rzecz 
Umiejętności Cyfrowych w Polsce

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
na uroczyste ogłoszenie wyników 
Rankingu MBA Perspektywy 2013 
i specjalne wystąpienie Miki Kuczkiewicza 
„Czy polscy top menadżerowie należą 
do Ligi Europejskiej” na Sali Notowań 
Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie 

Ministerstwo Gospodarki  
na posiedzenie Międzyresortowego 
Zespołu do Spraw Barier w Dostępie 
do Rynku Krajów Trzecich

Pomorski Park  
Naukowo-Technologiczny na uroczyste 
otwarcie 6. edycji Festiwalu Gdynia 
Design Days oraz otwarcie wystaw 
„Design innowacyjny. Rzeczy piękne 
i mądre” w Gdyni

Ambasada Stanów Zjednoczonych  
w Warszawie na 4th of July Piwnic 2013 
– celebrating 237 years of American 
Independence

Klub Programu TOP 500 Innovators  
na pierwszy ofi cjalny zlot absolwentów 
Programu w Ożarowie Mazowieckim

Sejmowa Komisja Innowacyjności  
i Nowoczesnych Technologii na swoje 
posiedzenia 

Konfederacja Pracodawców Lewiatan  
na konferencję Manifest Przedsiębiorców 
oraz Debatę Przedsiębiorczość 
i Odpowiedzialność w Warszawie
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kreślił, że tego typu inwestycje są narzędziem 
do realizacji marzeń naukowców i studentów, 
a wyjście z kryzysu znajduje się również w rę-
kach wykształconej kadry inżynierskiej, której 
przemyślane działania mają szczególny, pozy-
tywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

F abryka Inżynierów XXI wieku to w istocie 
dawna fabryka bawełny Szaji Rosenblat-

ta, przedwojennego wielkiego przemysłowca. 
W nowym budynku przeznaczonym dla stu-
dentów wydziału mechanicznego PŁ znalazły 
się m.in.: labora-
toria, sale wykła-
dowe, pracownie 
informatyczne 
i hala technolo-
giczna, łącznie 
8500 m2 (ponad 
55 000m3 kubatu-
ry przestrzennej) 
powierzchni dy-
daktycznej i towa-
rzyszącej. Projekt 
został zrealizo-
wany w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

W Fabryce Inżynierów niewątpliwie będą 
pracować ci, którzy spełniają swoją 

pasję życiową, myślą o rozwoju nauki i współ-
pracy ze światem” – powiedział rektor Poli-
techniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki. 
Fabryka Inżynierów została wyposażona w naj-
nowsze systemy informatyczno-komunikacyjne, 
a także instalacje uzdatniania i schładzania 
wody pitnej. W budynku znajduje się również 
stacja demineralizacji wody, wykorzystywana 
jako system chłodzenia aparatury laborato-
ryjnej. W laboratoriach tych opracowuje się 
technologie na potrzeby medycyny, a także 
przemysłu motoryzacyjnego. 

P rezes UP RP dr A. Adamczak składając 
gratulacje na ręce rektora PŁ podkre-

ślała wysoką aktywność patentową łódzkiej 
uczelni na tle pozostałych uczelni. – Życzę, aby 
to miejsce przyczyniło się do kreowania jeszcze 
większej ilości wynalazków – mówiła. 

R olą uczelni jest trzymać rękę na pulsie 
innowacji i odpowiednio reagować. 

Innowacje w przedsiębiorstwach powstają 
w wyniku współpracy wielu podmiotów, a rola 
uczelni w tym procesie jest wiodąca. Dziś 

młodzi ludzie biegle posługują się nowymi 
technologiami, władają językami obcymi, 
są przygotowani do pracy w międzynarodowym 
środowisku. Uczelnia, która ma za zadanie 
ich wykształcić musi wykorzystać ich atuty 
i drzemiący w nich potencjał – powiedział 
prof. Bielecki, który podpisał też porozumienie 
o współpracy z dwoma innymi uczelniami tech-
nicznymi: Politechniką Warszawską i Wojskową 
Akademią Techniczną. Podpisy na dokumencie 
złożyli również: rektor PW prof. Jan Szmidt 

oraz rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. 
Zygmunt Mierczyk. Sygnatariusze porozu-
mienia podkreślili, że głównym celem współ-
pracy trzech uczelni ma być „konsolidacja 
potencjału innowacyjnego, badawczego 
i edukacyjnego”.

W kuluarach zgodnie twierdzono, że roz-
mach i rozwiązania zastosowane 

w gmachu – Fabryce Inżynierów stanowią 
przykład rzetelności i wykorzystywania nie-
zwykłych szans przez Politechnikę Łódzką. 
Premier w towarzystwie m.in. Szefa KPRM, 
Ministra Jacka Cichockiego, Minister Rozwoju 
Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej oraz Pre-
zes Urzędu Patentowego RP Alicji Adamczak, 
zwiedzał poszczególne oddziały. Szczególnie 
zainteresowany był wyspecjalizowanym labo-
ratorium technologii odnawialnych, w którym 
studenci będą mieli możliwość zapoznania się 
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami doty-
czącymi alternatywnych źródeł energii.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców  
i Racjonalizatorów na XIV Spotkanie 
– Seminarium Kawalerów Honorowego 
Medalu SPWiR im. Tadeusza 
Sendzimira w Sali Senatu Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Fundacja Polskiego Godła  
Promocyjnego na Letni Piknik Klubu 
„Teraz Polska” w Warszawie

Fundacja Rektorów Polskich  
na posiedzenia Zespołu realizującego 
projekt „Ochrona własności intelektualnej 
w kontekście naruszania praw w tym 
zakresie” w Warszawie

Ośrodek Analityczny THINK TANK  
na dyskusję o zmianie sposób prac nad 
regulacjami prawnymi w Warszawie

S I E R P I E ŃS I E R P I E Ń

Wzgórze Zamkowe na uroczyste  
otwarcie Miejskiego Salonu na Rynku 
w Kielcach

Muzeum Techniki NOT oraz Zabytkowa  
Huta Żelaza w Chlewiskach na XII Święto 
Żelaza i Stali w Chlewiskach k. Szydłowca

Stowarzyszenie Eksporterów  
Polskich na konferencję „Potencjał 
gospodarczy sektora przetwórstwa 
owocowo-warzywnego” w Zamku 
Kazimierzowskim w Sandomierzu

W R Z E S I E ŃW R Z E S I E Ń

Krajowa Szkoła Administracji  
Publicznej na inaugurację zajęć rocznika 
2013/2015 w Warszawie

Centrum Kultury Republiki Korei  
na Korea Festival 2013 „Feel, Taste, 
Buy Korea!” w Warszawie

Piotr Brylski

Zdj. – materiały prasowe 
Politechniki Łódzkiej.
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Historia jest blisko

Polska Organizacja Turystyczna  
na posiedzenie Kapituły Ambasadorów 
Kongresów Polskich w Warszawie

Sejmowa stała  Podkomisja ds. nauki  
i szkolnictwa wyższego na swoje 
posiedzenia

Kancelaria Prezydenta RP na Dożynki  
Prezydenckie 2013 w Spale

Regionalna Izba Gospodarcza  
w Katowicach na III Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach

Światowa Organizacja Własności  
Intelektualnej oraz ukraiński urząd 
patentowy na Annual International 
Conference „Actual Problematic Issues 
of Intellectual Property” w Jałcie

Polskie Centrum Badań  
i Certyfi kacji S. A. na Polski Dzień Jakości 
organizowany w ramach Europejskiego 
Tygodnia Jakości oraz Jubileusz 55-lecia 
PCBC S.A. w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie  
Elektroinstalacyjne na konferencję 
poświęconą produkcji energii elektrycznej 
z Odnawialnych Źródeł Energii oraz 
Systemom Zarządzania Jakością Energii 
w Bielsku-Białej

Redakcja Managing Intellectual  
Property na International conference 
„European Patent Reform Forum: From 
Structure to Strategy” w Monachium

Kancelaria Sejmu RP na spotkanie  
okolicznościowe z okazji Święta 
Narodowego Republiki Malty oraz 
inaugurację Polsko-Maltańskiej Grupy 
Parlamentarnej

Festiwal Nauki na uroczystą  
inaugurację XVII edycji festiwalu oraz 
debatę inauguracyjną prof. Marka 
Lewandowskiego „Gaz łupkowy – szanse 
i obawy” w Warszawie

FELIX MERITIS

W Polsce 1788 roku lud szykuje się również 
do zimy, podczas której nastąpi zamarcie 

życia społecznego i gospodarczego. Ustaną 
wojny i potyczki, większość Polaków uda się 
„na leże”. W kraju są jednak środowiska, które 
nie dają się jesiennej apatii, atmosfera jest napię-
ta. Następuje uruchomienie pierwszej w Polsce 
maszyny parowej, służącej do odwadniania 
kopalni w Tarnowskich Górach, otwiera się Teatr 

Stanisławowski w Łazienkach Królewskich, 
rodzi się Dezydery Chłapowski, wybitny generał 
powstania listopadowego, prekursor pracy 
organicznej. Nade wszystko jesienią następuje 
otwarcie Sejmu Czteroletniego, który zasłuży się 
dla obecnych i następnych pokoleń Polaków 
niepomiernie. Stan szlachecki oraz reszta społe-
czeństwa, nie wiedzą jeszcze, że za niecałe 7 lat 
nie będzie już Rzeczypospolitej.

Obraz, który Państwo widzicie został wykonany kilka dni 
po 31 października 1788 roku w Amsterdamie przez Adriaana de Lelie. 
Kroniki podają, że tamtejsza holenderska jesień była wyjątkowo zimna, 

wcześniej i bardziej niż zwykle pozamarzały stołeczne kanały. 
Mieszczaństwo w całej Europie przeżywało wówczas okres potęgi, 

dopiero za kilka miesięcy nastąpiło zdobycie Bastylii i rozpoczęła się rewolucja 
francuska. Przyniesie hasła Oświecenia. A Rzeczypospolita znika powoli z mapy. 

Świat już nigdy nie będzie wyglądał tak, jak przedtem.
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ZAPROSILI NAS

Wyższa Szkoła Zarządzania /  
Polish Open University na uroczystość 
inauguracji roku akademickiego 2013/2014 
w Warszawie

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki  
i Młodzieży oraz Biuro Analiz Sejmowych 
na konferencję „Nauka i szkolnictwo 
wyższe – wyzwania współczesności”

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska  
na spotkanie autorskie prof. Andrzej Zolla 
i Krzysztofa Sobczaka „Państwo prawa 
jeszcze w budowie” w siedzibie Trybunału 
Konstytucyjnego w Warszawie

Ambasada Republiki Korei  
w Warszawie na recepcję z okazji 
Narodowego Święta Republiki Korei

Artysta Bernard Ładysz  
na benefi s-koncert jego osoby „Bernard 
Ładysz artysta-żołnierz” w Ożarowie 
Mazowieckim 

Politechnika Łódzka na uroczystość  
inauguracji roku akademickiego 
2013/2014, a także na uroczyste otwarcie 
„Fabryki Inżynierów XXI wieku”, nowego 
obiektu dydaktyczno-laboratoryjnego

Polskie Fabryki Porcelany na uroczystą  
prezentację otwarcia oraz otwarcia 
Ćmielów Design Studio w Ćmielowie

Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny na uroczystość 
inauguracji roku akademickiego 2013/2014 
w Szczecinie

Europejski Urząd Patentowy  
na Seminar of EuKTS (European 
Knowledge Transfer Society) w Pradze

Urząd ds. Harmonizacji Rynku  
Wewnętrznego (OHIM)  na IP Seminar 
on Trademarks and Designs at OHIM 
w Alicante

W racając do obrazu, przedstawia 
on Holendrów, których niepodległość 

nie jest zagrożona, jak wówczas w Polsce. 
Zapewne większość ich rodaków przygoto-
wuje się do zimy. Ustaje ruch w karczmach, 
dukty pustoszeją. Jednakże pasja tej grupy 
zacnych mieszczan, pozwala im świętować 
w ostatnim dniu października. Oto spotykają 
się w nowowybudowanym pałacu przy 
Keizersgracht, jednym z najpiękniejszych 
klasycystycznych budynków w Amsterda-
mie, który zyska potem przydomek świątyni 
oświecenia. 

N a portyku zostaje wyrzeźbiona łacińska 
sentencja „felix meritis”, będąca także 

nazwą stowarzyszenia, której siedzibą zostanie 
ten budynek. Stowarzyszenie powstaje w 1776, 
w którym to roku również Sejm polski znosi 
procesy o czary, zaś Szkot Adam Smith pisze 
swoje najsłynniejsze dzieło „Badania nad natu-
rą i przyczynami bogactwa narodów” (wydanie 
polskie dopiero w 1954 roku). 

S towarzyszenie zacnych obywateli, 
postanawia przyjąć za nazwę zna-

komitą dewizę mieszczańską „felix me-
ritis”, a więc „szczęśliwy dzięki własnym 
zasługom”. Tego jesiennego dnia, ludzie 
zmierzający do budynku przy Keizersgracht 
są zainspirowani myślą oświeceniową, 
a ich stowarzyszenie będzie umożliwiało – zu-
pełnie bezinteresownie, w sposób egalitarny 
i braterski – uprawiać fi lozofi ę, naukę, sztukę, 
ekonomię, medycynę i inne dziedziny. Chcą 
być doskonałymi obywatelami, rozliczanymi 
przed społeczeństwem, także przed Bogiem, 
ze swej pracy i osiągnięć. 

M yśl oświeceniowa trafi a też do Polski, 
gdzie przyjmowana jest entuzjastycznie 

przez szerokie grupy społeczne. Praca na rzecz 
społeczeństwa, rozwijanie nauk, poznawanie 
istoty świata i porządku społecznego, a także 
podnoszenie umiejętności obywateli stają się 
elementami niezbędnymi do prawidłowego 
funkcjonowania państwa. Z historii wiemy, 
że gdyby Polacy zyskali jeszcze parę lat na re-
formy oświeceniowe, to kto wie, może obro-
niliby swoją niepodległość. Byliśmy przecież 
w stanie wznieść się na wyżyny obywatelskiego 
obowiązku, czego koronnym dowodem staje 
się uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Nie byłoby 
to możliwe bez znakomicie wykształconej klasy 
politycznej, która prezentowała idee służby 
publicznej oraz społecznej patriotycznej w do-

brym tego słowa znaczeniu, odpowiedzialności 
za ojczyznę i rodaków. 

O ddzielnym istotnym wątkiem pozostaje 
nie tylko przewaga militarna ówczesnej 

Rosji, Prus czy Austrii, lecz także ich przewaga 
technologiczna. Bo o sile ówczesnych mo-
carstw stanowiła również szeroko rozumiana in-
nowacyjność. I tak na marginesie – czy współ-
cześni politycy nie powinni, choć nasza nie-
podległość nie jest zagrożona, wejrzeć głębiej 
w tamtą oświeceniową epokę? I zamiast 
pohukiwań na siebie, licytacji na głębię swego 
patriotyzmu, pojęcie niezależności bardziej 
widzieć w kontekstach gospodarczych, proce-
sach ekonomicznych, innowacyjności, właści-
wego kształcenia młodych pokoleń i urządzania 
naszej ojczyzny tak, by rzeczywiście żyło nam 
się tu wygodnie, satysfakcjonująco? Może taki 
cel powinniśmy sobie nakreślać… do przodu, 
na 20-30 lat? 

M alarz Adriaan de Lelie był obecny 
na tamtym spotkaniu Felix Meritis, które 

rozpoczęło się o godzinie 17.00. O tej porze 
senne uliczki pustoszały, zapewne za oknami 
panował jesienny mrok, wnętrze auli rozświe-
tlały świece. Trzy lata później w 1791 roku 
odbył się w tym miejscu jeden z pierwszych 
w świecie pokazów „electriseermachine”, 
a więc elektryczności przy pomocy butelek 
lejdejskich. Świat nowocześniał. Twarze człon-
ków socjety są pełne oczekiwania i nadziei. 
Historycy z czasem orzekną, że za parę miesię-
cy – w 1789 roku – skończyło się Oświecenie, 
które pchnęło naszą cywilizację do przodu. 

W edług mnie ta epoka trwała jednak dalej, 
choć inne „wyznaczniki” zaczęły charak-

teryzować ujawniające się zmiany.

No i nie mam wątpliwości, że powinna trwać, 
choć w zmienionych przecież dekoracjach 
cywilizacyjnych. Zwłaszcza, że okazało się, 
że i w cichych mrokach jesieni, przy zapalo-
nych świecach można zacząć zmieniać świat. 
A my – wyglądało by – że mamy lepiej, choćby 
poprzez internet, gdy przepływ idei, myśli, roz-
wiązań, projekcja postaw ludzkich, są niepraw-
dopodobnie zwielokrotnione. Czy ten „kosmicz-
ny” postęp technologiczny, jaki się dokonał 
od tamtych czasów, wykorzystujemy, jakby 
rzekli nasi poprzednicy – „w zbożnym celu”? 
Pewnie nie tylko ja mam takie wątpliwości.

Piotr Brylski Opracował Piotr Brylski
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Z naszego podwórka

SOLIDARNI Z POTRZEBUJĄCYMI POMOCY

„Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, 
jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobra.” 

(kard. Stefan Wyszyński) 

U rząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej oprócz swoich statutowych 

działań, organizuje również zbiórki charyta-
tywne na rzecz potrzebujących. Pierwsze 
inicjatywy miały miejsce w roku 2005. 
Zbiórki na rzecz potrzebujących prowadzo-
ne są cyklicznie w każdym roku i dotych-
czas udało się zebrać ponad 100 tys. zł. 
Ofi arodawcami są również uczestnicy 
organizowanych przez Urząd konferencji 
i seminariów, za co im zawsze serdecznie 
dziękujemy.

I dea, by wspierać tych, których prośba 
o pomoc jest najcichsza – zwłaszcza 

najmłodszych, zyskała w Urzędzie aprobatę 
i jest kontynuowana jako bezinteresowna 
pomoc dla innych w imię idei solidaryzmu 
społecznego przez wiele lat. Niesienie po-
mocy służy przecież naszemu moralnemu 
wzbogaceniu o świadomość, że pomogli-
śmy, pomagamy tym, dla których ta pomoc 
jakże często oznacza nie tylko i nie tyle do-
bre życie, ale przeżycie niezwykle trudnych 
momentów czy etapów swej egzystencji. 
„Dający” staje się tym samym biorcą szcze-
gólnych, choć niematerialnych wartości, 
poprzez własne – dzięki temu – dochodze-
nie do doskonałości, dokonane za sprawą 
empatii i fi lantropii. Pasja, chęć pomagania 
innym w kłopotach, trudnościach zdro-
wotnych, życiowych jest wyrazem naszej 
społecznej solidarności, odpowiedzialności 
nie tylko za siebie, swoją rodzinę, „swoje 
podwórko”. Daje „Dającym”, także pracow-
nikom Urzędu, poczucie głębokiego sensu 
takich działań. 

L isty z podziękowaniami za dobre ser-
ce i hojność pracowników, które otrzy-

muje Prezes Urzędu m.in. ze strony Artura 
Januszańca – Prezesa Warszawskiego 
Hospicjum dla Dzieci oraz Rajmunda Na-
falskiego – dyrektora w Hospicjum i innych 
osób są szczególnym potwierdzeniem 
potrzeby takich inicjatyw. Należy z satys-
fakcją podkreślić, że dzięki zebranym środ-
kom możliwy był np. zakup niezbędnego 
sprzętu medycznego dla nieuleczalnie 
ciężko chorych dzieci. Nie ulega wątpliwo-
ści, w celu wywołania radości i uśmiechu 
niejednego chorego dziecka, warto i trze-
ba nadal kontynuować takie działania. 

P racownicy Urzędu okazują również 
solidarność i pomagają poszkodowa-

nym przez skutki kataklizmów (powodzie). 
Należy podkreślić, co jest bardzo budują-
ce, że znakomita większość pracowników 
naszego Urzędu nie pozostaje obojętna 
na trudną sytuację ofi ar dotkniętych różny-
mi skutkami zdarzeń losowych.

D otychczas zebrane kwoty były prze-
kazywane na rzecz następujących 

instytucji:

Fundacji Warszawskie Hospicjum  
dla Dzieci w Warszawie – ustanowionej 
w dniu 4.12.2001 r. 

Zespołu Szkół Publicznych  
w Wilkowie.

Fundacji „Tęczowy Dom”  – która 
powstała w 2001 roku z inicjatywy zdeter-
minowanych rodziców dzieci i młodzieży 
niewidomej ze złożoną niepełnosprawno-

ścią, jak też osób zajmujących się zawo-
dowo i społecznie działalnością na rzecz 
głęboko niepełnosprawnych.

Fundacji im. K. Szymanowskiego  
– istniejącej od 1996 r. Powstała ona z ini-
cjatywy wybitnych osobowości polskiego 
świata muzycznego – wykonawców, 
pedagogów i muzykologów: m.in. Teresy 
Chylińskiej, Jerzego Godziszewskiego, 
Zofi i Helman, Krzysztofa Jakowicza, 
Jana Krenza, Heleny Łazarskiej, z myślą 
o wszechstronnym promowaniu twórczo-
ści kompozytora. Fundacja przyznaje raz 
w roku nagrodę – Nagrodę im. Karola Szy-
manowskiego – za szczególne artystyczne 
osiągnięcia estradowe, fonografi czne, 
prace badawcze i edytorskie. 

Fundacji Ewy Blaszczyk AKOGO  
– w 2002 r. razem z księdzem Wojcie-
chem Drozdowiczem, twórcą „Ziarna” 
w TVP, założyła ona fundację „Akogo?”, 
działającą na rzecz dzieci wymagających 
rehabilitacji po ciężkich urazach neurolo-
gicznych oraz ich rodzin. Jej celem było 
wybudowanie Kliniki Neurorehabilitacyjnej 
„Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka. 
Ofi cjalne otwarcie kliniki miało miejsce 
7 grudnia 2012 r. Jest to pierwsza w Pol-
sce klinika dla dzieci po ciężkich urazach 
mózgu. Klinika „Budzik” połączona jest 
łącznikiem z sąsiadującym Centrum Zdro-
wia Dziecka.

(CP)
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Dbaj o siebie

ŚPIJŚPIJ NA ZDROWIE

Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas, na każ-
dym etapie życia śpi jakoś inaczej. Jakże 
często sami o sobie mówimy, „spałem tak 
(czyli źle), że nie wiem, jak będę funkcjono-
wać” albo wysłuchujemy od naszych bliskich, 
znajomych o ich problemach z zasypianiem 
czy ze spaniem w ogóle. Mówimy „jestem 
niewyspana, wyglądam okropnie”… 

Sen, co widzimy tzw. gołym okiem, ma wpływ 
i na naszą urodę. O śnie mówi się, że to najlep-
szy kosmetyk – skóra, nie tylko w przypadku 
pań, odpoczywa, dotlenia się, w efekcie 
zachodzących podczas snu procesów me-
tabolicznych oczyszcza z toksyn, regeneruje, 
nawilża, ujędrnia itd. Brak lub niedostatek snu 
bywa nierzadko przyczyną poważnych trage-
dii – wypadków lotniczych, samochodowych 
i innych błędów, które wówczas popełniamy. 
A niewyspani bywamy „wściekli”… 

Sowa czy skowronek

Wydzielane podczas snu takie hormony, jak 
melatonina czy wzrostu wpływają na regene-
rację całego organizmu, opóźniają procesy 
starzenia, mają też wpływ na wzmocnienie 
koncentracji, lepszy nastrój. Nie tylko psycholo-
dzy doradzają, żeby na pewne trudne sytuacje, 
decyzje, które przed nami, najlepiej spojrzeć 
jeszcze raz, po dobrze przespanej nocy, gdy 
nasz mózg zregeneruje się. Bo sen, chociaż 
wtedy jesteśmy jakby „poza życiem”, jest 
do życia niezbędny. 

Jedni tzw. „sowy” lepiej zasypiają po półno-
cy, by spać do 8-9 rano, inni – „skowronki” 
są już senni ok. 22-23, a nawet 21 (by się 
budzić 4-5 rano) i we wczesnych godzinach 
popołudniowych 13-15. 

Tak zwana sjesta, to charakterystyczny 
element głównie stylu życia południowców, 
co nas, przybyszów z Europy Środkowej 
czasami mocno denerwuje, gdy odwiedzamy 
te kraje, spędzamy tam urlopy, jeździmy w de-
legacje i niewiele albo zgoła nic nie możemy 
załatwić w banku czy innych instytucjach w tej 
porze dnia, która trwa przeważnie dłużej niż 
do 15. Za to „życie” zaczyna się tam ok. 20-21 
i trwa długo po północy. Klimat, gdy wysokie 
temperatury ograniczają ludzką aktywność 
w środku dnia, nie jest tu bez znaczenia. 

Nasz zegar biologiczny

Czy możemy jednak dowolnie kształtować, 
regulować nasz rytm snu? Większość doro-
słych powinna spać 7-8 godzin, w starszym 
wieku śpi się 5-6 godzin, a bezsenność staje 
się problemem. Niemowlęta i dzieci potrzebują 
snu zdecydowanie więcej. Noworodki śpią 
12-18 godzin na dobę, dzieci od roku do trzech 
lat powinny spać od 12 do 14 godzin, przed-
szkolaki 11-13 godzin, a dzieci do lat dziesięciu 
– nawet 10-11 godzin. 

O rytmie snu, zdaniem specjalistów od snu, 
decydują przede wszystkim nasze geny ma-
jące wpływ na nasz „zegar biologiczny” i tryb 

życia, aktywność w ciągu dnia. Z jego analizy 
wynika, że rytm dobowy u większości ludzi trwa 
nieco ponad dobę, a temperatura ciała ulega 
zmianom w określonych odstępach czasu, 
najniższe występują między 3-5 rano, gdy sen 
jest najgłębszy, rośnie a potem stabilizuje około 
południa i trwa do zmierzchu. Okazuje się, 
że u „skowronka” maksymalny wzrost tempe-
ratury następuje wcześniej niż i u „sowy”. A te 
fl uktuacje nie są bez wpływu na spadek lub 
wzrost sprawności umysłowej. „Sowy” mogą 
czuć się „niedobudzone” nawet do późnych go-
dzin popołudniowych, ale one też szybciej do-
stosowują się do pracy zmianowej czy nowych 
stref czasowych. Z kolei o 6.45 odnotowuje się 
gwałtowny skok ciśnienia (stąd tak wiele do-
legliwości układu krążenia, nawet zawał serca 
może wystąpić o tej porze dnia, natomiast 
najwyższe ciśnienie mamy o 18), o 7.45 na-
stępuje zatrzymanie wydzielania wspomnianej 
melatoniny (które zaczyna się ok. 21), hormonu 
mającego ważny wpływ na nasz sen, o 8.30 
zaczynają swą pracę jelita (spowalniają ją ok. 
22.30). Najlepsi w swoich reakcjach, pobudzeni, 
jesteśmy od ok. 10 do ok. 15.30. 

Ten nasz zegar biologiczny, który wyznacza 
nie tylko rytm dobowy, ale tygodniowy, sezo-
nowy czy roczny, „resetuje się” i zaczyna pracę 
na nowo. Generalnie nasz sen przebiega jakby 
w dwóch głównych fazach – pierwszy to tzw. 
NREM, stan głębokiego, spokojnego snu, 
gdy częstotliwość fal mózgowych jest bardzo 
niska, następuje głęboka komórkowa regene-
racja mózgu, z kolei kolejna faza snu – REM, 

Bezsenność czy też szerzej problemy ze snem zalicza się obecnie do chorób Bezsenność czy też szerzej problemy ze snem zalicza się obecnie do chorób 
cywilizacyjnych, a cierpi na nie od 30 do 40 proc. światowej populacji. cywilizacyjnych, a cierpi na nie od 30 do 40 proc. światowej populacji. 

Znamy te określenia o sposobach naszego snu: Znamy te określenia o sposobach naszego snu: „spałem dziś, jak kamień„spałem dziś, jak kamień” ” 
albo o kimś „albo o kimś „śpi, jak zając pod miedzą”śpi, jak zając pod miedzą” czyli niezwykle czujnie, płytko. Nasze  czyli niezwykle czujnie, płytko. Nasze 
niepokoje z powodu niedostatku snu, biorą się stąd, że wraz z wiekiem gdy lat niepokoje z powodu niedostatku snu, biorą się stąd, że wraz z wiekiem gdy lat 

przybywa, snu ubywa, wzrasta nasza nietolerancja na tzw. niewyspanie. przybywa, snu ubywa, wzrasta nasza nietolerancja na tzw. niewyspanie. 
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oznacza, że mózg „porządkuje” wszystko to, 
co doświadczył w ciągu dnia, nagromadzone 
różne informacje itp.

Twój sen, twoje zdrowie

Liczba narządów i układów w organizmie, 
na których funkcjonowanie ma wpływ sen jest 
olbrzymia. Dlatego badacze snu i specjaliści 
od leczenia bezsenności uważają, że jakość 
snu, jego ilość mają istotny wpływ na nasze 
zdrowie, choroby, które ludzi dotykają i efek-
tywność ich leczenia czy ich „wyleczalność”. 

Czy ci, którzy powiadają „ a mnie wystarcza 
4-5 godzin snu”, wiedzą, co mówią, znają 
konsekwencje niedosypiania? Okazuje się 
na podstawie różnych badań, że np. sen krót-
szy niż 6 godzin ma wpływ na wzrost naszej 
wagi, gdyż poziom jednego z hormonów, który 
sygnalizuje mózgowi, że już dostatecznie się 
najedliśmy, jest niższy u osób, które chronicz-
nie nie dosypiają, ma też wpływ na zdolność 
przetwarzania glukozy czyli następnie rozwój 
cukrzycy, choroby krążenia (w tym udar), za-
burzenia psychiczne, jakość naszego myślenia, 
zdolność, rozwiązywania problemów, podej-
mowania właściwych decyzji, natężenie i efekty 
leczenia różnych zespołów bólowych itd. itp. 

Jak więc zapewnić sobie dostateczną ilość 
„dobrego snu”, aby nasza kondycja psycho-
fi zyczna pozwalała nam dobrze funkcjonować 
w ciągu dnia? 

Co radzą specjaliści 

Śpijmy w odpowiednio przygotowanym  
przed snem pomieszczeniu (wywietrzonym, 
zaciemnionym pokoju, na dobranym materacu). 

Dobrze samemu lub przy pomocy lekarza  
zdiagnozować swój rytm dobowy, właściwie 
odczytać wskazania swego zegara biologicz-
nego a więc – jestem skowronkiem czy sową? 
Przyjąć też musimy do wiadomości, że obecnie 
śpimy generalnie krócej, zwłaszcza w dużych 
miastach (natężenie ruchu, hałas, pośpiech, 
stresogenny tryb życia). 

Kłaść się do łóżka tylko wtedy, gdy odczu- 
wa się senność. 

Przyjrzeć się zmianom przebiegu swego  
snu, by się nie niepokoić. 

Wiedzieć, że śpimy „nierówno” – inaczej  
w różnych porach nocy, a im jesteśmy starsi, 
potrzebujemy snu mniej. 

Gdy sen jednak nie przychodzi, przemyśleć  
swój styl życia, problemy, które nas stresują 
(czy są tego warte) i nie bać się okresowych 
bezsenności, nie walczyć z bezsennością 
na siłę, lepiej wstać z łóżka i położyć się po-
nownie za jakiś czas (może czytać, wypić coś 
ciepłego?) niż liczyć „barany”. 

Przede wszystkim traktować własne łóżko  
i sypialnię wyłącznie jako miejsce do spania 
a nie innych aktywności, nie jeść tam, nie oglądać 
telewizji, spędzając tyle czasu, ile śpimy (specjali-
ści dodają – z wyjątkiem oczywiście seksu) 

Unikać drzemek i „podsypiań” w ciągu  
dnia. 

Do snu się przygotować: nie przejadać  
przed nocą, lepiej pójść na krótki spacer, wziąć 
ciepłą kąpiel. 

Nastawiać budzik zawsze na tę samą  
godzinę, niezależnie od długości snu w nocy. 

Nie uzależniać się od tabletek nasennych,  
używać ich jak najrzadziej. 

Wymyśleć swój „rytuał zasypiania”,  
a w jego ramach: wyłączyć myślenie o minio-
nym dniu, stresach, ale też o tym, co będzie 
jutro. 

Uwaga – ważna dla pań: 
nie spać nigdy w makijażu – skóra 
nocą powinna odpocząć, niemniej 
warto po jego zmyciu zastosować 
dobry krem np. odżywczy, gdyż 
właśnie w pewnej fazie snu, między 
2-3 a 5-tą w nocy, skóra najlepiej 
wchłania tzw. składniki aktywne 
(zdaniem amerykańskich dermatolo-
gów, jeśli śpimy co najmniej siedem 
godzin mamy bardziej gładką, nawil-
żoną skórę – ich opinia potwierdza 
to, co można samej zaobserwować 
na swojej twarzy, także pod oczami).

Kolejna rada przy problemie z bezsen- 
nością może nieco dziwić – „nie przebywać 
w łóżku zbyt długo, dlatego że zbyt krótko 
spaliśmy”. To tylko pogarsza sprawę, a poza 
tym nie musi być prawdą, ale bardzo subiek-
tywnym odczuciem… 

Co zrobić? Specjaliści od walki z bezsenno-
ścią sugerują, żeby wyliczyć średnią długość 
swego snu z całego np. tygodnia. Jeśli śpimy 
za krótko, a rachunek czasu snu to potwierdzi, 
zacząć „etapami” przedłużać czas przebywa-
nia w łóżku z takim ściśle nakreślonym celem: 
śpię dłużej, np. najpierw o jakieś 20-30 minut. 

A najważniejsze – nie porównywać wła-
snego snu nawet ze snem osoby, z którą 
śpimy, bo nie istnieje żadna powszechna 
norma trwania snu. 

Anna Cis 

(wykorzystano m.in. „Bezsenność Jak zasnąć, 
spać i wypocząć” Ellen Mohr Catalano) 

Zdj. WikipediaHenri Rousseau, Sen, 1910 r.
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Widziane z boku

„INNOWACYJNOŚĆ” 
NIE ZROBI SIĘ SAMA 

uniwersytetu w Stanford scharakteryzowała 
ich „system transferu wiedzy do gospodarki”. 
Okazuje się, że to nie tylko i nie tyle studenci, 
naukowcy są genialni, kreatywni (prawdą jest, 
że ich w Stanfordzie „wyławia się” na różne 
sposoby, nawet chodząc po campusie i uczest-
nicząc w studenckich dyskusjach…), u nas 
ich też jak widać z licznych doniesień wcale 
ich nie brak, ale tam, w USA, „otoczenie” chce 
na ich pomysłowości, wynalazkach zarobić. 

A Stanford ma specjalne służby, instytucję, 
która promuje, zachęca, wręcz szuka 

potencjalnych zainteresowanych zainwe-
stowaniem w konkretne pomysły, z czego 
uniwersytet i twórcy mają konkretne wymierne 
efekty. W każdym razie twórcy sami nie biega-
ją za wdrożeniami. Oni mają głównie twórczo 
myśleć i działać, tworzyć. Powstający dzięki 
temu miliardowy budżet tej wewnętrznej 
para-brokerskiej instytucji na Stanfordzie po-
zwala fi nansować kolejne badania i wynalaz-
ki, dofi nansowywać warte tego tzw. start-upy. 
Bo innowacyjność „sama” się nie nakręca, 
tym procesom trzeba intensywnie pomagać. 

Zastanawiam się, dlaczego nie podpatrujemy 
i nie sięgamy po sprawdzone wzory – czemu 
nie dostosowujemy – ich do naszych warun-
ków. Wymyślamy „Amerykę” od nowa, kiedy 
ona już została dawno wymyślona, także 
w Niemczech, Azji i innych krajach z pierw-
szych miejsc w rankingach innowacyjności. 

O statnio prasa doniosła o pomyśle spółki 
ETE z Warszawy, która zamierza stwo-

rzyć jakby „sklep” z wynalazkami naukowców 
i wynalazców, mających patenty na innowa-
cyjne rozwiązania dla przemysłu w ramach 
tzw. zielonych technologii, ale nie mających 
oczywiście środków na ich wdrożenie. Spółka 
już próbuje je sprzedać, ale jak powiedział 
jej prezes w „Pulsie Biznesu” brakuje im 
10 mln na „rozkręcenie biznesu”… 

C hciałoby się, aby takich pomysłów, 
wartych wsparcia, systemowo, nie ad 

hoc, lecz w ramach polityki gospodarczej, 
było więcej i więcej. Rząd powołał ostatnio 
państwową spółkę Polskie Inwestycje Rozwo-
jowe SA, która ma współfi nansować innowa-
cyjne projekty. Niechby i tak było. Bo kiedyś 
„wszystkie drogi prowadziły do Rzymu”, a te-
raz powinny, także nas, Polskę, bezwzględnie 
wieść w stronę innowacyjności. 

O statnio i nie bez powodu oczywiście, te-
matyka innowacyjności i naszego w tym 

względzie odstawania od Europy i świata 
zaprząta uwagę różnych gremiów – politycz-
nych, gospodarczych, biznesowych. Niestety 
rankingi innowacyjności są dla nas dość 
bezlitosne, plasujemy się w ich końcówkach, 
a nawet w ostatnim roku jeszcze bardzie 
obsunęliśmy się do tyłu tej listy. Była o tym 
m.in. mowa na naszej dorocznej konferencji 
w Krakowie (więcej w tym wydaniu). 

Z drugiej strony, gdy przejrzeć różne infor-
macje na temat innowacyjnych pomysłów 
powstających na uczelniach wyższych, także 
w znakomitym portalu PAP Nauka w Polsce, 
ile i gdzie zdobyliśmy licznych nagród za wy-
nalazki czy pomysły innowacyjne, „serce 
rośnie”. A przecież nie tylko te opisywane 
wyróżnienia, nagrody na międzynarodowych 
różnych wystawach stanowią o tym, że moż-
na mówić o polskich wynalazcach, biznesme-
nach, że wcale nie jesteśmy gorsi od świata. 

S tudenci, doktoranci czy profesorowie 
„wymyślają” ważne rozwiązania. 

Od kaszlometru do diagnozowania układu 
oddechowego czy laseru wykrywającego 
choroby owoców i warzyw lub np. nowy 
bezpieczny dodatek teksturotwórczy TexAp 
do żywności pozyskiwany w całości z materia-
łów naturalnych (pisaliśmy o tym w Kwartalniku 
nr 1/14/2013) po słynny już „białostocki” łazik 
marsjański czy super czuły czujnik wykrywa-
jący tlenek siarki, związki azotu i inne obecne 
w środowisku a szkodliwe dla człowieka gazy, 
czy cyber – oko pomagające w badaniu stanu 
świadomości osób w śpiączce i umożliwiające 
sparaliżowanym porozumiewanie się ze świa-
tem. A to nieliczne przykłady. 

W ymieniać można by długo i jestem 
pewna, że naukowo-wynalazczy 

„urobek” z jednego tylko roku naszych na-
ukowców, wynalazców, studentów zapełniłby 
nie jedno wydanie Kwartalnika. Może zresztą 
ktoś zechciałby taką księgę pomysłowości 
wynalazczej Polaków z różnych środowisk 
drukować co rok, co z pewnością nie tylko 
naszej narodowej psychice robiłoby dobrze, 
ale i pobudziło działania służące wdrażaniu 
tych pomysłów lub… ich komercjalizowaniu, 
także w świecie, z zyskiem dla twórców 
i „brokerów”, którzy tym zajęliby się.

A do tego czytam, że np. z nowoczesnych 
pomysłów informatycznych pana profe-

sora Janusza Filipiaka, twórcy informatycznej 
spółki Comarch z Krakowa korzystają takie 
tuzy, jak BMW, Coca-Cola czy T-Mobile, 
a bydgoska fi rma Pesa (niedawno na naszej 
jednej z konferencji prezentowana była także 
jako przykład innowacyjnego designu) teraz 
podpisała kontrakt z Niemcami na dostawę 
innowacyjnych lokomotyw, które mogą się 
poruszać m.in. także po liniach bez dostępu 
do prądu (budząc zdziwienie, że to Polacy 
wyprodukowali takie „produkty”). A takich 
biznesmenów też można by bardzo wielu 
wymieniać. Polski przemysł meblowy ma 
już czwarte miejsce w świecie w eksporcie, 
nowoczesna ceramika z Paradyża znana jest 
w prawie 40 krajach itd. itp. 

Więc gdzie jest „pies pogrzebany”? Znamy 
wszyscy to powiedzenie, że jak nie wiadomo 
o co chodzi, to na pewno chodzi przede 
wszystkim o pieniądze.

Z ostatniego sympozjum UP RP w Kra-
kowie – wyraźnie widać, że problem 

tkwi przede wszystkim we wdrożeniach czyli 
komercjalizacji wynalazków, na co oczywiście 
trzeba mieć nie tylko pomysł, ale głównie kapi-
tał. Rok temu też na krakowskim sympozjum, 
Kirsten Leute z prestiżowego amerykańskiego Anna Szymańska
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