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KONFERENCJE I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA UPRP 
W I KWARTALE 2017 r.

18 stycznia 

„NOWE PRAKTYKI W OCHRONIE ZNAKÓW TOWAROWYCH”

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie 
Beatą Piwowarską orzekającą w sprawach gospodarczych, 
przewodniczącą Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

15 lutego 

„WZORY PRZEMYSŁOWE W POLSCE I UE”

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z ekspertem UPRP Elżbietą Dobosz 

13-14 marca 

Z cyklu „KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE” 
międzynarodowa konferencja 

„PROJEKTUJEMY DOBRĄ FORMĘ” 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod Honorowym Patronatem Ministra Rozwoju

15 marca

„OCENA RYZYKA WPROWADZENIA W BŁĄD ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
PODOBIEŃSTWA TOWARÓW I USŁUG”

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne z ekspertami UPRP Martą Chylińską i Anną Sułko

23 marca 

We współdziałaniu z Akademią Wynalazców im. R. Boscha spotkanie z młodymi wynalazcami

24 marca 

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WYNALAZCĄ” 

Spotkanie z młodymi wynalazcami w ramach współpracy z Fundacją Perspektywy w programie 
„Dziewczyny na Politechniki!”
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Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP

Szanowni Państwo,

W łasność intelektualna to obszar interdyscy-
plinarny, łączący w sobie elementy wiedzy 

obejmującej zagadnienia techniki, prawa i ekonomii, 
ale także problematykę na wskroś humanistyczną. 
Świadomość tej integralności i roli ochrony prawnej 
własności intelektualnej kształtowana jest poprzez 
przekaz społeczny, którego skuteczność zależy 
bezpośrednio od właściwego doboru środków 
komunikacji, wymagających kompetencji psycholo-
gicznych, znajomości socjologii, wiedzy o mediach 
oraz zdolności językowych, umożliwiających kon-
struowanie komunikatów zrozumiałych dla bardzo 
zróżnicowanych grup odbiorców. 

T o renesansowe połączenie tak różnorodnych 
dziedzin sprawia, że ochrona ta, ze swej istoty, 

nie może stanowić domeny wyłącznie umysłów 
ścisłych ale wymaga również rozległej wiedzy hu-
manistycznej. Mając na względzie dostrzeżenie tych 
interesujących powiązań, pragnę szczególnie pole-
cić zamieszczony w tym numerze Kwartalnika zapis 
wykładu prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego „Dlaczego 
inżynier powinien być humanistą”. Ta fascynująca 
prezentacja z pewnością przybliży Państwu wiele 
aspektów ukazujących rozwój, na każdym jego 
etapie.

Z powyższą tematyką ściśle wiąże się rola wybit-
nych jednostek stymulujących postęp na róż-

nych płaszczyznach, skutkujący poprawą jakości 
życia, która zależy współcześnie w bardzo istotnym 
stopniu od osiągnięć medycyny. 

W ywiad z najwybitniejszym polskim otochi-
rurgiem, wynalazcą i innowatorem prof. 

Henrykiem Skarżyńskim pokazuje, że dokonanie 
niewątpliwej rewolucji w metodach leczenia, 
na skalę światową, wymaga nie tylko specjalistycz-
nej wiedzy, ale także intuicji, szerokiej perspektywy, 
wrażliwości na ludzkie potrzeby i wyznawania 
wartości pozwalających na postrzeganie pacjenta 
jako podmiotu procedur medycznych. Dzięki temu 
osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego nie tylko 
umożliwiają masowe, skuteczne leczenie przypad-
ków do niedawna nieuleczalnych, lecz stanowią 
także fascynującą inspirację dla nowych pokoleń 
lekarzy, którzy mogą czerpać nie tylko z fachowej 
wiedzy Profesora, ale także z jego humanistycznej 
wizji medycyny, służącej przede wszystkim ideałom 
zawartym w przysiędze Hipokratesa.

O chrona własności intelektualnej ma istotne 
znaczenie w wielu dziedzinach medycyny, 

co odzwierciedla wzrastająca liczba patentów 
związana także z terapią onkologiczną. Tematyce 
tej poświęcony jest obszerny artykuł autorstwa 
eksperta UPRP dr Ewy Waszkowskiej, omawiający 
nowatorskie rozwiązania techniczne, wspomagają-
ce walkę z rakiem. Specjalne tworzywa sztuczne, 
terapie celowane molekularnie, programy szybkiego 
rozpatrywania zgłoszeń patentowych z dziedziny 
onkologii, to tylko niektóre zagadnienia, których 
znajomość z pewnością będzie przydatna dla 

wszystkich zainteresowanych najnowszymi doko-
naniami wynalazców, niosących pomoc w leczeniu 
nowotworów.

P olskie osiągnięcia w tej dziedzinie potwierdza 
także sukces prof. Magdaleny Król, która zdo-

była prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych w wysokości 1,4 mln euro na badanie 
odkrytego przez uczoną nieznanego wcześniej 
zjawiska biologicznego, umożliwiającego stworzenie 
nowego rodzaju terapii guzów i przerzutów nowo-
tworowych. Dokonane w toku prac badawczych 
już trzy międzynarodowe zgłoszenia patentowe 
dowodzą, że ochrona własności intelektualnej 
stanowi bardzo ważny element umożliwiający 
kontynuowanie prac w warunkach, zapewniających 
skuteczną komercjalizację wyników naukowych. 
W obszernym wywiadzie, który zamieszczamy 
w bieżącym numerze, profesor M. Król przedstawia 
wiele tajników „kuchni” warsztatu badawczego, 
szczególnie interesujących dla młodych adeptów 
nauki, którzy podejmują kroki dla zdobycia fi nanso-
wania własnych projektów. 

N aszych naukowców i innowatorów doceniają 
nie tylko instytucje zagraniczne. Przyznawane 

od 1998 roku Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP 
dowodzą, że promowanie nowych rozwiązań 
stanowi priorytet dla najwyższych władz państwo-
wych dostrzegających w rozwoju innowacyjności 
jeden z najważniejszych czynników wpływających 
na zwiększanie potencjału gospodarczego Polski. 

Z namienne jest, że w 2016 roku uhonorowano 
w kategorii Badania + Rozwój fi rmę OncoAren-

di Therapeutics mogącą się poszczycić wybitnymi 
osiągnięciami w zakresie rozwiązań medycznych, 
stosowanych w terapiach onkologicznych. Wywiad 
z twórcą tej innowacyjnej fi rmy na pewno przybliży 
Państwu specyfi kę pracy naukowców, mogących 
poszczycić się szeregiem wdrożonych nowatorskich 
leków, ratujących życie i zdrowie pacjentów chorych 
na nowotwory. 

B ardzo cenne doświadczenia innych wybitnych 
polskich innowatorów, prezentujemy również 

w cyklu „Innowacyjność niejedno ma imię”. Mam 
nadzieję, że materiały te będą stanowiły nie tylko 
dokumentację indywidualnych dokonań, ale także 
świadectwo wysokiego potencjału innowacyjnego 
polskiej nauki. 

A by ludzka kreatywność mogła rozwijać się 
dla najlepiej pojętego dobra społecznego, 

potrzebne są działania edukacyjne rozwijające 
tę cechę umysłowości, w oparciu o wartości ma-
jące charakter humanistyczny. Ogromne doświad-
czenie w pracy ukierunkowanej na wykorzystywanie 
indywidualnych zdolności młodych ludzi, posiada 
dr inż. Antoni Latuszek, będący nietuzinkową posta-
cią mentora-wychowawcy, który wielu pokoleniom 
najmłodszych wynalazców potrafi  przekazywać nie-
bywały entuzjazm i zapał do pracy twórczej, służącej 
rozwiązywaniu zagadnień technicznych. Obszerny 

wywiad z niestrudzonym popularyzatorem innowa-
cyjności, stanowi z pewnością lekturę zachęcającą 
do podejmowania inspirujących działań dla rozwoju 
różnorodnych uzdolnień naszej młodzieży.

S zeroką misję edukacyjną służącą rozwojowi 
świadomości, synergii kreatywności, innowa-

cyjności i ochrony własności intelektualnej wśród 
młodego pokolenia, Urząd Patentowy RP prowadzi 
od lat. Sukces prowadzonych działań byłby jednak 
niemożliwy bez zaangażowania i udziału utalen-
towanej młodzieży, której entuzjazm i otwartość 
na nowe idee stanowią niezbędny warunek rozwoju, 
zwłaszcza w tych obszarach, których charakter 
wymaga szczególnej determinacji i śmiałości w my-
śleniu oraz urzeczywistnianiu własnych pomysłów. 

T o już od 14 lat Urząd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej zwraca się do młodego pokolenia 

naukowców i artystów z zaproszeniem do udziału 
w dorocznych konkursach na pracę naukową oraz 
na plakat o tematyce dotyczącej ochrony własności 
intelektualnej. Bardzo interesujące efekty przynoszą 
także ogłaszane od 4 lat konkursy na informację 
medialną oraz na krótki fi lm. Mam nadzieję, że re-
lacja z tegorocznej uroczystości wręczenia nagród 
laureatom konkursów, będzie stanowić zachętę 
do uczestnictwa w kolejnych edycjach tego wy-
darzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz 
wydarzeń, podejmowanych przez Urząd we współ-
pracy z wieloma instytucjami i organizacjami.

Z achęcając Państwa do lektury ostatniego 
w roku 2016 Kwartalnika, pragnę serdecznie 

podziękować wszystkim Autorom i Współpracowni-
kom Kwartalnika, których bezinteresowne zaanga-
żowanie umożliwia coraz lepsze dostosowywanie 
jego kształtu do zainteresowań i potrzeb wciąż 
rosnącego grona Czytelników. 

W yrażam nadzieję, że w Nowym Roku spełnią 
się wszystkie Państwa marzenia i oczeki-

wania, również te związane z naszą działalnością 
i Kwartalnikiem UPRP.
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Nasz gość

Wielki wizjoner, Wielki wizjoner, 
wynalazca - innowator, wynalazca - innowator, 

organizator, mistrzorganizator, mistrz
Rozmowa z prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi 
Henrykiem Skarżyńskim, 

światowej sławy otochirurgiem, specjalistą w dziedzinie leczenia 
głuchoty

Dziś możemy pomóc prawie każdemu Dziś możemy pomóc prawie każdemu 
pacjentowi z zaburzeniami słuchu. pacjentowi z zaburzeniami słuchu. 

Od dziecka po stulatkaOd dziecka po stulatka

– Rok 2016 to rok szczególny. Ćwierć 
wieku temu rozpoczął Pan realizację 
programu leczenia głuchoty w Polsce 
i w tym czasie przeprowadził Pan wie-
le pionierskich w skali świata operacji. 
Ale ten jubileusz jest tylko etapem. 

– Wyjątkowy będzie dla nas i rok 2017. 
Będziemy bowiem obchodzić 15. rocz-
nicę rozpoczęcia leczenia częściowej 
głuchoty jako pierwsi w świecie oraz 
25-lecie pierwszej w Polsce operacji wsz-
czepienia przeze mnie implantu ślima-
kowego niesłyszącemu dziecku. Te dwa 
wydarzenia nie tylko zmieniły obraz pol-
skiej i światowej otochirurgii, ale przede 
wszystkim dały nadzieję na lepsze życie 
setkom tysięcy pacjentów.
Pod naszą opieką znajduje się najwięk-
sza w świecie liczba zoperowanych pa-
cjentów z częściową głuchotą oraz jedna 
z największych w świecie grup pacjentów 
operowanych przy pomocy implantów 
w ogóle. Mamy podstawy mówić o osią-
gnięciach polskiej szkoły w tym zakresie 
w nauce światowej. 
Mówiąc zaś o planach na najbliższe lata, 
to miło mi poinformować, że obejmiemy 

prezydencję sześciu międzynarodowych 
kongresów naukowych. Trzy główne 
to: XXII World Congress of Audiology, 
II World Congress of Otology, XII In-
ternational Confrences and 1st World 
Tinnitus Congress. Są to wydarzenia 
o największym międzynarodowym 
zasięgu. Jeden będzie po raz pier-
wszy organizowany w Europie. 
Wszystkie pozostałe wydarzenia, 
to międzynarodowe kongresy naukowe 
światowe lub organizowane również 
w serii o zasięgu ponad kontynental-
nym, np. IV International Confrences 
of Otosclerosis and Stapes Surgery oraz 
25th International Evoked Response 
Audiometry Study Group Biennial 
Symposium. 
Jesteśmy jedynym w świecie ośrod-
kiem, który uzyskał prawa do organi-
zacji tak niecodziennej serii kongresów 
naukowych. 
Najważniejsze wyzwania wiążą się 
również z upowszechnieniem polskiej 
szkoły naukowej i otochirurgicznej w na-
uce światowej. Jest to tym ważniejsze, 
że sprawdzone możliwości terapii wy-
chodzą naprzeciw dziesiątkom milionów 
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osób w wieku senioralnym a takie grupy 
z każdym rokiem będą coraz większe 
w starzejących się społeczeństwach 
świata.

– Dzięki Pana staraniom udało się 
w Polsce jako w pierwszym na świe-
cie kraju wprowadzić kompletny 
program badań słuchu u dzieci. 
Czy w ciągu kolejnych lat uda się 
zrealizować projekt powszechnych 
badań słuchu u seniorów?

– Demografowie przewidują, że odsetek 
osób w wieku starszym będzie rady-
kalnie wzrastał. Będziemy żyć coraz 
dłużej. Problem w tym, by dłuższe życie 
było aktywne i zdrowe. Starzejące się 
społeczeństwo jest wyzwaniem dla spe-
cjalistów wszystkich dziedzin medycyny. 
Jednakże w otorynolaryngologii mamy 
szczególnie wiele do zrobienia. Dla utrzy-
mania sprawności i niezależności osób 
w wieku senioralnym niezwykle istotna 
jest bowiem umiejętność komunikowania 
się z otoczeniem. We współczesnym 
świecie ma ona zasadnicze znaczenie. 
Na początku XX wieku o pozycji czło-
wieka w społeczeństwie decydowały 
w 93 proc. umiejętności manualne, obec-
nie miejsce to wyznacza w 94 proc. zdol-
ność komunikowania się oraz odbioru, 
selekcji i przyswajania bardzo dużej ilości 
informacji. Trudno pozostawać aktywnym 
bez sprawnych narządów zmysłów, wzro-
ku czy słuchu. 

Tymczasem w obecnym świecie coraz 
więcej osób – zwłaszcza tych wkracza-
jących w wiek senioralny – ma problemy 
ze słuchem oraz zaburzeniami równo-
wagi. To nie tylko utrudnia komunikację, 
lecz także zwiększa ryzyko wystąpienia 
innych zaburzeń. Należy pamiętać, 
że u osób starszych cierpiących na lekki 
niedosłuch, aż dwukrotnie zwiększa się 
ryzyko depresji, u osób z niedosłuchem 
średnim – trzykrotnie, a u pacjentów 
z niedosłuchem głębokim – aż pięcio-
krotnie. Ponadto u osób po 65 roku 
życia z zaburzeniami słuchu występują 
m.in. zaburzenia funkcji poznawczych 
(u 33 proc.) i epizody zaburzeń pamięci 
(u 80 proc.). Aż 90 proc. seniorów ob-
ciążonych jest podwyższonym ryzykiem 
wystąpienia objawów choroby Alzheime-

PROFESOR HENRYK SKARŻYŃSKI

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, to światowej 
sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii 
i foniatrii. Od 1994 jest Specjalistą Krajowym a następnie 
Konsultantem Krajowym ds. Audiologii i Foniatrii, a od 2011 r. 
Konsultantem Krajowym ds. Otorynolaryngologii.

Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pniowe 
(1998), ucha środkowego (2003). W 2002 r. opracował po raz 
pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty 
u dorosłych, w 2004 r. zoperował pierwsze w świecie dziecko. 
Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda 
Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę 
kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto 
wprowadził ponad sto nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło 
się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii 
i audiologii w Polsce i na świecie. Inicjator i organizator drugiego 
w Europie ośrodka „Cochlear Center” – 1993 r., resortowego 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu – 1996 r., Międzynarodowego 
Centrum Słuchu i Mowy – 2003 r.

Jest autorem i współautorem ponad 2500 krajowych 
i zagranicznych doniesień naukowych. Prowadzi rozległą działalność 
edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy.

Profesor Honorowy Uniwersytetu w Provo, USA (1998), doctor 
honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu 
Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
(2014). Członek najważniejszych krajowych i zagranicznych 
towarzystw naukowych. Jako pierwszy Polak został przyjęty 
do grona specjalistów prestiżowego towarzystwa American 
Neurootology Society (2015).

Jak sam podkreśla, największym jego osiągnięciem w działalności 
naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, 
wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu 
w Kajetanach pod Warszawą.

Prof. H. Skarżyński wszczepia nowy typ implantu ślimakowego
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szanse by takie badania na stałe wpisały 
się w polski model działań profi laktycz-
nych na rzecz seniorów, ale nie tylko 
dla nich.

– Często Pan podkreśla znaczenie te-
lemedycyny jako sposobu na zbliżenie 
potencjalnego pacjenta do lekarza, 
który ulży jego chorobie. Najbliższe 
lata przyniosą postęp także w lecze-
niu głuchoty tą drogą?

– Telemedycyna jest jedną z naj-
młodszych, ale rzeczywiście szybko 
rozwijającą się dziedziną w medycynie 
i ochronie zdrowia. W ostatnich latach 
kolejne programy telemedyczne wchodzą 
do praktyki klinicznej. Ważnym krokiem 
w postępie upowszechniania telemedycy-
ny były ubiegłoroczne regulacje prawne, 
które pozwalają na pierwsze kontrakto-
wanie usług telemedycznych początkowo 
w kardiologii i geriatrii, ale nie zaburza 
to rozwoju różnych form telemedycznych 
i w innych specjalnościach.

Kierowany przeze mnie zespół lekarzy, 
psychologów, pedagogów, logopedów, 
inżynierów i innych specjalistów z różnych 
dziedzin rozpoczął prace badawcze, 
a następnie kliniczne dotyczące teleme-
dycyny już przed 17-tu laty. W pierwszej 
kolejności, w 2000 r., skoncentrowaliśmy 
się na telekonsultacjach, następnie 
różnych badaniach przesiewowych 
dotyczących wczesnego wykrywa-
nia zaburzeń słuchu, mowy i – wraz 
z okulistami – wzroku. W ramach takich 
badań, za pośrednictwem Internetu, do-
tarliśmy z naszymi programami „Słyszę”, 
„Mówię” i „Widzę” do milionów odbiorców 
z 82 krajów świata. 

Od 2004 roku Instytut skutecznie rozwija 
telerehabilitację, a w roku 2005 podjęto 
pierwsze próby telefi ttingu czyli kontroli 
funkcjonowania systemu stałego zdal-
nego nadzoru nad działaniem implantu 
słuchowego u pacjentów, która jest orga-
nizowana najbliżej ich miejsca zamiesz-
kania. Dwa lata później pierwsze efekty 
tej procedury zostały zaprezentowane 
na arenie międzynarodowej. Telefi tting, 
który w coraz większej skali zaczęto 
wdrażać do praktyki klinicznej, uzupełnio-
ny został o elementy telerehabilitacji. 

ra. Optymistyczne jest to, że dziś może-
my pomóc prawie każdemu pacjentowi 
z zaburzeniami słuchu – od dziecka 
po stulatka.
Niedosłuch związany z wiekiem, może 
pojawić się już w czwartej dekadzie życia 
i pogłębiać się stopniowo, osiągając róż-
ny poziom w następnych dekadach życia. 
Szacuje się, że dotyczy ok. 50 proc. osób 
po 65 roku życia, a różne jego objawy 
mogą być spotykane u ok. 75 proc. po-
pulacji po siedemdziesiątce. Statystycz-
nie częściej występuje u mężczyzn niż 
u kobiet. Obecnie mamy duże możliwości 
leczenia tej grupy osób.

– Jednak, aby leczyć, najpierw trzeba 
pacjenta zbadać. Nie zawsze jednak 
seniorzy zgłaszają się do lekarza. 
Po części dlatego, że nie mają wie-
dzy o możliwościach współczesnej 
medycyny?

– Rozwój technologii, także w tej dzie-
dzinie, pozwala nam zaoferować wiele 
rozwiązań i do każdego pacjenta podejść 
indywidulanie. Jednak, żeby zapropo-
nować pacjentowi jakąś formę pomocy, 
musi on po prostu zgłosić się po poradę 
lub przyjść na organizowane przez nas 
badania przesiewowe słuchu. Takie akcje 
prowadziliśmy np. w tym roku podczas 
trasy Lata z Radiem. W trosce o słuch 

Polaków wraz z ekipą radiowej Jedynki 
w podróż po Polsce ruszyło Mobilne 
Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Pa-
tologii Słuchu, specjalistyczny samochód 
wyposażony w pełnoprofi lowy gabinet 
otolaryngologiczny, kabinę do profesjo-
nalnych oraz liczny sprzęt przenośny 
do przesiewowych badań słuchu. 
Oczywiście z porad specjalistów mógł 
skorzystać każdy, ale zdecydowaną więk-
szość stanowili seniorzy. Łącznie z porad 
i badań w Mobilnym Centrum Słuchu 
skorzystało kilka tysięcy osób w różnym 
wieku. 

Uzyskane wyniki potwierdzają to, 
co specjaliści odnotowują już od dawna 
– skala zaburzeń słuchu ciągle jest duża 
i wzrasta wraz z wiekiem od ok. 20 proc. 
w wieku szkolnym po 75 proc. w wieku 
senioralnym. W tym roku zmierzamy 
do zakończenia niezwykle ważnego 
projektu badawczego, którego fi nałem 
będzie Kapsuła Badań Zmysłów. Urzą-
dzenia takie mogą stanąć w galeriach, 
szkołach, dużych ośrodkach medycznych 
i innych gdzie przebywa bardzo liczna 
grupa osób, w tym seniorów. Oznacza 
to wielką szansę, że będziemy dostępni 
w bardzo wielu miejscach i możliwe będą 
badania przesiewowe u wielkich populacji 
osób, zwłaszcza seniorów. To realne 
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W efekcie powstała pierwsza w świecie 
„Krajowa Sieć Teleaudiologii”. Za ten 
program Instytut otrzymał główną nagro-
dę w konkursie Computerworld w 2010 r. 
w Waszyngtonie, a w światowym konkur-
sie Prix Galien – Złoty Medal w 2014 r. 
w Monte Carlo.

– Jakie są możliwości tego programu?

– Krajowa Sieć Teleaudiologii, to system, 
który obejmuje m.in. telerehabilitację, tele-
fi tting, teleedukację, badania przesiewo-
we, telediagnostykę nie tylko w Polsce, 
lecz także w innych krajach Europy, Azji, 
Afryki i Ameryki Południowej. Sieć jest 
rozwiązaniem, dzięki któremu pacjenci 
mają łatwiejszy dostęp do specjalistycz-
nych usług medycznych. W naszym 
przypadku, dla uzyskania najlepszych 
wyników w zakresie poprawy słuchu 
po wszczepieniu implantu słuchowego, 
konieczne jest zapewnienie pacjentowi 
dobrze zorganizowanej, długofalowej 
opieki pooperacyjnej. Jednym z najważ-
niejszych zadań wchodzących w zakres 
tej opieki jest optymalne dopasowanie 
różnych urządzeń wszczepialnych.
Dla większości osób oznaczałoby 
to konieczność odbycia długiej podróży, 
co pochłania dużo czasu i często wiąże 
się z wysokimi kosztami. Ponadto testy 
wykonywane – zwłaszcza u małych pa-
cjentów, zmęczonych podróżą, mogą da-
wać mniej wiarygodne wyniki, co utrudnia 
optymalne dopasowanie wszczepionego 
urządzenia. 

– Z pewnością to jednak nie koniec 
wyzwań, które staną przed telemedy-
cyną w najbliższych latach?

– Wyznaczanie nowych kierunków 
rozwoju rynku e-zdrowia, określanie 
nowych grup pacjentów, tworzenie 
systemów hybrydowych, opartych 
na współpracy szpitali i fi rm prywatnych, 
to podstawowe wyzwania telemedycy-
ny, omawiane, dyskutowane obecnie 
na wielu konferencjach krajowych i mię-
dzynarodowych, w których od lat bierze-
my czynny udział i na których naszym 
prezentacjom towarzyszy ogromne 
zainteresowanie. 
Krajowa Sieć Teleaudiologii jest nowa-
torskim rozwiązaniem. A to, co obecnie 
próbuje się tworzyć w świecie, w Insty-

tucie Fizjologii i Patologii Słuchu istnieje 
już od kilku lat i jest stosowane z dużym 
powodzeniem w praktyce klinicznej. 
Obecnie Sieć obejmuje 21 stanowisk 
telemedycznych: 3 umieszczone 
w ośrodku centralnym – Światowym 
Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w 18 
współpracujących ośrodkach krajowych 
i po jednym w Odessie i Łucku na Ukra-
inie, Brześciu na Białorusi i Biszkeku 
w Kirgistanie. Obecnie trwają prace nad 
uruchomieniem kolejnych ośrodków. 
Rocznie z udogodnień Krajowej Sieci 
Teleaudiologii korzysta kilka tysięcy pa-
cjentów. Obecnie nasze usługi nie są fi -
nansowane przez NFZ, ale bez teleme-
dycyny nie byłoby możliwe wykonywanie 
– przez nasz zespół – największej liczby 
operacji poprawiających słuch na świe-
cie od prawie 15 lat.
W niedalekiej już przyszłości telemedycy-
na z pewnością będzie stałym elemen-
tem systemu opieki społecznej i profi lak-
tyki w naszym kraju. 

– Kolejnym projektem, który chce 
Pan zrealizować są badania zintegro-
wane zmysłów człowieka w jednym 

miejscu i w jednym czasie. Jakie 
są perspektywy?

– Perspektywy są bardzo dobre! Jak 
już wspomniałem wcześniej, jesteśmy 
w trakcie realizacji – w ramach projektu 
Strategmed – budowy Kapsuły Badań 
Zmysłów. Kapsuła to zintegrowany 
system narzędzi do diagnostyki i telere-
habilitacji schorzeń narządów zmysłów 
czyli słuchu, wzroku, równowagi, smaku, 
powonienia. Przy realizacji tego projektu 
współpracujemy m.in. z Politechniką 
Warszawską. 
Obecnie nie ma na świecie takiego 
zintegrowanego systemu urządzeń, 
dzięki któremu można wykonać badanie 
najważniejszych narządów zmysłów, 
w jednym miejscu i krótkim czasie. Aby 
diagnozować zaburzenia kolejnych 
narządów, pacjenci muszą odwiedzić 
kilka ośrodków – oznacza to wiele wizyt 
i nierzadko długie miesiące oczekiwań 
na konsultacje. Dla wielu osób diagno-
styka jest na tyle uciążliwa, że rezygnują 
z badań i leczenia. Co istotne, zespół 
zintegrowanych urządzeń, zawartych 
w takiej uniwersalnej kapsule, umożli-

Konsultacja pooperacyjna
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wiać będzie nie tylko diagnostykę, lecz 
także zdalną telerehabilitację pacjentów 
ze schorzeniami narządów zmysłów – 
w tym osób ze wszczepionym implantem 
słuchowym.
Jak wspomniałem, odsetek pacjentów 
dotkniętych schorzeniami narządów 
zmysłów rośnie, zarówno wśród dzieci, 
jak i w grupie seniorów. Niewykryte 
i nieleczone zaburzenia u dzieci utrud-
niają ich rozwój, a po 50-tym roku życia 
są jedną z głównych przyczyn wyklu-
czenia społecznego i zawodowego. Jest 
szansa, że dzięki nowemu urządzeniu 
uda się w znacznym stopniu rozwiązać te 
problemy.

– Brzmi to futurystycznie…

– Pewnie tak, ale skoro przyszło nam żyć 
i pracować w tak ciekawych i wymaga-
jących czasach, musimy nadążać albo 
najlepiej wyprzedzać innych. 
Moim zdaniem i zespołu, z którym pra-
cuję, inżynier kliniczny musi brać i dziś 
już bierze udział w wielu programach 
diagnostycznych i terapeutycznych. Dzię-
ki tej współpracy polscy pacjenci mają 
dostęp do najnowszych technologii jako 
jedni z pierwszych, a czasem pierwsi 
w świecie.

– Najwybitniejsi polscy naukowcy 
podkreślają, że jest Pan nie tylko 
Mistrzem w swoim „fachu”, ale i wizjo-
nerem, o czym świadczy m.in. choćby 
przyznana Panu niedawno przez Radę 
Centrum Studiów Zaawansowanych 
Politechniki Warszawskiej nagroda 
Kryształowego Dwunastościanu, 
za osiągnięcia w budowaniu efektyw-
nych przestrzeni badawczych i prze-
łamywanie granic poznania. Te zaś 
przełamywane są teraz, choćby 
w odniesieniu do genetyki. Jak bar-
dzo i w jakim zakresie zaskoczą nas 
jej możliwości, także w odniesieniu 
do chorób słuchu?

– W Instytucie Fizjologii i Patolo-
gii Słuchu od kilku lat prowadzone 
są zaawansowane badania genów, 
odpowiedzialnych za niedosłuch przy 
użyciu najnowocześniejszych technologii 
sekwencjonowania DNA. Poszukujemy 
mutacji w materiale genetycznym, znaj-
dującym się poza genomem jądrowym. 

W literaturze opisano już ok. 20 mutacji 
mitochondrialnych powodujących nie-
dosłuch, przy czym w naszej populacji 
najczęściej występują dwie. 
Tak więc nasi genetycy mają bardzo 
ciekawe perspektywy. Obecnie – wspól-
nie z NCBR – realizujemy dwa projekty: 
„Poszukiwanie mutacji w całym genomie 
mitochondrialnym z zastosowaniem tech-
nik sekwencjonowania nowej generacji 
wśród pacjentów z niedosłuchem” oraz 
„Poszukiwanie mutacji odpowiedzialnych 
za wystąpienie niedosłuchu z użyciem 
metod Targeted DNA Capture i sekwen-
cjonowania nowej generacji”. W ostatnim 
czasie zakończono ponadto program 
badawczy nad zmianami w jednym z ge-
nów odpowiedzialnych za niedosłuch 
– TMPRSS3. Objęto nim ponad 2,5 ty-
siąca pacjentów Światowego Centrum 
Słuchu. To pierwsze, na skalę europej-
ską, tak szeroko zakrojone badanie nad 
wariantami tego genu.

– Przy leczeniu głuchoty genetyka da 
się więc zastosować i do diagnozowa-
nia, i w ramach terapii?

– Badania genetyczne u pacjentów 
z niedosłuchem wykonuje się od końca 
lat 90. ubiegłego wieku. Jednak dopiero 
w ostatnich latach częściej używa się 
testów molekularnych w ocenie klinicznej 
osób niedosłyszących. Pierwotnie testy 
genetyczne ograniczone były do analizy 
2–3 genów, w których mutacje są naj-
częstszą przyczyną niedosłuchu. Wyni-
kało to przede wszystkim z ograniczonej 
przepustowości techniki sekwencjono-
wania DNA oraz stosunkowo wysokich 
kosztów takich badań. 
Kompleksowa diagnostyka genetyczna 
u pacjentów z niedosłuchem stała się 
możliwa dopiero od niedawna, dzięki po-
stępowi związanemu z rozwojem nowych 
technik sekwencjonowania genomowe-
go. W świecie prowadzi się już pierwsze 
badania kliniczne terapii genowej u osób 
z głębokim niedosłuchem, powstałym 
na skutek hałasu lub ototoksycznego 
działania leków.
Tak więc, z każdej strony mamy bardzo 
ciekawy materiał badawczy i naukowy. 
Sądzę także, że w przyszłości coraz 
większą wagę będzie się przykładać 

do badań epigenetycznych. Genetycy 
będą poszukiwać przyczyn chorób pa-
cjentów nie tylko w obrębie kodującej 
części genomu. Dysponujemy najwięk-
szym materiałem klinicznym dotyczącym 
zaburzeń słuchu w skali światowej. 
Od 15 lat wykonujemy najwięcej w świe-
cie operacji poprawiających słuch. 
Wszystko to sprawia, że jesteśmy bardzo 
dobrze przygotowani do wdrażania 
najnowszych rozwiązań na wielką skalę, 
do codziennej praktyki klinicznej.

– Co jeszcze chciałby Pan zrealizować 
– także w innych dziedzinach swojej 
aktywności Człowieka o nieskończo-
nej liczbie talentów – przez następne 
ćwierćwiecze?

– Za niezwykle wyzwanie stawiam 
sobie cel, aby nasi pacjenci świadczyli, 
w wymiarze międzynarodowym o jakości 
naszej pracy klinicznej i codziennej prak-
tyce lekarskiej. Będzie to możliwe, jeżeli 
w jeszcze większym stopniu ich możli-
wości rozwoju słuchu, mowy i licznych 
talentów pokażemy przez pryzmat 
znaczących osiągnięć artystycznych, 
na przykład muzycznych czy wokalnych, 
widocznych we współczesnej sztuce 
i kulturze. To nada niebywały sens wielu 
naszym działaniom organizacyjnym 
i pozwoli na stałe odbudowywanie za-
ufania do zawodu lekarza, na którego 
nie powinno patrzeć się przez pryzmat, 
ile i gdzie zarabia, obok jakiej był afery 
– ale jak przyczynił się do wydłużenia 
i dobrej jakości życia różnych grup spo-
łecznych, zwłaszcza seniorów, których 
wokół jest coraz więcej. 
Uważam, że nasze środowisko, które 
w ogromnej większości jest bardzo odda-
ne temu, co robi każdego dnia dla dru-
giego człowieka, musi – wprowadzając 
do codziennej praktyki klinicznej nowe 
technologie pamiętać, że każdy pacjent 
oczekuje od nas niezwykle humanitar-
nego podejścia. Temu będzie służyć 
stała promocja czyli właściwa informacja 
i o stale rosnących możliwościach, i o na-
szych sukcesach.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. ŚCS
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Świat podziwia i stosuje polską szkołę otochirurgii

Ponad 25 lat temu prof. Henryk Skarżyński rozpoczął przygotowania do wdrożenia w Polsce 
programu implantów ślimakowych. W ciągu mijającego ćwierćwiecza przeprowadził wiele 

pionierskich operacji, stworzył w nauce światowej tzw. „polską szkołę otochirurgii” w leczeniu 
częściowej głuchoty, a z jego inicjatywy powstało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach.

Dzięki ćwierćwieczu działań prof. Henryka Skarżyńskiego, 
Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które 
realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci. Instytut 
został powołany w 1996 roku przez ministra zdrowia, a jego 
dyrektorem jest przez cały czas prof. dr hab. med. Henryk 
Skarżyński. I praktycznie przez cały czas istnienia Instytut 
Fizjologii i Patologii Słuchu jest wizytówką polskiej medy-
cyny, wiodącym w Polsce instytutem badawczym oraz wy-
soko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kom-

do którego przyjeżdżają lekarze ze wszystkich kontynentów, 
aby uczyć się technik chirurgicznych i procedur medycz-
nych, opracowanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego, 
światowej sławy otochirurga, twórcy i dyrektora Instytutu.

Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług 
medycznych. Od ponad 13 lat w Centrum wykonywanych 
jest od 15 tys. do ponad 21 tys. procedur chirurgicznych 
rocznie.

Dziennie w Światowym Centrum Słuchu przeprowadza się 
około 60–70 operacji poprawiających słuch – najwięcej 
w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i fo-
niatrii. W 98,7 proc. operacje są planowane i większość 
przeprowadzana w dniu przyjęcia pacjenta. Na szczególną 
uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 5 000 im-
plantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce 
światowej. W Instytucie zrealizowano ok. 400 tys. procedur 
chirurgicznych.

W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy 
oraz logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie 
kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie 
ponad 200 000 konsultacji i badań.

 Wysoka pozycja Centrum nie tylko w kraju, lecz także 
na świecie, będąc wielkim sukcesem, to efekt pracy 
prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu.

Zdj. ŚCS
pleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, 
głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Światowe Centrum Słuchu jest najważniejszą jednostką 
Instytutu, w której prowadzona jest główna działalność 
naukowa, dydaktyczna i kliniczna. Znajduje się ono w Kaje-
tanach, 20 km od centrum Warszawy. Instytut posiada rów-
nież ośrodek fi lialny w Łebie, przygotowywane do oddania 
Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku oraz ośrodki współ-
pracujące w: Krakowie, Radomiu, Katowicach, Olsztynie, 
Rzeszowie, Szczecinie, Gdańsku i Opolu.

Osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego i jego zespołu 
od początku były dostrzegane i nagradzane przez przed-
stawicieli najwyższych władz w Polsce. Obecnie Instytut, 
to także prestiżowe centrum dydaktyczno-szkoleniowe Kompleks budynków Światowego Centrum  Słuchu w Kajetanach

Badanie audiometryczne uwarunkowane bodźcem wzrokowym 
u małego dziecka z implantem ślimakowym
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Odpowiedzialna konsumpcja Odpowiedzialna konsumpcja 
– wspólny cel biznesu i konsumentów– wspólny cel biznesu i konsumentów

Rozmowa z Marzeną Strzelczak, 
dyrektorką generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana „okrężną”, może być odpowiedzią Gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana „okrężną”, może być odpowiedzią 
na zbyt wysokie koszty ekologiczne funkcjonowania gospodarki tradycyjnejna zbyt wysokie koszty ekologiczne funkcjonowania gospodarki tradycyjnej

– Ostatnio coraz częściej słyszy się 
o gospodarce o obiegu zamkniętym. 
Nie brakuje nawet takich jej entuzja-
stów, którzy uważają, iż może być ona 
panaceum na wszystkie nieszczęścia: 
rosnący defi cyt surowców, zdewasto-
wane środowisko czy ostateczne roz-
wiązanie problemu odpadów. Na czym 
polega taka gospodarka, kto jest 
jej „wynalazcą”?

– Problem kurczących się zasobów natu-
ralnych na świecie jest nie tylko jednym 
z pilniejszych, ale też powszechnie zna-
nych. Gospodarka o obiegu zamkniętym 
może znacząco wesprzeć jego rozwiąza-
nie, gdyż jej celem jest takie planowanie 
produkcji, aby wytwarzane dobra nie tra-
fi ały do kosza po etapie użytkowania, 
ale mogły zostać ponownie w pełni wyko-
rzystane, powtórnie zastosowane.
Gospodarka o obiegu zamkniętym, zwana 
również „okrężną” zdaje się być odpowie-
dzią na zbyt wysokie koszty ekologiczne 
funkcjonowania gospodarki linearnej. Mam 
tu na myśli zanieczyszczenie powietrza, 
wody, rozległe wysypiska śmieci. Pierwsze 
założenia gospodarki okrężnej narodziły 
się w latach 70. XX wieku, a momentem 
przełomowym był rok 1973 i tzw. kryzys 
energetyczny. Człowiek zdał sobie sprawę 
z ograniczoności zasobów, ale też z wła-
snej degradującej roli, którą może spełniać 
w środowisku. Potrzebne były zapobiega-
jące temu działania. 

Wykorzystanie możliwości, które niesie 
gospodarka „okrężna” właściwie wpisuje 
się też w trend tzw. odpowiedzialnej kon-
sumpcji, a więc rosnącej świadomości 
odpowiedzialności samych konsumentów 
za ograniczanie negatywnego wpływu 
na otoczenie, poprzez dokonywanie świa-
domych wyborów zakupowych. To ozna-
cza z jednej strony ograniczanie wprost 
nadmiernych, niepotrzebnych zakupów, 
z drugiej – zainteresowanie takimi usługa-
mi i produktami, które są przyjazne środo-
wisku, a więc np. powstają na bazie wy-
korzystania surowców wtórnych, ale także 
np. w oparciu o zasady sprawiedliwego 
handlu itd. To też jest jednym ze współcze-
snych trendów. 
Trzeba powiedzieć, że choć ten model 
gospodarki „okrężnej” dopiero tak napraw-
dę zaczyna w Polsce stawać się istotnym 
elementem strategii biznesowej przed-
siębiorstw, mamy już pierwszych liderów 
i zasługujące na naśladowanie dobre 
praktyki.

– Jak daleko sięga zainteresowanie 
tą ideą wśród biznesu działającego 
w Polsce?

– W Polsce we wrześniu 2016 roku po-
wołana została Koalicja na rzecz Gospo-
darki Obiegu Zamkniętego „rECOnomy”. 
W jej powstanie zaangażowała się mię-
dzy innymi fi rma Stena Recycling, która 
jako lider zarządzania odpadami, recy-
klingu i usług środowiskowych, poprzez 

dzielenie się swoim know-how może 
skutecznie wspierać rozwój gospodarki 
„okrężnej”.

– Biznes w sposób naturalny dąży 
do maksymalizacji zysków, do jak naj-
szybszego wzrostu. Czy idea gospo-
darka w obiegu zamkniętym nie staje 
„w poprzek” takich celów?

– W Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
powtarzamy, że generowanie zysku stano-
wi nieodłączny element działania biznesu. 
Odpowiedzialny biznes nie może przynosić 
strat, chociażby dlatego że nie będzie 
trwały. Niemniej trzeba jednak brać pod 
uwagę to, w jaki sposób zysk jest osiąga-
ny. Przyszłość fi rm na przykład z branży 
spożywczej czy kosmetycznej w dużej 
mierze zależy od dostępności wody i jej ja-
kości. Szacuje się, że w 2030 roku w skali 
świata, popyt na wodę będzie o 30 proc. 
przekraczał podaż. Zatem biznes, który 
chce funkcjonować za 15 lat, musi już dziś 
szukać technologicznych rozwiązań i eko-
innowacji służących oszczędzaniu zaso-
bów wodnych.
Gospodarka „okrężna” ma służyć „za-
mknięciu pętli” marnotrawstwa: surowców, 
energii, zasobów. To otwiera przed bizne-
sem wiele nowych możliwości rozwoju, 
ale również oszczędności. Komisja Eu-
ropejska przewiduje, że efektywniejsze 
wykorzystanie zasobów może oznaczać 
oszczędności netto na poziomie 600 mld 
euro rocznie dla przedsiębiorstw UE.
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Warto wspomnieć tu o działaniach fi rmy 
IKEA. Promuje ona i oferuje w swoim 
asortymencie np. przyjazne środowisku 
oświetlenie LED. W ten sposób edukuje 
społeczeństwo, podnosząc świadomość 
ekologiczną, szuka dla swoich produktów 
nowych rynków zbytu (niedawna akcja wy-
miany żarówek w mieszkaniach Słupczan), 
ogranicza emisję CO2 do atmosfery.

– Można więc chyba dojść do kon-
kluzji, iż idea gospodarki o obiegu 
zamkniętym jest fragmentem – acz-
kolwiek niezwykle ważnym – szerszej 
kwestii, określanej mianem społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Dotyczy 
to coraz częściej nie tylko fazy działań 
mających na celu poprawienie wizerun-
ku fi rmy ale rozwijają się już określone 
regulacje prawne – nie tylko wśród 
warunków konkursowych np. w prze-
targach o roboty publiczne wymagane 
są odpowiednie działania pro środo-
wiskowe, ale wymagania takie trafi ają 
np. do standardów rachunkowości…

– Wspomniał Pan o bardzo istotnej kwe-
stii, mianowicie regulacjach prawnych, 
stawiających pewne wymagania przed 
przedsiębiorstwami w zakresie ujaw-
niania informacji niefi nansowych, m.in. 
dotyczących wpływu fi rmy na środowisko 
czy społeczeństwo. 
Choć w Polsce obowiązek ten będzie 
dotyczył tylko około 300 jednostek, 

już teraz możemy mówić o pewnym 
sukcesie. Aspekty niefi nansowe bowiem 
stają się realnie istotne w środowisku 
biznesowym, a wdrażanie m.in. założeń 
gospodarki „okrężnej” bardziej biznesowo 
uzasadnione. Można liczyć, że zachęta 
do monitorowania, raportowania danych 
pozafi nansowych przyczyni się do więk-
szego zrozumienia korzyści jakie daje 
zarządzanie m.in. wykorzystywanymi 
surowcami nie tylko wśród tych 300 pod-
miotów, których nowy obowiązek dotyczy, 
ale i do szerszej promocji problemu. Takie 
były też motywacje polskiej transpozycji 
dyrektywy UE – zachęcać i promować 
pożądane wzorce w polskim biznesie.

Kolejną motywacją fi rm stały się globalne 
Cele Zrównoważonego Rozwoju. Usta-
nowione w 2015 r. przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych, od początku 
wskazują na biznes jako jeden z kluczo-
wych elementów ich realizacji. W zakresie 
wdrażania ekonomii okrężnej warto zwró-
cić uwagę na Cel 12. – Odpowiedzialna 
konsumpcja i produkcja. Brak możliwo-
ści zaspokojenia potrzeb wszystkich 
mieszkańców Ziemi, będzie wymuszał 
przyjęcie nowych wzorców konsumpcji 
i stylów życia czy wykorzystania zasobów 
naturalnych.

W Polsce mamy już pierwsze fi rmy, które 
w swoich strategiach CSR odnoszą się 
do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na-

leżą do nich Polpharma czy Kompania Pi-
wowarska. W ramach swoich zobowiązań 
CSR Polpharma na przykład wdraża De-
klarację Zielony Proces. W jej 10 punktach 
fi rma zawarła najważniejsze zasady ciągłej 
optymalizacji oraz poprawy wydajności 
procesów technologicznych i pomocni-
czych. Rezultatem działania deklaracji były 
oszczędności w zużyciu rozpuszczalników 
o ok. 230 ton rocznie i tektury w opa-
kowaniach o 92,8 ton na rok. Kompania 
Piwowarska z kolei wprowadziła do swojej 
strategii zrównoważonego rozwoju 5 prio-
rytetowych obszarów – źródeł wzrostu, 
do których należą między innymi tak 
istotne z perspektywy rozwoju gospodarki 
okrężnej, jak „odpowiedzialne spożycie” 
czy „oszczędzanie wody”.

– Wróćmy jednak do samej idei gospo-
darki o obiegu zamkniętym czyli, jak 
Pani ją nazywa – „okrężnej”, czy taki 
sposób prowadzenia biznesu ma 
szansę znaleźć swoje miejsce w dy-
rektywach Komisji Europejskiej czy in-
nych regulacjach prawnych? A może 
już znajduje?

– O potrzebie wdrażania gospodarki 
okrężnej mówi się coraz częściej i więcej, 
bo wiemy, że zasoby na świecie są ogra-
niczone. Dlatego, o czym już mówiłam, 
potrzebne są nowe sposoby postępo-
wania w codziennym życiu i w biznesie. 
Państwa, narody, instytucje międzynaro-
dowe wprowadzają dokumenty, regulacje 
czy rozwiązania mające sprzyjać i zachę-
cać do myślenia o świecie, Ziemi jako 
naszym wspólnym domu, o który należy 
się troszczyć. 
W tym miejscu chciałabym wspomnieć 
między innymi o opublikowanym pod ko-
niec 2015 roku pakiecie dyrektyw Komisji 
Europejskiej – Circular Economy Package. 
Dokumenty wskazują przede wszystkim 
na sposoby zarządzania odpadami. 
Tu bardzo ciekawym przykładem jest 
w Polsce fi rma CEMEX, która w swoich 
zakładach – cementowniach Chełm i Rud-
niki do produkcji klinkieru wykorzystuje 
tzw. paliwa alternatywne powstałe na ba-
zie odpadów komunalnych. Odpowiednio 
to jest blisko 50 proc. zapotrzebowania 
i ponad 50 proc. substytucji węgla ka-
miennego, dzięki wykorzystaniu paliwa 
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alternatywnego. To nie tylko lepsze powie-
trze, dzięki ograniczaniu CO2,, ale i pomoc 
w rozwiązywaniu problemu składowisk 
odpadów komunalnych, a także pojawienie 
się nowych miejsc pracy.
Ważna jest więc z jednej strony perspekty-
wa globalna, o którą Pan pyta, ale nie mo-
żemy nie uwzględniać perspektywy 
lokalnej. Samorządy mają na polu zrów-
noważonego rozwoju, rozwoju gospodarki 
„okrężnej” wiele do zrobienia. Dotyczy 
to tak samo wzrostu poziomu regeneracji 
zasobów, jak i walki ze smogiem czy bu-
dowania przyjaznej środowisku infrastruk-
tury miejskiej.

– Hasło „potrzeba matką wynalaz-
ków” jest może już nieco ogranym 
sloganem, tym niemniej oddaje chyba 
sedno dynamiki ludzkiej pomysłowości. 
Już na pierwszy rzut oka wydaje się, 
iż innowacje dla rozwoju gospodarki 
o obiegu zamkniętym powinny mieć 
znaczenie kluczowe. Jak Pani sądzi 
czy faktycznie upowszechniane się 
w biznesie takiego modelu prowadze-
nia działalności, może także w Polsce 
zdynamizować dążenie przedsię-
biorstw do opracowywania i wdrażania 
nowoczesnych technologii?

– Koncepcja gospodarki okrężnej bazuje 
na metodzie „cradle to cradle” (tłum. 
„od kołyski do kołyski”), która zakłada, 
że produkt po etapie użytkowania nie trafi a 
do kosza, ale może zostać ponownie wy-
korzystany. Przed działami badań i rozwoju 
staje więc szansa, ale i wyzwanie takiego 
planowania produkcji. Staje się to o tyle 
ważne, że przyszłość należy do fi rm, które 
już dziś myślą o swoim rozwoju w sytuacji 
kurczących się zasobów: energii, wody, 
powietrza etc. Innowacje są niezbędnym 
elementem rozwoju gospodarki okrężnej 
i oszczędności zasobów naturalnych. 
Wykorzystanie paliw alternatywnych 
przez wspomniany już Cemex nie by-
łoby bez nich oczywiście możliwe. 
Inny przykład, polska fabryka L’Oréal 
w Kaniach produkuje pełen asortyment 
szamponów, mleczek do ciała, toników 
itp. opartych na wykorzystaniu wody. In-
westycja w rozbudowę zakładu pozwoliła 
nie tylko znacząco zwiększyć produkcję, 
ale zmniejszyć też zużycie wody o blisko 

40 proc., przy równoczesnym zmniejsze-
niu wagi odpadów. To oczywiste korzyści 
i dla biznesu, i dla jego otoczenia, nie-
możliwie do osiągnięcia bez inwestycji 
i nowoczesnych technologii. 
Co ciekawe i ważne, coraz częściej 
duże fi rmy, z różnych branż, angażują się 
w rozwój innowacji poprzez wspieranie 
startupów, które tworzą innowacyjne 
rozwiązania, przydatne fi rmom. Już teraz 
obserwujemy swoisty boom na startupy, 
a słowo innowacyjność stało się motorem 
dla biznesu i polem rywalizacji, ale również 
coraz częściej współpracy międzysek-
torowej, w celu rozwiązania konkretnych 
problemów społecznych. 
Możemy spodziewać się coraz większej 
presji władz państwowych na rozwój inno-
wacyjności, na co wskazuje 9. Cel Zrów-
noważonego Rozwoju – innowacyjność, 
przemysł, infrastruktura. To także bardzo 
ważny element polskiej „Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju”.

– Na końcu zawsze musi paść pytanie: 
a co z tego będzie miał konsument? 
Na krótką metę zawsze jest obawa, 
że wyższy koszt wygeneruje wyższe 
ceny a więc dla konsumenta to raczej 
strata niż korzyść. Czy konsumenci 
mają interes, by wspierać ideę gospo-
darki o obiegu zamkniętym?

– Zaryzykowałabym stwierdzenie, 
że to sami konsumenci będą napędzać 
rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, 
wcześniej wspominałam już o rosnącej 
świadomości społecznej i jest to trend, 
który – moim zdaniem – będzie zyskiwał 
na znaczeniu. 
Rozwój gospodarki „okrężnej” wspiera 
również coraz bardziej powszechna idea 
ekonomii współpracy i związana z nią 
zmiana modeli biznesowych. Powstają licz-
ne portale umożliwiające wymianę rzeczy, 
współdzielenia mieszkań czy wspólne wy-
prawy, będzie powstawać rynek różnego 
rodzaju wypożyczalni, a przez to zostanie 
ograniczona konsumpcja, stanie się inna, 
bardziej „ekologiczna”. To w perspektywie 
długofalowej będzie zachęcać biznes 
do nowych, bardziej zrównoważonych 
form działania.
Nie bez znaczenia są nadciągające 
na rynek pracy pokolenia Y czy Z. Mając 

duże oczekiwania wobec marek, zwracają 
uwagę na ich społeczne i środowiskowe 
zaangażowanie, reprezentowane przez 
nie wartości oraz pozytywny wpływ 
na środowisko, otoczenie. To podejście 
już zmienia, a w przyszłości jeszcze bar-
dziej będzie zmieniało biznes.

– A jaką w tym wszystkim rolę odgrywa 
– i chce odgrywać – Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu?

– Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
jest inspirowanie biznesu do pozytywnej 
zmiany, łączenie ludzi, którzy tę zmianę 
wprowadzają. Działamy w ten sposób 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Re-
alizowanie licznych inicjatyw przez Forum 
możliwe jest dzięki blisko 50 fi rmom sku-
pionym w Programie Partnerstwa. To one 
są jednocześnie liderami CSR-u w Polsce. 
Dzięki tej współpracy edukujemy, wy-
znaczamy standardy, promujemy i upo-
wszechniamy wiedzę na temat społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
Temat gospodarki „okrężnej” jest jednym 
z wiodących dla Forum w roku 2017 i spo-
dziewamy się, że również w nadchodzą-
cych latach poświęcimy mu wiele uwagi 
i naszych działań. Będziemy prezentować 
dobre praktyki fi rm w tym zakresie, or-
ganizować spotkania dla biznesu, wyda-
wać publikacje. Osoby zainteresowane 
tematem gospodarki „okrężnej” już teraz 
mogę odesłać do naszych wcześniejszych 
publikacji: „Ekologia przyszłości”, „Wspólna 
odpowiedzialność. Biznes w mieście” 
(dostępne na portalu odpowiedzialny-
biznes.pl), a także do poruszających 
ten temat wydawnictw fi rm partnerskich 
Forum: „Zrównoważony Łańcuch Dostaw 
w Grupie Polpharma”, „Pozwól materiałom 
żyć dalej – Trendbook Stena Recycling” 
czy „Paliwa alternatywne w CEMEX Pol-
ska”. Zachęcam także do lektury raportów 
społecznych fi rm. Są kopalnią wiedzy 
na temat tego, co robią fi rmy w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
w tym coraz częściej także ekonomii 
„okrężnej”.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. archiwum 
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Tworzenie warunków dla wzrostu Tworzenie warunków dla wzrostu 
innowacyjności – wspieranie polskich innowacyjności – wspieranie polskich 

przedsiębiorcówprzedsiębiorców

Minister w Kancelarii Prezydenta RP,Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski Adam Kwiatkowski 
w wypowiedzi dla Kwartalnika Urzędu Patentowego podkreślił:w wypowiedzi dla Kwartalnika Urzędu Patentowego podkreślił:

Rozwój gospodarczy jest rękojmią sukcesu całego kraju, a nie ma trwałego Rozwój gospodarczy jest rękojmią sukcesu całego kraju, a nie ma trwałego 
wzrostu gospodarczego bez rzutkich, rozumiejących polskie interesy wzrostu gospodarczego bez rzutkich, rozumiejących polskie interesy 

przedsiębiorców – o tym przypomina Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, przedsiębiorców – o tym przypomina Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, 
nagradzając i promując najlepsze, najbardziej innowacyjne fi rmy.nagradzając i promując najlepsze, najbardziej innowacyjne fi rmy.

P aństwo przedsiębiorcze, zdaniem 
Prezydenta, to państwo, które potrafi  

mobilizować różne środowiska w duchu 
patriotyzmu gospodarczego, budować sieć 
współpracy instytucjonalnej i tworzyć efekt 
synergii na rzecz nowoczesnej przedsiębior-
czości. Budowa sprawnej, konkurencyjnej 
polskiej gospodarki, z wysoką wydajnością 
oraz innowacyjną myślą techniczną, może dać 
gwarancję zbudowania potencjału gospodar-
czego Polski, który przełoży się na poziom 
życia każdego z nas. 

Innowacyjna gospodarka i zrównoważony 
rozwój, to te elementy wizji rozwoju pań-
stwa, na które szczególnie zwraca uwagę 
Pan Prezydent. W przypadku Polski, jeżeli 
chcemy w dalszym ciągu utrzymać dobre 
tempo rozwoju gospodarczego, musimy zro-
bić wszystko co w naszej mocy, aby wzrósł 
poziom jej innowacyjności. Prezydent widzi 
wyzwania stojące przed nami i wskazuje kie-
runek tych działań, angażując się w promocję 
polskich przedsiębiorstw.

Z jednej strony wsparcie innowacyjności, 
z drugiej promowanie postaw przedsię-
biorczych i polskiego kapitału – to główne 
kierunki aktywności Prezydenta, realizo-
wane przez specjalne projekty: „Nagroda 
Gospodarcza” oraz „Startupy w Pałacu”.

P rezydent w ostatnich miesiącach odbył 
szereg interesujących spotkań w kra-

jach, gdzie innowacyjność jest odmieniana 
przez wszystkie przypadki. Po wizytach 
w Szwajcarii, Szwecji oraz Izraelu możemy 
wyróżnić dwa wspólne elementy, które wpłynę-
ły na ich sukces. 

Po pierwsze, siła i znaczenie państwa w glo-
balnej rywalizacji zależy w dużej mierze od po-
ziomu innowacyjności danego kraju. W każ-
dym z tych państw działalność innowacyjnych 
przedsiębiorstw przyczyniała się jednoznacznie 
do rozwoju gospodarki poprzez m.in. tworzenie 
nowych miejsc pracy, przyciąganie zagranicz-
nych inwestorów, a także wpływanie na jakość 
i tempo rozwoju uczelni, szczególnie w zakre-
sie badań. 

Po drugie, do rozwoju środowiska startupo-
wego w tych krajach bezpośrednio przyczyniła 
się konsekwentna i skuteczna polityka prowa-
dzona właśnie przez państwo. Dzięki tworzeniu 
dobrego prawa, zachęt inwestycyjnych, a także 
programów skierowanych do startupów, dzisiaj 
Szwajcaria, Szwecja i w szczególności Izrael 
uznawane są powszechnie za centra innowacji. 
Prezydent chce wspierać rząd w dążeniu, aby 
Polska stała się jednym z takich centrów. 

D latego też w najbliższym roku w dal-
szym ciągu Prezydent, poprzez 

swój program „Startupy w Pałacu”, będzie 
promował rodzime startupy a także umożli-
wiał im nawiązywanie kontaktów z polskimi 
i międzynarodowymi inwestorami. Na ma-

rzec zaplanowana jest druga edycja wydarze-
nia, podczas którego najlepsze polskie młode 
fi rmy będą mogły zaprezentować się przed 
Prezydentem i zaproszonymi gośćmi. 

O d stycznia Kancelaria wraz z Fundacją 
Startup Poland organizuje śniadania 

startupowe w Belwederze, będące okazją 
do spotkania dużego biznesu z młodymi 
przedsiębiorcami. Kontynuowane będą również 
misje zagraniczne z udziałem polskich startu-
pów, a niektóre produkty i usługi będą promo-
wane bezpośrednio w Pałacu Prezydenckim. 
To będzie dobry rok dla polskiej innowacji.

Projekt Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
czyli wyróżniania najlepszych przedsię-
biorstw w Polsce, pokazuje natomiast, 
w jakim kierunku powinna podążać rodzi-
ma gospodarka. Dlatego też pojawiły się dwie 
zupełnie nowe kategorie nagrody: Startup_PL 
oraz Badania + Rozwój, które odpowiadają 
na potrzeby współczesnej Polski. 

W tej edycji została przesłana rekordowa liczba 
ponad 200 zgłoszeń, z czego najwięcej wnio-
sków przesłano w kategorii Badania + Rozwój. 
To dość symptomatyczne, bo unaocznia, w ja-
kim kierunku podążają polskie fi rmy, których 
przyszłość zależy od innowacyjnych pomysłów 
oraz wynalazków.

W śród nominowanych i nagrodzonych 
były przedsiębiorstwa małe i duże, 

szybko się rozwijające w różnych dziedzinach 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
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gospodarki – od budownictwa poprzez fi rmy zbrojenio-
we i transportowe do przedsiębiorstw specjalizujących 
się w produkcji drukarek 3D. To wspaniałe, że mamy tak 
wiele bardzo dobrych przedsiębiorstw w tak różnych 
gałęziach gospodarki.

P rezydent dostrzega, że przedsiębiorstwa 
w Polsce nadal borykają się z wieloma trud-

nościami. Szczególnie widoczna jest istniejąca duża 
zawiłość przepisów oraz biurokracja, które uniemożliwiają 
stabilny i długotrwały wzrost, a także brak wystarczają-
cych mechanizmów sprzyjających inwestowaniu przez 
fi rmy w projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. 
Dlatego też Głowa Państwa aktywnie wspiera rząd w re-
alizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
która opiera się na pięciu fi larach: reindustrializacji, roz-
woju innowacyjnych fi rm, kapitału dla rozwoju, ekspansji 
zagranicznej polskich przedsiębiorstw oraz rozwoju spo-
łecznego i terytorialnego, rozwoju, który ma za zadanie 
wyrównać poziom życia mieszkańców wszystkich regio-
nów Polski, szczególnie wschodnich województw. 
Jestem przekonany, że wkrótce zostanie wprowadzo-
nych szereg rozwiązań o randze ustaw, zapropono-
wanych w ramach pakietu „Konstytucja dla biznesu”. 
Jesteśmy wszyscy zdeterminowani, aby wymienione 
zasady stały się jak najszybciej obowiązujące, tzn. wol-
ność działalności gospodarczej – „co nie jest prawem 
zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości 
przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów roz-
strzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsię-
biorcy, wysoka jakość obsługi urzędowej, proporcjonal-
ność, a także bezstronność i równość traktowania.
Cieszę się niezmiernie, że sympozjum „Własność prze-
mysłowa w innowacyjnej gospodarce”, organizowane 
we wrześniu 2017 roku w Krakowie przez Urząd Pa-
tentowy, odbędzie się pod hasłem „Startupy w świecie 
innowacji”, bo odpowiada ono na zainteresowania 
i odczucia Pana Prezydenta, a jednocześnie wpisuje się 
w kierunek działań, jakie podejmuje państwo w ostat-
nich kilkunastu miesiącach.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 
100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Bę-

dzie to wielkie święto wszystkich Polaków, tych miesz-
kających w naszym kraju oraz tych przebywających 
i żyjących za granicą. To będzie szczególna okazja, aby 
ponownie podkreślić rolę państwa polskiego na arenie 
międzynarodowej, by wspomnieć o polskich sukce-
sach w sporcie, kulturze i szczególnie w gospodarce. 
Podczas jubileuszowych uroczystości popłynie w świat 
przesłanie o wartościach, które nasz naród ceni ponad 
wszystko – o wolności, niepodległości i solidarności. 
Nie powinno zabraknąć wtedy także przesłania do-
tyczącego polskiej innowacji, wynalazczości i myśli 
technicznej, które od przeszło stu lat mają istotny 
wpływ na naszą pozycję w Europie i na świecie.

NAGRODA 
GOSPODARCZA 
PREZYDENTA RP
Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta RP została 
ustanowiona przez 
Aleksandra Kwaśniewskiego 
w 1998 roku 
i przyznawana była 
do 2005 roku. Prezydent 
Bronisław Komorowski 
postanowił od roku 
2011 roku kontynuować 
tradycję przyznawania 
tego wyjątkowego 
i nobilitującego wyróżnienia, przez wiele mediów określanego mianem „Polskiego 
Gospodarczego Nobla”. 

Jednym z ważniejszych celów Nagrody jest promocja i budowanie prestiżu 
polskich fi rm i zespołów wynalazczych.

Inicjatywa w ciągu czternastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel 
przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich 
przedsiębiorców i wyróżniać najlepszych.

Nagrodą Prezydenta RP są honorowane najlepsze podmioty gospodarcze 
w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę 
na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych fi rm. 

W 2016 roku Prezydent Andrzej Duda wręczył nagrody w 4 kategoriach 
głównych i 2 specjalnych:

Lider MŚP•  – nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, 
również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku 
od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie.
Laureatem została fi rma ML System – rodzinne przedsiębiorstwo powstałe 
w 2007 r. w Zaczerniu, woj. podkarpackie, które wykonuje kompleksowe systemy 
zabezpieczeń obiektów.

Narodowy Sukces•  – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które 
od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc 
wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. Laureatem został Wielton, 
największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. 
Spółka należy do grona 3 największych producentów w swojej branży w Europie. 

Międzynarodowy Sukces•  – nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących 
od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych. 
Laureat to Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych (WISS), lider 
rynku samochodów specjalistycznych na świecie; samochody WISS jeżdżą 
w ponad 40 krajach.

Odpowiedzialny Biznes•  – nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się 
aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 
Laureatem zostały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.

STARTUP_PL•  (kategoria specjalna) – nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, 
które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową 
lub technologiczną. Laureat to Zortrax, producent drukarek 3D.

Badania + Rozwój•  (kategoria specjalna) – nagroda specjalna dla zespołów 
jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową 
lub technologiczną. Laureatem została spółka OncoArendi Therapeutics, 
specjalizująca się w poszukiwaniu i komercjalizacji nowych leków stosowanych 
w terapii chorób zapalnych oraz nowotworowych (więcej o fi rmie w tym wydaniu 
Kwartalnika UPRP).
Nagrodę indywidualną Prezydent RP przekazał prof. Januszowi Filipiakowi 
z fi rmy Comarch.

(fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
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OncoArendi Therapeuthics OncoArendi Therapeuthics 
polska fi rma coraz bliższa sukcesu polska fi rma coraz bliższa sukcesu 

w walce z rakiemw walce z rakiem
Zbigniew Biskupski

Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Badania + Rozwój za 2016 rok Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Badania + Rozwój za 2016 rok 
otrzymała fi rma otrzymała fi rma OncoArendi Therapeuthics (OAT), OncoArendi Therapeuthics (OAT), która specjalizuje się która specjalizuje się 

w poszukiwaniu i komercjalizacji nowych leków, stosowanych w terapii chorób w poszukiwaniu i komercjalizacji nowych leków, stosowanych w terapii chorób 
zapalnych oraz nowotworowych. Celem fi rmy jest opracowanie skutecznej terapii zapalnych oraz nowotworowych. Celem fi rmy jest opracowanie skutecznej terapii 

nieuleczalnych chorób, takich jak nowotwory mózgu, płuc i jelita grubego.nieuleczalnych chorób, takich jak nowotwory mózgu, płuc i jelita grubego.

Rekomendowaną do Nagrody przez Narodowe Centrum 
Nauki oraz Związek Klastry Polskie spółkę wyróżnia zarówno 
sam model prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, całego 
biznesu, jak i osiągnięcia w poszukiwaniu leków.

Sztuka dywersyfikowania ryzyka

– Unikalnym modelem biznesowym z perspektywy rynku 
polskiego jest fakt, że nasza spółka nie świadczy i nie planuje 
świadczyć wyspecjalizowanych usług badawczych dla klien-
tów zewnętrznych, jak np. Selvita czy BLIRT, ani też nie rozwija 
i nie sprzedaje leków generycznych ani biopodobnych, jak 
np. Mabion czy Celon Pharma. 

Opracowujemy wyłącznie nowe leki typu „fi rst-in-class”, rozwi-
jane w oparciu o nowe cele biologiczne – podkreśla dr Marcin 
Szumowski, prezes i współzałożyciel OncoArendi.

Z kolei z perspektywy konkurencji zagranicznej (fi rmy typu 
biotech w USA czy Europie Zachodniej) unikalnym aspektem 
modelu biznesowego jest to, że OncoArendi dywersyfi kuje 
ryzyko poprzez równoległą realizację kilku programów ba-
dawczych (rozwija kilka leków na różne wskazania) oraz poza 
środkami od inwestorów prywatnych pozyskuje trzykrotnie 
więcej środków publicznych z grantów i dotacji, co pozwala 
fi rmie rosnąć szybciej i robić większe postępy w kierunku ko-
mercjalizacji swoich wyników badań.

OAT przewiduje zawieranie transakcji handlowych w oparciu 
o własne odkrycia w momencie, gdy prowadzone projekty 
dotrą do stadium badań klinicznych pierwszej lub drugiej fazy.

Ale o atrakcyjności OAT przesądza nie tylko jakość zespołu 
i nowatorski charakter prowadzonych badań, ale również 
siedmiokrotnie niższe ryzyko fi nansowe, w porównaniu z kon-

kurencyjnymi fi rmami typu startup w Europie Zachodniej 
i Stanach Zjednoczonych, które polska spółka osiąga w wy-
niku redukcji i optymalizacji kosztów działalności badawczo-
rozwojowej.

Jak to możliwe? Prezes Szumowski wskazuje, iż wynika 
to przede wszystkim z siedmiokrotnie niższych kosztów wła-
snych doprowadzenia leku do drugiej fazy badań klinicznych. 
Koszty są niższe zarówno w związku z niższymi wydatkami 
na gaże pracowników naukowych, jak i przez tworzenie kon-
sorcjów dla poszczególnych przedsięwzięć, jak i outsourcing 
usług. Dla przykładu – OAT nie buduje własnych laboratoriów 
i nie inwestuje milionów w sprzęt badawczy, lecz po prostu 
takie laboratoria wynajmuje (w Warszawie i w Łodzi).

– Nasza fi rma przyciąga bardzo wielu wyjątkowo utalentowa-
nych doświadczonych i młodych naukowców, powracających 

Prezydent Andrzej Duda wręcza nagrodę dr Marcinowi 
Szumowskiemu, prezesowi OncoArendi Therapeuthics 
(fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
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do Polski po kilku lub nawet ponad 
20 latach spędzonych na czołowych 
uniwersytetach i fi rmach farmaceutycz-
nych w USA i Europie Zachodniej. W ten 
sposób odwracamy tzw. drenaż mó-
zgów, proszę to koniecznie podkreślić – 
mówi prezes OAT dr Marcin Szumowski.

Doświadczenia zbierane 
latami

Powstanie samego konceptu funkcjo-
nowania OAT najlepiej chyba tłumaczą 
losy Marcina Szumowskiego. Jest 
absolwentem Uniwersytetu w Illinois, 
gdzie też zrobił doktorat oraz absol-
wentem studiów MBA, ze specjalizacją 
z przedsiębiorczości i fi nansów między-
narodowych. W 2001 r. wrócił do Polski. 
Najpierw był niezależnym konsultantem 
i zajmował się doradztwem fi nansowym 
w zakresie pozyskiwania środków na re-
alizację projektów, by wkrótce sam zająć 
się ich tworzeniem i zarządzaniem.

Dziś dr Marcin Szumowski ma kilkuna-
stoletnie doświadczenie w zarządzaniu 
projektami badawczymi, ukierunkowa-
nymi na wdrożenia. Opracował koncep-
cyjnie oraz zarządzał ok. 40 projektami 
o łącznej wartości prawie miliarda 
złotych. Ponadto jest współzałożycielem 
kilku spółek biotechnologicznych i bio-
tech – w trzech z nich był prezesem. 
Najbardziej znana z nich to Medical-
gorithmics S.A. – spółka notowana 
na warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych, której wartość wyceniana 
jest na 1 mld zł.

Wszystkie te doświadczenia, od two-
rzenia projektów po wprowadzanie 
na rynek globalny wyrobu medycznego, 
„sfokusowały się” w OncoArendi Thera-
peutics. Od samego początku (2012 r.) 
tworzy jej strategię rozwoju, pozyskuje 
prywatnych inwestorów oraz środki 
publiczne.

Te doświadczenia przesądziły tak-
że o tym, iż OAT nie ogranicza się 
do własnych badań, ale również ku-
puje know-how. I to zarówno w formie 
gotowych licencji, jak i zawieszonych 
badań, które kontynuuje. Jak podkreśla 

prezes Szumowski, podstawowym 
założeniem fi rmy jest, by wszystkie 
pozyskane środki – zarówno publiczne, 
jak i od inwestorów prywatnych – szły 
na badania nad nowymi lekami, przede 
wszystkim na przedkliniczne programy 
badawcze dla koncernów farmaceu-
tycznych, co pozwala na zyskowną ko-
mercjalizację zrealizowanych projektów 
badawczych.

Polskie spółki biotechnologiczne 
stały się w ostatnich latach tak kon-
kurencyjne względem amerykańskich 
czy europejskich także ze względu 
na to, że ich przedsięwzięcia mogą 
być dofi nansowywane z funduszy eu-
ropejskich. Co prawda w Niemczech 
czy we Francji też są na to fundusze 
ze środków UE, ale tam o nie konkuruje 
więcej fi rm i w efekcie o dofi nansowanie 
jest trudniej.

Po części też dlatego wielkie koncerny 
farmaceutyczne masowo ograniczają 
własne badania nad lekami, korzysta-
jąc w to miejsce z dorobku działów 
badawczo-rozwojowych małych i śred-
nich fi rm biotechnologicznych. Jak się 
ocenia, dziś one opracowują już połowę 
innowacyjnych rozwiązań terapeutycz-
nych, które potem wdrażają koncerny 
farmaceutyczne.

OATD-01 – lek hamujący 
powstawanie astmy 
oskrzelowej

Właśnie takie „cudze” prace badawcze, 
stały się początkiem nowego rozdziału 
w historii OncoArendi Therapeutics. 
Nad związkami hamującymi rozwój 
astmy, polski chemik Adam Gołębiowski 
pracował w fi rmie Institutes for Phar-
maceutical Discovery, współdziałającej 
z Uniwersytetem Yale. I to właśnie ten 
uniwersytet przejął prawa do wyników 
badań Gołębiowskiego, wskutek kłopo-
tów fi nansowych Institutes. W styczniu 
2014 r. prawa te udało się OAT odkupić 
do Uniwersytetu Yale, by prowadzić 
nad nimi dalsze prace – już w Polsce. 
Co ważne, zaraz potem spółka otrzy-
mała 23 mln złotych dofi nansowania, 

przeznaczonego na doprowadzenie 
nowego preparatu do drugiego etapu 
badań klinicznych.

OATD-01 został nominowany jako kan-
dydat kliniczny w październiku 2015 r. 
Od tego czasu, w ramach realizowane-
go przedklinicznego programu rozwoju 
leku, został przeprowadzony proces 
optymalizacji i powiększenia skali wy-
twarzania badanej substancji leczniczej. 
Opracowana została również formuła 
i technologia wytwarzania badanego 
produktu leczniczego. Program przed-
klinicznych badań toksykologicznych 
i bezpieczeństwa farmakologicznego, 
realizowanego przez fi rmę Charles River 
w Edynburgu są też na ukończeniu.

– Na początku drugiego kwartału 
2017 r. spodziewamy się otrzymać 
raport końcowy z tego badania. 
Opracowany został również plan 
badania klinicznego fazy I, trwają też 
przygotowania dokumentacji, dotyczą-
cej badanego produktu leczniczego 
OATD-01, składanej wraz z wnioskiem 
o pozwolenie na rozpoczęcie badania 
klinicznego (Clinical Trial Applicaition 
CTA). CTA zostanie złożony w drugim 
kwartale 2017 r. 

Badanie kliniczne pierwszej fazy, pole-
gające na podaniu zdrowym ochotnikom 
badanego produktu leczniczego (Inve-
stigational Medicinal Product – IMP), 
rozpocznie się najprawdopodobniej 
na początku trzeciego kwartału 2017 r., 
po uzyskaniu pozwolenia wydawanego 
przez agencję regulacyjną – informuje 
prezes Szumowski.

Terapie antynowotworowe

Najnowsze przedsięwzięcia OAT zwią-
zane są z immunoterapią nowotworów 
i dofi nansowane przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju.

– W ramach programu badawczego, 
rozwijającego inhibitory Arginaz udało 
nam się opracować nowy, aktywny 
inhibitor arginazy jako potencjalny lek 
w immunoterapii wielu typów nowotwo-
rów. Potwierdziliśmy jego działanie prze-
ciwnowotworowe w modelu czerniaka 
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oraz raka płuca i jelita grubego 
– mówi dr Marcin Szumowski.

Wstępne badania selektywności 
i bezpieczeństwa in vitro nie wy-
kazały do tej pory żadnych 
działań niepożądanych. W naj-
bliższym czasie OAT planuje 
rozszerzyć badania wybranego 
związku o dodatkowe typy no-
wotworów (m.in. glejaka) oraz 
zbadać efekt terapeutyczny 
inhibitora w połączeniu z innymi 
immuno – oraz chemoterapiami. 
Badania kliniczne wskazują, 
że takie terapie łączone mogą 
mieć największą skuteczność 
w leczeniu wielu nowotworów.

– Do połowy roku, powinni-
śmy w tym programie ogłosić 
wyłonienie jednej cząsteczki 
– kandydata klinicznego, która 
zostanie poddana badaniom toksykolo-
gicznym oraz bezpieczeństwa farmako-
logicznego, umożliwiających dopuszcze-
nie tego związku do badań klinicznych 
– dodaje prezes Szumowski.

OAT chce podbić świat

Dzięki efektywnemu zarządzaniu oraz 
wsparciu fi nansowemu ze źródeł pu-
blicznych, jak również szerokiemu do-
świadczeniu swojego zespołu biologów, 
chemików medycznych i organicznych, 

Prezydent Andrzej Duda w czasie Gali Nagrody Gospodarcze 
Prezydenta RP (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Podczas Gali Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP, 
Andrzej Duda Prezydent RP gratulując wszystkim nomi-
nowanym i nagrodzonym mówił m.in.:

Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję za tę piękną konkuren-
cję, którą Państwa fi rmy prowadziły w tym wyścigu do nagrody 
prezydenckiej, wyścigu, który nie trwał tylko w tej edycji Kon-
kursu Prezydenckiego o Nagrodę Gospodarczą, 14. już Kon-
kursu Prezydenckiego, ale wyścigu, który Państwo prowadzą 
od samego początku, rozwijając swoje fi rmy, rozwijając ich po-
tencjał i rozwijając zarazem także i polską gospodarkę. (…) 

To są (…) rzeczywiście fi rmy będące orłami polskiego biznesu, 
polskiej przedsiębiorczości, które nawet, jeżeli są młode, to jak 
na tak młody wiek wzleciały już bardzo wysoko. I ogromnie 
się cieszę, że mogliśmy to docenić poprzez te nominacje 
i dyplomy (…)

OAT w szybkim tempie stworzyła portfel 
nowych projektów badawczych, które 
są realizowane we współpracy z wiodą-
cymi placówkami naukowymi w Polsce 
i na świecie (Uniwersytety w Gent (VIB) 
czy Oxforda w Europie, Melbourne 
w Australii czy Yale, Rutgers, Penn oraz 
Cedars-Sinai Medical Center w USA). 
Realizowane projekty już są na takim 
stopniu zaawansowania, że budzą 
zainteresowanie wielu światowych fi rm 
farmaceutycznych, takich jak Boehrin-
ger Ingelheim, Merck, Novartis, Roche 
czy Sanofi .

Światowy rynek preparatów immu-
nologicznych (w tym leków na raka) 
wyceniany jest na ok. 80 miliardów 
dolarów. Dodatkowo, 20 miliardów do-
larów wart jest rynek leków na astmę. 
Przedsięwzięcia OAT nakierowane 
są więc właśnie na te dwie grupy pre-
paratów nie tylko dlatego, że astma oraz 
nowotwory najpilniej wymagają nowych 
medykamentów, ale i ze względu na po-
tencjał biznesowy.

Fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP
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Patenty w walce Patenty w walce z nowotworamiz nowotworami
Ewa Waszkowska 
ekspert UPRP

Najwcześniejsze znane opisy raka pochodzą już ze starożytnego Egiptu. 
Papirus z około 1600 roku p.n.e. (papirus Edwina Smitha) zawiera opis raka 

oraz procedurę usuwania guzów piersi. Stwierdzono w nim, że choroba nie ma leczenia.
W XXI wieku, dzięki naukowcom i lekarzom z całego świata, z choroby śmiertelnej rak 

stał się chorobą przewlekłą. W ciągu ostatnich 20 lat znacząco wydłużyło się życie osób, 
u których zdiagnozowano chorobę nowotworową. Osoby z rozpoznanym nowotworem 

żyją coraz dłużej – kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Co najmniej 5 lat od rozpoznania 
choroby żyje ok. 70 procent osób. Jednak czas przeżycia po rozpoznaniu nowotworu 

w bardzo dużym stopniu zależy od jego typu.

Doniosłe odkrycia w dziedzinie diagnozo-
wania i leczenia nowotworów, a także ba-
dania nad mechanizmami ich powstawania, 
odzwierciedlone są także w świecie paten-
tów. Kilka wybranych wydarzeń pokazuje, 
że patenty w istotny sposób wspomagają 
walkę z nowotworami. 

Przełom w leczeniu raka?

W 2016 roku po raz dziesiąty Europejski 
Urząd Patentowy wybrał fi nalistów nagrody 
Wynalazcy Europejskiego (European In-
ventor Award). Jednym z laureatów został 
Robert Langer z Instytutu Technologicz-
nego w Massachusetts (Massachusetts 
Institute of Technology, MIT), który zajmuje 
się badaniami nad nowymi strategiami walki 
z rakiem poprzez umieszczanie leków prze-

ciwnowotworowych w kapsułkach zbu-
dowanych z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych. 

Już w 1996 roku została zatwierdzona 
do stosowania klinicznego jego metoda 
wykorzystująca leki hamujące proces an-
giogenezy czyli tworzenia nowych naczyń 
krwionośnych, zasilających komórki nowo-
tworowe. Z tego jednak powodu, że bardzo 
często inhibitory angiogenezy przestają być 
skuteczne po wprowadzeniu ich do syste-
mu krwionośnego, Robert Langer podszedł 
do problemu inaczej. Jego wynalazek opar-
ty jest na kapsułkowaniu leków w specjalnie 
opracowanych bio-polimerach w kształcie 
płatków (wafl i), które umieszczane są bez-
pośrednio w tkance nowotworowej. Taka 
kapsułka jest stopniowo trawiona, dzięki 
czemu następuje miejscowe powolne uwal-
nianie leku. 

Metoda Roberta Langera rozwiązuje dwa 
problemy. Po pierwsze, leki są umieszcza-
ne poza barierą krew-mózg, która w istotny 
sposób blokuje ich przemieszczanie się 
w systemie krwionośnym, umożliwia to po-
wolne i ukierunkowane uwalnianie leku, 
co skutkuje zwiększoną skutecznością 
terapii. Po drugie, silne leki dostarczane 
w sposób nieukierunkowany mają często 
działanie neurotoksyczne w stosunku 
do zdrowych tkanek. Wynalazek Roberta 

Langera rozwiązuje ten problem dzięki 
skupieniu działania leku precyzyjnie w tkan-
ce guza. Technika ta została udowodniona 
w stosunku do agresywnego nowotworu 
mózgu glejaka wielopostaciowego (łac. glio-
blastoma multiforme).

W ślad za niekwestionowanym efektem 
terapeutycznym, rozwiązania Roberta 
Langera przyniosły olbrzymie korzyści 
ekonomiczne. Terapia glejaka wieloposta-

W Polsce, w Poznaniu istnieje 
Europejskie Centrum Bioinformatyki 
i Genomiki, w którym prowadzone 
są badania nad medycyną 
spersonalizowaną dla pacjentów 
cierpiących między innymi 
na nowotwory. Efektem badań mają 
być leki indywidualnie dopasowane 
do profi lu genetycznego konkretnego 
pacjenta. 

Europejskie Centrum Bioinformatyki 
i Genomiki powstało z inicjatywy 
Politechniki Poznańskiej i Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN 
z Poznania. Wpisuje się ono 
w tendencję światową wskazującą 
na to, że badania interdyscyplinarne 
mają znacznie większą szansę 
na szybkie znalezienie nowych 
skutecznych leków m.in. 
przeciwnowotworowych. 

Źródło: www.zwrotnikraka.pl
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ciowego, między innymi lekiem o nazwie 
Gliadel, opierającym się na wynalazku 
R. Langera, w 2013 roku przyniosła zyski 
wynoszące 273 mln euro, a szacuje się, 
że do 2020 roku wzrosną one do 566 milio-
nów euro. 

(Numery europejskich patentów Rober-
ta Langera: EP1639029, EP1112348, 
EP2075015, EP1024801 
– Źródło: www.epo.org)

„Łączmy siły w leczeniu raka”

Tak w połowie 2016 roku amerykański 
Urząd Patentowy (USPTO) zatytułował 
swój program, wspierający inicjatywę 
rządu amerykańskiego Cancer Moonshot 
(określenie „moonshot” wywodzi się od pro-
jektu lotów kosmicznych Apollo 11, którym 
w 1969 roku człowiek wylądował po raz 
pierwszy na Księżycu – można je rozumieć 
jako np. doniosły cel). 

W styczniu 2016 roku prezydent Barack 
Obama ogłosił program Cancer Moonshot 
w celu przyspieszenia badań nad rakiem. 
Ma on na celu wspomaganie prac nad 
opracowywaniem kolejnych terapii, a także 
nad zapobieganiem i wykrywaniem raka 
na wczesnym etapie rozwoju. Prezydent 
Obama wezwał do efektywniejszego wyko-
rzystania amerykańskich innowacji poprzez 
poszukiwanie nowych sposobów zapobie-
gania, diagnozowania i leczenia raka.

29 lipca 2016 roku w Waszyngtonie wice-
prezydent USA Joe Biden i przedstawiciele 
amerykańskiego Urzędu Patentowego 
ogłosili inicjatywę „Patents 4 Patients” 
(patenty dla pacjentów) – przyspieszoną 
ścieżkę dla badań nad metodami leczenia 
raka. 

Urząd amerykański zapowiedział tym 
samym podjęcie odpowiednich kroków 
w celu wykorzystania danych patentowych 
do zidentyfi kowania zarówno obiecujących 
trendów, jak również kierunków badań 
zwłaszcza w immunologii i wirusologii. 
Dzięki wykorzystaniu danych patentowych 
oraz przyspieszając proces ochrony 
własności intelektualnej możliwe będzie 
intensyfi kowanie i wspomaganie badań 
na przykład nad obiecującą immunoterapią 
nowotworów. 

Fig. 1. Liczba patentów w klasie G01N 33/574 obowiązujących w Polsce (łącznie – patenty 
udzielone przez Urząd Patentowy RP oraz patenty europejskie udzielone przez Europejski 
Urząd Patentowy) (pubserv.uprp.pl)

Fig. 2. Liczba patentów w klasie G01N 33/574 udzielonych na całym świecie od 1997 roku (www.patbase.com)
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W programie „Patents 4 Patients” usta-
nowiono szybką ścieżkę rozpatrywania 
wynalazków związanych z leczeniem raka. 
Ta bezpłatna przyspieszona inicjatywa 
skraca o połowę czas potrzebny do rozpa-
trzenia zgłoszeń patentowych dotyczących 
terapii nowotworowych (ostateczne decyzje 
w 12 miesięcy lub mniej). Jest ona otwarta 
dla każdego zgłaszającego, dla fi rm bio-
technologicznych we wstępnej fazie działa-
nia, dużych koncernów farmaceutycznych, 
uniwersytetów, a także dla podmiotów, 
które mogą mieć produkty w fazie badań 
klinicznych, jeśli mają już zgłoszenie paten-
towe złożone w urzędzie. 

Fig. 3. Rozkład patentów udzielonych w klasie G01N 33/574 w poszczególnych krajach (www.patbase.com)

Program ten ma na celu przenieść nowa-
torskie rozwiązania (około 900 zgłoszeń 
wynalazków dotyczących immunoterapii 
nowotworów wpływa corocznie do USPTO 
z całego świata) począwszy od koncepcji, 
poprzez przyspieszone procedury, wprost 
do łóżka pacjentów, szybciej i sprawniej. 
Tak twierdzą przedstawiciele USPTO. 

Michelle K. Lee, prezes USPTO po-
wiedziała: „Ponieważ choroby dotykają 
nas wszystkich, nasze rodziny, sąsiadów 
i bliskich, pilotowanie tej inicjatywie stanowi 
pierwszy ważny krok w testowaniu i ocenie, 
czy i w jaki sposób szybsze uzyskanie 
ochrony patentowej […] może wpływać 
na przełamanie barier w badaniach nad 
rakiem”. 

Inicjatywa prezydenta Obamy, Cancer Mo-
onshot, buduje partnerstwo publiczno-pry-
watne między sektorami: przemysłu, rządu, 
systemu ochrony zdrowia, organizacji non-
profi t, fi lantropii, instytutów badawczych, 
pacjentów i środowisk akademickich, 
w jednym celu – walki z rakiem. Poradzenie 
sobie z nim wymaga tworzenia nowych 
sojuszy i USPTO stało się częścią takiego 
interdyscyplinarnego zespołu. (Źródło: 
www.uspto.gov)

Cel: terapia celowana

W ostatnich latach bardzo duże nadzieje 
związane z leczeniem nowotworów pokła-
dane są w terapii celowanej molekularnie 
czyli personalizowanej. Terapia personali-
zowana jest oparta na znajomości patoge-
nezy molekularnej u konkretnego pacjenta. 
Wymaga ona wielu testów, zwłaszcza 
genetycznych, dzięki którym możliwe 
jest zindywidualizowanie leczenia i jego 
optymalizacja. 

Najczęściej stosowanymi lekami ukierun-
kowanymi molekularnie są monoklonalne 
przeciwciała (nazwa leku zawiera koń-
cówkę – mab). Przeciwciała monoklonalne 
skierowane są przeciw antygenom no-
wotworowym i mogą nasilać odpowiedź 
immunologiczną gospodarza lub hamować 
rozwój nowotworu przez blokowanie czyn-
ników wzrostu raka. Są to metody wymaga-
jące, skomplikowane, a przede wszystkim 
drogie. 

Krótka analiza statystyczna jednej z klas 
Międzynarodowej klasyfi kacji patentowej 
– G01N 33/574, obejmującej analizy 
i metody immunologiczne dotyczące raka 
udowadnia, że liczba udzielanych patentów 
w tej dziedzinie rośnie w szybkim tempie.
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Bez ryzyka Bez ryzyka 
nie ma innowacjinie ma innowacji

Rozmowa z prof. dr hab. Magdaleną Król 
z SGGW w Warszawie

Tylko 1 na 1000 substancji antynowotworowych, nad którą pracują naukowcy, Tylko 1 na 1000 substancji antynowotworowych, nad którą pracują naukowcy, 
trafi a na rynek. Każdy potencjalny lek czy terapia muszą przejść długi proces badań trafi a na rynek. Każdy potencjalny lek czy terapia muszą przejść długi proces badań 
podstawowych, przedklinicznych, toksykologicznych i kolejne fazy badań klinicznych.podstawowych, przedklinicznych, toksykologicznych i kolejne fazy badań klinicznych.

– Zdobycie grantu Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych w wysokości 
1,4 mln euro na walkę z rakiem, to z pew-
nością wielki sukces dla naukowca z pasją 
odkrywcy, satysfakcja i radość?

– Granty ERC są uważane za najbardziej pre-
stiżowe w tej części świata, gdy faktycznie kon-
kuruje się z najlepszymi naukowcami. Koszto-
wało mnie to bardzo wiele pracy i nie wszystko 
szło gładko, jakby to mogło się wydawać. 
Za pierwszym razem pisanie projektu trwało 
około 4 miesiące od rana do nocy. Potem jego 
„szlifowanie” i wysyłanie do zaprzyjaźnionych 
naukowców z prośbą o poprawki i sugestie. 
Kiedy już złożyłam projekt, okazało się, 
że przez pomyłkę nie dołączyło się moje CV, 
które jest bardzo ważnym elementem oceny. 
Niestety z tego powodu projekt nie mógł pod-
legać ocenie i musiałam go wycofać. 
Następny konkurs był rozpisany dopiero 
za 9 miesięcy więc przez ten czas pracowałam 
nad uzupełnieniem wyników wstępnych, aby 
wzbogacić moją kolejną wersję projektu i aby 
był on bardziej wiarygodny. Zatem było to zno-
wu kilka miesięcy przygotowań, polerowania 
każdego szczegółu. Po czterech miesiącach 
od wysłania kolejnej aplikacji grantowej dowie-

działam się, że przeszłam do drugiego etapu 
oceny – rozmowy kwalifi kacyjnej w Brukseli 
(składającej się z 10 minutowej prezentacji oraz 
15 minut odpowiedzi na pytania recenzentów 
i panelistów) i wtedy zaczęła się jeszcze inten-
sywniejsza praca – trzy miesiące praktycznie 
codziennego dopracowywania prezentacji, 
czytania publikacji i rozkładania własnego 
projektu na czynniki pierwsze by przewidzieć 
potencjalne pytania recenzentów.

– Ale udało się! 

– No tak. Determinacja i zaangażowanie za-
owocowały sukcesem. Radość i satysfakcja 
z otrzymania takiego grantu są ogromne, 
bo otwiera on dla mnie wiele nowych moż-
liwości. Bez wątpienia jest to duży zastrzyk 
fi nansowy dla prowadzenia dalszych badań, 
ale też bardzo uwiarygodnia w świecie projekt, 
nad którym pracuję. 

– Na czym głównie koncentruje się Pani 
w badaniach? 

– Projekt ma dwa główne cele i realizowany 
jest na dwóch płaszczyznach: po pierwsze 
ma na celu poznanie i wyjaśnienie podstaw, 
regulacji i mechanizmu nowo odkrytego 
przeze mnie i mój zespół zjawiska fi zjologicz-

nego zachodzącego pomiędzy komórkami 
odpornościowymi, a komórkami nowotworo-
wymi. Drugim celem jest wykorzystanie tego 
zjawiska do stworzenia terapii komórkowej, 
służącej do leczenia guzów litych i przerzutów 
nowotworowych. 

– Czy w tego typu badaniach możemy 
myśleć o jakimś konkretnym terminie, 
który doprowadzi do uzyskania poziomu 
wynalazczego? 

– Wyniki wstępne pozwoliły na dokonanie 
trzech międzynarodowych zgłoszeń patento-
wych, do dwóch z nich już uzyskałam pozy-
tywny raport z WIPO, potwierdzający patento-
walność. Jednak aby można było efekty pro-
jektu wdrożyć do praktyki, musi minąć jeszcze 
wiele lat ciężkiej pracy oraz potrzebne jest 
zaangażowanie dużych środków fi nansowych.

– W krajach rozwiniętych przeznacza się 
znaczące wydatki wyrażane w miliardach 
dolarów na zrewolucjonizowanie leczenia 
nowotworowego. Co i rusz słyszy się 
o nowych rozwiązaniach mniej lub bardziej 
skutecznych...

– Tylko 1 na 1000 substancji antynowotwo-
rowych, nad którą pracują naukowcy, trafi a 
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na rynek. Każdy potencjalny lek czy terapia mu-
szą przejść długi proces badań podstawowych, 
przedklinicznych, toksykologicznych i kolejne fazy 
badań klinicznych. Na każdym etapie odpada 
duża liczba kandydatów, bo jest albo nieskutecz-
na, albo toksyczna. Oczywiście w początkowych 
etapach badań ryzyko niepowodzenia jest naj-
większe. Często jest tak, że jakaś terapia wydaje 
się obiecująca na modelu in vitro czyli na poziomie 
komórkowym, ale nie działa już w warunkach 
doświadczeń na zwierzętach. Inne leki czy terapie 
wydają się obiecujące, biorąc pod uwagę wyniki 
doświadczeń na zwierzętach, ale są np. toksyczne 
dla innych gatunków, w tym dla ludzi. Wynika 
to z różnic międzygatunkowych i różnic w meta-
bolizmie leków, różnic osobniczych ale też niedo-
skonałości modeli badawczych dla danej choroby 
czy czasami najzwyczajniej w świecie – błędnie 
zaplanowanych badań przedklinicznych czy nawet 
klinicznych. Jest wiele czynników, które w tym 
długim procesie badawczym mogą nie zagrać. 
Inna sprawa, że te miliardy wydaje się na badania 
nad podobnymi terapiami. Na przykład, kiedy 
opisano sukces pierwszych terapii CAR-T (czyli 
terapii zmodyfi kowanymi limfocytami T), to nagle 
przysłowiowe „pół świata” zaczęło pracować nad 
CAR-T itp. Kiedy prześledzimy tematykę doniesień 
konferencyjnych z dużych amerykańskich kongre-
sów onkologicznych, takich jak AACR czy ASCO, 
zobaczymy, że na kilka tysięcy takich doniesień, 
ponad połowa dotyczy wyników prac nad tą samą 
cząsteczką, a około 90% z nich dotyczy pięciu 
zagadnień. Ciężko jest wyjść poza schemat i wy-
myślić jakąś zupełnie nową i innowacyjną terapię.

– Otrzymany grant za-
pewnia niezależność 
badawczą, daje naukow-
cowi znaczną swobodę 
działań ale czy trzeba 
trzymać się określonych 
wymogów, które w jakiś 
sposób mogą kompliko-
wać swobodne prowa-
dzenie prac naukowych?

– Granty ERC mają 
to do siebie, że to badacz 
decyduje o kierunku badań, 
a Komisja Europejska 
jest bardzo w tej kwestii 
elastyczna. Dają więc dużą 

swobodę i wolność działania. Oczywiście są po-
stawione jasne cele i jest przyjęty ogólny harmo-
nogram, ale nauka jest żywa i często od wyniku 
jednego doświadczenia zależy kierunek dalszych 
eksperymentów. Szczególnie w tak innowacyjnych 
badaniach nie da się przewidzieć dokładnego kie-
runku badań czy rozwoju za pół roku, a co dopiero 
za cztery lata. Komisja Europejska to rozumie.

– Cały naukowy świat myśli o walce z no-
wotworami. Jak i kiedy powstał Pani projekt 
walki z rakiem? 

– Zawsze staram się zidentyfi kować najbardziej 
palący i nierozwiązany problem. W onkologii 
z pewnością jest to terapia guzów litych oraz 
małych przerzutów nowotworowych z powodu 
trudności w satysfakcjonującym doprowadzeniu 
leku do tych miejsc. Obecnie zaledwie do 2% 
podawanego dożylnie leku trafi a do guza, a 98% 
trafi a do innych narządów powodując efekty 
uboczne. Z powodu efektów ubocznych z kolei, 
bardzo często trzeba przerwać terapię. Ale nawet 
jeśli do guza dotrze 2% leku, są w jego obrębie 
rejony nieukrwione, do których doprowadzenie 
leku jest zupełnie niemożliwe. W takich miejscach 
komórki nowotworowe są w stanie przetrwać 
terapię i kiedy wydaje się, że guz został wyelimino-
wany – spowodować wznowę lub przerzut. 

– Czy Pani prace naukowo-badawcze, 
teraz realizowane mogą okazać się przeło-
mem w światowej medycynie, przyczynić 
do dalszych nowatorskich odkryć w lecze-
niu chorób nowotworowych? Czuje Pani 
to wyzwanie?

PROF. DR HAB. 
MAGDALENA KRÓL 

Specjalistka onkologii eksperymentalnej, 
doktor habilitowana nauk 
weterynaryjnych, profesor nadzwyczajny 
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 
W ramach Król lab prowadzi 
badania w zakresie otoczenia 
komórki nowotworowej i interakcji 
z nim oraz wpływu tych interakcji 
na proces przerzutowania 
nowotworów. Doktoryzowała się 
w 2009 r. na podstawie pracy 
pt. Transkryptomiczne profi le komórek 
nowotworowych gruczołu sutkowego 
suki o różnym potencjale proliferacyjnym 
i antyapoptotycznym, przygotowanej 
pod kierunkiem prof. Tomasza Motyla. 
Habilitowała się w 2014 r. na podstawie 
oceny dorobku naukowego i rozprawy 
nt. Molekularne interakcje zachodzące 
w obrębie mikrośrodowiska 
nowotworowego sutka.
Jest członkiem takich redakcji 
czasopism naukowych, jak: „American 
Journal of Cancer Biology”, „American 
Journal of Animal and Veterinary 
Sciences” oraz Journal of „Comparative 
Clinical Pathology Research”. 
Swoje prace publikowała w takich 
czasopismach, jak m.in. „Journal 
of Applied Genetics”, „Wood Science 
and Technology”, „Veterinary 
Pathology” oraz „Veterinary Research 
Communications”. 
Należy do komitetu sterującego 
Europejskiego Programu Współpracy 
w Dziedzinie Badań Naukowo-
-Technicznych.
Laureatka nagrody naukowej tygodnika 
„Polityka” (2013) oraz zwyciężczyni 
plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii 
nauka (2014). Otrzymała m.in. 
stypendium MNiSW dla wybitnych 
młodych naukowców, stypendium Pfi zer 
Animal Health, stypendium habilitacyjne 
L’Oreal oraz nagrodę Unesco dla kobiet. 
W 2016 r. na swoje badania otrzymała 
prestiżowy Starting Grant Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 
o wartości 1,4 mln euro.

Prof. dr hab. Magdalena Król podczas pracy...
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– Tak, oczywiście, razem z moim zespołem 
czujemy to wyzwanie, odpowiedzialność i bar-
dzo byśmy chcieli sprostać nadziejom, jakie 
wiążą z tym ludzie chorzy, ich rodziny. Zależy 
mi również na tym, aby polski innowacyjny pro-
dukt „zabłyszczał” na światowym rynku. Dlate-
go też obecnie całą swoją energię poświęcam 
na jego realizację. Mój zespół bardzo wierzy 
w powodzenie tego projektu i bardzo się w nie-
go angażuje. Są to w większości młodzi ludzie 
zaraz po studiach – głównie doktoranci, ale też 
młodzi doktorzy, magistranci. Moją główną 
podporą jest dr Tomasz Rygiel, który wraz 
ze mną zawiaduje projektem. Mamy też grono 
międzynarodowych doradców.
– Czy zaangażowanie w Pani projekty 
i wsparcie dla swoich badań naukowych 
ze strony władz SGGW w Warszawie, było 
i jest na tyle znaczące, że dodawało i do-
daje „skrzydeł”?

– Mam bardzo duże wsparcie ze strony władz 
mojej uczelni i muszę przyznać, że wszyscy 
bardzo starają się, aby realizacja projektu 
przebiegała bez problemów czy opóźnień. Mój 
bezpośredni przełożony, prof. Tomasz Motyl 
zorganizował nowe laboratoria do realizacji 
tego projektu i to on namówił mnie, abym 
aplikowała o grant ERC.

– Jest Pani laureatką licznych nagród, 
w tym stypendium Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych 
młodych naukowców. Czego dotyczyły te 
nagrody i wyróżnienia?

– Odkąd zaczęłam doktorat czyli od 2006 
roku, badam nowotwory. Na początku 
zajmowałam się poszukiwaniem u psów 
genów związanych ze złośliwością nowo-
tworów gruczołu sutkowego. Potem, głównie 
za sprawą mojego mentora z USA prof. 
Jeffa Pollarda, zaczęłam interesować się 
tematyką mikrośrodowiska nowotworowego 
i współzależności pomiędzy komórkami 
odpornościowymi a nowotworami. Teraz 
wykorzystuję te współzależności, aby rozwi-
jać terapię nowotworów. Wszystkie nagrody, 
jakie otrzymałam były przyznane za wyniki 
badań w tym obszarze.

– Jak ocenia Pani profesor powszechną 
świadomość innowacyjności w naszym 
kraju. Czy w Polsce rośnie zapotrzebowa-

nie na rynek nowoczesnych technologii 
medycznych?

– W naszym kraju o innowacjach dużo 
się mówi, ale wciąż jeszcze za mało robi. 
Po pierwsze nie mamy znaczącego know-how 
w tym zakresie ani też tradycji. Z tego powodu 
powierzyłam choćby przygotowanie moich 
zgłoszeń patentowych doświadczonemu w bio-
technologii i terapiach komórkowych rzeczniko-
wi patentowemu z Niemiec, a nie z Polski. 
Polska też nie jest jeszcze na mapie zainte-
resowań dużych partnerów zagranicznych, 
ponieważ nie słyniemy z innowacji w biotech-
nologii. Uważam, że zaangażowanie ze strony 
naszego państwa powinno być coraz większe, 
aby fi nansować rzeczywiście innowacyjne 
i przełomowe projekty, tworzyć zaplecze, 
tak by powstawała atmosfera motywująca 
młodych naukowców do tworzenia innowacji 
i ich komercjalizacji, a nie tylko do kariery 
naukowej wewnątrz uczelni. Trudno jest też 
jednoznacznie określić, ile jest tak naprawdę 
w Polsce przełomowych projektów, które nigdy 
nie wyjdą poza mury laboratorium, bo ich auto-
rom trudno się przebić dalej.
Poziom innowacji dobrze odzwierciedlają 
statystyki ERC – w ubiegłym konkursie 
grantów dla młodych naukowców z całej 
Polski zgłoszonych było 20 projektów i żaden 
nie dostał fi nansowania. Natomiast z samego 

Uniwersytetu w Edynburgu zgłoszonych było 
180 projektów, z czego 90 naukowców zostało 
zaproszonych do drugiego etapu – rozmowy 
kwalifi kacyjnej w Brukseli! Powinno się z tego 
wyciągać wnioski.

– Problemem w naszym kraju są jeszcze 
kwestie komercjalizacji, bo bez niej najlep-
szy „innowacyjny produkt” nie ma szans 
na rynkową weryfi kację, sukces.

– Muszę przyznać, że już sobie w tym tema-
cie jakoś radzę. Musiałam się bardzo dużo 
nauczyć od znajomych, głównie zza granicy, 
którzy z komercjalizacją się zetknęli bądź ko-
mercjalizują własne wynalazki. W Polsce na-
ukowców nikt nie uczy, jak się w tym obszarze 
poruszać, kiedy i jak należy patentować, jakie 
są ścieżki komercjalizacji, jak założyć fi rmę 
czy pozyskać inwestora.

– Czyli nasi naukowcy mają skromną wie-
dzę, jak komercjalizować swoje wynalazki? 

– Uważam, że każdy z nas powinien posiadać 
podstawową wiedzę na ten temat już kończąc 
studia. Szczególnie naukowcy powinni być 
edukowani w tym zakresie podczas studiów 
doktoranckich, aby od samego początku 
szukać praktycznych zastosowań swoich 
badań i mieć świadomość, że nauka powinna 
być użyteczna i służyć ludziom. Tutaj jest też 
duże pole do działania dla centrów transferu 

...i z zespołem
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technologii działających przy uczelniach. Zaczyna się coś dziać, ale dalekie jest to jeszcze 
od potrzeb i możliwości.

– Ma Pani kontakty z uczelniami w innych krajach, w USA. Dlaczego im się udaje?

– Na zachodzie czy w USA, w takich centrach pracują byli naukowcy o wykształceniu 
lub doświadczeniu także biznesowym – oni „wyłapują” wśród naukowców i projektów 
realizowanych na uczelniach te „perełki”, które być może uda się skomercjalizować. Uczel-
nia wraz z naukowcem tworzy spółkę, zapewnia podstawowe fi nansowanie i zaplecze 
aparaturowo-osobowe, a wraz z rozwojem technologii pomaga szukać kolejnych inwe-
storów lub partnerów. Uniwersytet w Utrechcie spektakularnie skomercjalizował np. jeden 
wynalazek, który zapewnił fi nansowanie kolejnym 300 startupom. Na pewno wśród nich 
znajdzie się następca, który pomoże sfi nansować kolejne fi rmy. W Polsce to jeszcze 
nie działa, a uczelnie często nie mogą obejmować udziałów w spółkach, nie mówiąc 
już o zapewnieniu jakiegokolwiek fi nansowania. Z kolei fi rmy prywatne wolą często zakła-
dać startupy za granicą, bo po pierwsze są one wtedy bardziej wiarygodne dla partnerów 
zagranicznych, a po drugie mniej narażone na ciągle zmieniające się przepisy prawa.

– A przecież naukowcy mają coraz więcej instytucji, ścieżek do ubiegania się 
o fi nansowanie badań…

– Jeśli chodzi o agencje fi nansujące, niestety mam wrażenie, że często regulaminy 
czy wnioski o dofi nansowanie przygotowywane są przez urzędników, którzy nie znają re-
aliów świata nauki. Dla przykładu powiem, że moje wynalazki znalazły się na liście projek-
tów dofi nansowanych przez PARP (dofi nansowanie patentów), ale ostatecznie nie doszło 
do podpisania umowy z przyczyn formalnych, dla mnie zupełnie niezrozumiałych. Prze-
szkodą było np. dołączenie do międzynarodowego zgłoszenia patentowego dodatkowych 
twórców, których nie było w krajowym zgłoszeniu i na etapie przygotowywania wniosku 
do PARP (czyli kilka miesięcy wcześniej). To było dokładnie to samo zgłoszenie paten-
towe, ten sam pomysł. Jego nieznaczne rozszerzenie i poparcie pomysłu mocniejszymi 
dowodami eksperymentalnymi (co wiązało się z dołączeniem twórców) sprawiło jedynie, 
że zgłoszenie patentowe było „mocniejsze” i lepsze. A więc państwo powinno tym bar-
dziej wspierać takie zgłoszenie patentowe. 
Dla PARP jednak był to powód do ostatecznego wycofania się z podpisania umowy. 
Nauka jest żywa, tu wiele się zmienia każdego dnia. Rozumie to Komisja Europejska, 
rozumie to ERC. Dopóki nie zrozumieją tego polscy urzędnicy, nie będzie w Polsce 
innowacji na skalę satysfakcjonującą, dającą i nam, i naszej gospodarce odpowiednie 
profi ty.

– Z pewnych wypowiedzi wiem, że praca naukowa jest Pani pasją, wielkim hobby? 

– Tak, to prawda, praca naukowa to moje hobby i dlatego odprężam się pracując. Rodzi-
na żartuje, że jestem robotem. Lubię żyć intensywnie i kiedy tempo mojego życia odrobi-
nę zwalnia, czuję się nieszczęśliwa. Gdy czasami w końcu „padam” ze zmęczenia, staram 
się wtedy przeznaczyć trochę czasu na wysiłek fi zyczny, czytać książki przed snem, choć 
oczywiście, najlepszy i relaksujący czas to ten spędzany z córką.

– Można powiedzieć, że wewnętrzna samodyscyplina i dobra organizacja czasu, 
kształtują „hierarchizację” zawodowych i życiowych zadań?

– To są na pewno ważne elementy mojej układanki. Ale też ważne jest postawienie sobie 
jasnego celu i uparte, niemalże bezkompromisowe dążenie do jego osiągnięcia. Plus 
oczywiście wiara w to, że się uda.

– W oczekiwaniu na rezultaty Pani badań i dalsze innowacyjne odkrycia, życzę 
sukcesów na polu nauki, serdecznie dziękując za czas poświęcony na naszą 
rozmowę. 

DR ROBERT DWILIŃSKI

W Uniwersytecie Warszawskim realizował 
projekty badań półprzewodników GaAs, SiC 
i azotków metali grupy III. 

W 1999 roku współtworzył fi rmę 
AMMONO specjalizującą się w produkcji 
monokryształów azotku galu (GaN), 
w oparciu o oryginalną metodę 
amonotermalną, chronioną wieloma 
międzynarodowymi patentami.

Od momentu powstania do 2013 roku pełnił 
funkcję prezesa (CEO) tej spółki, która jest 
światowym liderem w produkcji najwyższej 
jakości podłoży GaN. 

Wynalazki tworzone w AMMONO, jak 
również osiągnięcia w ich komercjalizacji, 
przyczyniają się do dokonującego się 
obecnie przełomu w optoelektronice (lasery 
i diody LED z GaN) oraz elektronice (szybkie 
tranzystory mocy).

Od roku 2014 zastępca Dyrektora CeNT UW 
d.s. Wdrożeń (Centrum Nowych Technologii 
Uniwersytetu Warszawskiego). Równolegle, 
od roku 2015, dyrektor Uniwersyteckiego 
Ośrodka Transferu Technologii UW.

Tytuły magistra i doktora uzyskał 
na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska

Zdj. archiwum rozmówczyni



Nr 4/2016 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    23

Jak wzmocnić efektywność systemu Jak wzmocnić efektywność systemu 
wsparcia gospodarki wsparcia gospodarki opartej na wiedzyopartej na wiedzy

Rozmowa z dr Robertem Dwilińskim 

dyrektorem Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, zastępcą dyr. CeNT UW 
ds. Wdrożeń (Centrum Nowych Technologii UW)

„Dobrze byłoby, aby wraz z przyznawaniem ogromnych środków na innowacje, rozwój „Dobrze byłoby, aby wraz z przyznawaniem ogromnych środków na innowacje, rozwój 
nauki i partnerstwa publiczno-prywatnego szły także reformy systemu alokowania tych nauki i partnerstwa publiczno-prywatnego szły także reformy systemu alokowania tych 
środków tak, by możliwie spora ich część została w kieszeni polskich podatników i służyła środków tak, by możliwie spora ich część została w kieszeni polskich podatników i służyła 

realnemu rozwojowi innowacyjnych technologii. realnemu rozwojowi innowacyjnych technologii. 
(…) Z technicznego punktu widzenia, taka gruntowna zmiana systemu wsparcia nauki (…) Z technicznego punktu widzenia, taka gruntowna zmiana systemu wsparcia nauki 

i innowacyjnych startupów na poziomie ogólnokrajowym jest możliwa i innowacyjnych startupów na poziomie ogólnokrajowym jest możliwa 
do wdrożenia i realizacji”. do wdrożenia i realizacji”. 

– Gdyby mógł Pan scharakteryzować 
problem: co przeszkadza we współpracy 
szeroko pojętej nauki z gospodarką, 
na jakie czynniki zwróciłby Pan obecnie 
przede wszystkim uwagę? 

– W Polsce, pomimo trwających od ćwierć-
wiecza starań „architektów” systemu wspar-
cia gospodarki opartej na wiedzy, wciąż 
borykamy się z jego niską efektywnością. 
Pochodną tego jest wiele różnego rodzaju 
barier, utrudniających nie tylko komercjaliza-
cję nauki, ale też szeroko rozumianą współ-
pracę naukowców z przedsiębiorstwami. 

Obecnie jest tak, że mamy mocno rozsiane 
jednostki, realizujące badania podstawo-
we we wszystkich dziedzinach. Odgórnie 
nikt w sposób systemowy nie decyduje, 
które dziedziny rozwijać mocniej i na które 
przeznaczać większe fundusze. Badania 
podstawowe powinny uzupełniać profi lowane 
badania stosowane, które również nie pod-
legają systemowym mechanizmom wspie-
rania ich rozwoju. A w obszarze wdrożeń 
nie mamy praktycznie żadnych skutecznych 
mechanizmów wsparcia, które owocowa-
łyby rozwojem konkurencyjnych produktów 
i technologii. 

Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że prze-
cież realizowane są różnego rodzaju pro-
gramy, za którymi idą konkretne pieniądze 
i granty. Ja jednak mówię o takich mecha-
nizmach, które dawałyby realną możliwość 
rozwoju innowacyjnych projektów nauko-
wych do poziomu graczy globalnych. Takich 
mechanizmów w Polsce nie mamy.

Sytuacja, o której mówię, trwa od lat. 
Nie może więc dziwić, że rodzi to różnego 
rodzaju stereotypy, problemy i patologie. 
Czy to można zmienić? Tak, ale jest to sza-
lenie trudne, ponieważ oprócz woli rządzą-
cych, zmiana taka wymaga od nich również 
odpowiedzialnej decyzji, która – tego 
powinni mieć świadomość – nie przełoży 
się w sposób prosty i szybki na pozytywne 
rezultaty wizerunkowe i gospodarcze. 

– Jak więc – z punktu widzenia Pana 
doświadczeń – „uefektywnić” ten system 
wsparcia gospodarki „opartej na wiedzy”, 
który w Polsce się rozwija?

– Z technicznego punktu widzenia, taka 
gruntowna zmiana systemu wsparcia nauki 
i innowacyjnych startupów na poziomie 
ogólnokrajowym jest możliwa do wdrożenia 
i realizacji. 

Aby mówić o systemowych rozwiązaniach, 
należałoby wdrożyć kilka elementów. Do-
brze byłoby zacząć od analizy typowych 
polskich case studies fi rm, które miały po-
twierdzony potencjał komercyjny i próbowały 
go wykorzystać.
Przez ostatnie kilkanaście lat uzbierało się 
dość konkretnych przypadków, by móc 
na podstawie ich losów spróbować wycią-
gnąć konstruktywne wnioski. 
Sprawdźmy, jak się te fi rmy rozwijały, kiedy 
i na jakie napotkały problemy. 
Odpowiemy w ten sposób na pytanie, dla-
czego w Polsce powstaje dużo projektów, 
których wpływ na gospodarkę jest znikomy. 
Okaże się, że wyłoni się pewien typowy 
scenariusz. Naukowcy otrzymują wsparcie 
fi nansowe z instytucji (NCN, NCBiR i itp.) 
– najpierw skromniejsze środki, a po kolej-
nym etapie projektu większe. 
Gdy już mają w ręku wynalazek i patent, 
okazuje się, że potrzebują jeszcze większych 
środków, by wejść na ścieżkę komercjalizacji 
i przeskalować biznes. 
I wtedy stają przed ścianą, ponieważ insty-
tucje państwowe nie sfi nansują tego etapu. 
Nie sfi nansują ich także spółki skarbu pań-
stwa, ani giełda, ponieważ stereotypy, o któ-
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rych mówiłem wcześniej powodują, że polski 
biznes z dużą rezerwą podchodzi do rodzi-
mych rewelacji naukowych. Sprawdzone 
w praktyce czyli wdrożone i oczywiście droż-
sze technologie z zagranicy są pewniejsze. 
W takiej sytuacji te młode fi rmy zmuszone 
są albo tanio sprzedać swój wynalazek 
zagranicznemu inwestorowi, albo zdani 
są na własne organiczne działania. Obie 
ścieżki nie są korzystne ani dla twórców, ani 
dla polskiej gospodarki.

– Jak to się udaje za granicą? Z jakich 
doświadczeń moglibyśmy skorzystać 
i je „implementować”?

– Aby zmienić system, powinniśmy zer-
knąć na doskonałe zagraniczne wzorce 
wsparcia narodowej nauki i przedsiębior-
czości, np. na Finlandię, Koreę Południową 
czy Stany Zjednoczone. W krajach tych 
nie istnieje coś takiego, jak teoretyczne 

rozważania o alokowaniu wsparcia fi nan-
sowego, ponieważ tam uznano już dawno, 
że jest to oderwane od rynkowych realiów, 
przez co jest z góry skazane na nieefektyw-
ne gospodarowanie środkami. 
W Polsce pilnie potrzeba instytucji rządo-
wej – nazwijmy ją umownie Radą Polityki 
Innowacyjnej, która określałaby co najmniej 
kilkuletnie plany inwestycyjne w odniesieniu 
do realiów rynkowych. Część pieniędzy 
powinna trafi ać na badania podstawowe, 
część na stosowane, natomiast największa 
część na inwestycje w rodzime technologie, 
rozwijane przez polskie fi rmy, tak by te miały 
szansę wejść ze swoimi rozwiązaniami na ry-
nek i tam otwarcie konkurować.
I tu kluczowe są co najmniej cztery czynniki. 
Po pierwsze, utrzymanie spójności na prze-
strzeni całego procesu komercjalizacji, tak 
by wartościowe idee o znacznym potencjale 
komercjalizacyjnym były dofi nansowane 
od etapu badań podstawowych, po wdroże-
nie rynkowe i skalowanie produkcji. 

Po drugie, konieczne wydaje się wsparcie 
rządowe poprzez inicjowanie zamówień 
wewnętrznych, tak by na pierwszym etapie 
działalności rynkowej startup miał zagwaran-
towaną część swoich przychodów z polskich 
spółek. 
Rząd mógłby choć kilka procent z puli prze-
znaczonej na inwestycje przekazać polskim 
spółkom technologicznym. Na razie nie wi-
dać tego typu działań. 
Przeciwnie, pomimo już rozwiniętego prze-
mysłu np. w dziedzinie transportu szynowe-
go, przetargi wygrywają zagraniczne fi rmy. 
Ten obszar mógłby być dodatkowo wzmoc-
niony specjalnym programem gwarancji kre-
dytowych, preferencyjnych kredytów czy też 
np. wsparciem ze strony ambasad i działają-
cych przy nich biur radcy handlowego. 
Po trzecie, konieczny jest profesjonalny 
nadzór ze strony inwestora, tzn. państwa, 
nie tylko nad pożytkowaniem przekazanych 

funduszy, ale nad procesem rozwoju startu-
pu oraz zapewnienie należytej ochrony jego 
własności intelektualnej. 
Po czwarte, zapewnienie w takiej agendzie 
apolitycznego składu. To powinien być ze-
spół złożony z autorytetów reprezentujących 
świat blisko związanego z nauką biznesu 
high-tech, ludzi rozumiejących procesy 
komercjalizacyjne i mechanizmy rynkowe, 
którzy mogą racjonalnie ocenić, w jakie 
badania i technologie warto zainwestować 
środki publiczne.
W ten sposób w skali całego kraju można 
by zapewnić rzeczywisty przepływ techno-
logii od wynalazku do skalowania produkcji, 
oferując najlepszym projektom rozwój bez 
konieczności przechwycenia wynalazków 
przez fi rmy zagraniczne. 
Dopóki tego rodzaju Rada – moim zdaniem 
– nie zaproponuje zmiany w systemie aloko-
wania środków, naukowcy niechętnie będą 
wchodzić na ścieżkę komercjalizacji. 

Nie mamy szans ścigać się z Koreą czy Fin-
landią, gdzie takie Rady działają i nadal bę-

dziemy patrzeć z zazdrością na Stany, gdzie 
twórca wciąż ma szansę w kilka lat stać się 
milionerem. To działa na wyobraźnię i moty-
wuje. I u nas też tak mogłoby być.
W mojej opinii, jeżeli państwo nie będzie 
tego systemu zmieniać, system będzie się 
powoli regulował sam, ale to będzie trwało 
latami. Naukowcy i fi rmy, którym zależy 
na wdrażaniu w życie idei, będą mieli poczu-
cie działania w warunkach trudnych, pełnych 
ograniczeń, szarpania się i posuwania 
małymi krokami. To jest zawsze frustrujące 
i niebezpieczne dla naprawdę wartościowych 
pomysłów. 

– Jaki wpływ na tę współpracę nauki 
i biznesu ma, będzie miało, wykorzy-
stywanie olbrzymich funduszy – dotacji 
unijnych w najbliższych latach?

– Oczywiście, każdy napływ gotówki dla 
nauki i gospodarki działa stymulująco. Jest 

mnóstwo ludzi zainteresowanych dotacjami 
i fi nansowaniem. Środki popłyną więc m.in. 
na uczelnie i trafi ą do naukowców. 
Jeśli jednak powrócimy do rozważań 
o bolączkach obecnego systemu, można 
wysunąć tezę, że priorytetem w zdobywaniu 
fi nansowania będzie przede wszystkim moż-
liwość osiągnięcia dodatkowego dochodu. 
W obecnym systemie te pieniądze nie będą 
efektywnie wykorzystane. Zwróćmy uwagę 
np. na taką rzecz. Sporo z tych środków 
zostanie przeznaczonych na zakup impor-
towanych innowacji. Podam przykład: fi rma 
uzyskuje dofi nansowanie na innowacje 
w związku z zakupem wtryskarki do pro-
dukcji okien. We wniosku innowacja jest 
motywowana tym, że taka wtryskarka… jest 
na rynku niecałe dwa lata. Czy na tym korzy-
sta polska nauka?
Firmy zachodnie już zorientowały się, 
że w Polsce łatwo pozyskać pieniądze 
na badania. To rodzi ryzyko patologii. 
Za polskie pieniądze fi rmy zagraniczne zle-
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je za granicę, by potem sprzedawać swoje produkty i usługi m.in. do Polski” je za granicę, by potem sprzedawać swoje produkty i usługi m.in. do Polski” 
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HISTORIA WYNALAZKU S-ARCA

Na czym polega Na czym polega 
skuteczna skuteczna 

komercjalizacjakomercjalizacja

Marek Massalski
Zajmuje się tematyką komercjalizacji na UW, Agencja Optimum PR

Na Uniwersytecie Warszawskim zrodził się wynalazek, Na Uniwersytecie Warszawskim zrodził się wynalazek, 
który stał się obiektem największej komercjalizacji który stał się obiektem największej komercjalizacji 

w historii polskiej nauki. W ciągu ostatnich w historii polskiej nauki. W ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy dwa koncerny farmaceutyczne kilkunastu miesięcy dwa koncerny farmaceutyczne 

zainwestowały w niego aż 610 mln euro. Jak zainwestowały w niego aż 610 mln euro. Jak 
wyglądała droga do tego sukcesu i czy na tym wyglądała droga do tego sukcesu i czy na tym 

przykładzie mogą wzorować się inni rodzimi przykładzie mogą wzorować się inni rodzimi 
naukowcy?naukowcy?

Co stało się obiektem aż tak silnego po-
żądania światowych koncernów? To uni-
wersalny sposób zwiększania trwałości 
i produktywności cząsteczek mRNA, które 
w komórkach organizmów odgrywają klu-
czową rolę w produkcji białek (zob. ramka). 
Posiadając trwalsze i produktywniejsze 
mRNA, można stymulować organizmy 
do syntetyzowania konkretnych typów 
białek. 

Zastosowanie praktyczne takiego 
trwałego i wydajnego mRNA pozwala 
prowadzić m.in. zaawansowane bada-
nia kliniczne w zakresie szczepionek 
przeciw nowotworom. 

To jedno z najbardziej spektakularnych 
zastosowań, ale nie jedyne. Wynalazek 
będzie służyć również za podstawę 
przyszłych terapii chorób, których 
źródłem jest zaburzona gospodarka bia-

łek. A przecież białka odgrywają w życiu 
organizmów fundamentalną rolę (nie 
tylko budują tkanki, ale też wspierają 
niezliczone funkcje biologii komórek).

Transakcje na sublicencje trwałego 
i produktywnego mRNA, to największa 
komercjalizacja polskiej nauki. Przykład 
ten nie tylko budzi emocje, ale może rów-
nież inspirować naukowców planujących 
komercjalizować własny dorobek. 

Co zrobić, by osiągnąć sukces na taką 
skalę?

Na wiele czynników można 
mieć wpływ

Kiedy analizowaliśmy historię i kuli-
sy odkrycia S-ARCA, stało się jasne, 
że na obecny (a przecież jeszcze 
nie końcowy) spektakularny rezultat zło-

cają polskim naukowcom badania. Te fi rmy 
stają się właścicielem wyników. Transferują 
je za granicę, by potem sprzedawać swoje 
produkty i usługi m.in. do Polski. 
Dobrze byłoby, aby wraz z przyznawaniem 
ogromnych środków na innowacje, rozwój 
nauki i partnerstwa publiczno-prywatnego 
szły także reformy systemu alokowania tych 
środków tak, by możliwie spora ich część 
została w kieszeni polskich podatników 
i służyła realnemu rozwojowi innowacyjnych 
technologii.

– Jakimi kryteriami posługuje się UOTT 
przy kwalifi kowaniu pomysłów, rozwiązań 
do uwzględnienia przy dofi nansowy-
waniu czy ich kierowaniu do komer-
cjalizacji? Czyli – w skrócie – jaka jest 
strategia UOTT? Na co stawiacie, jakie 
są priorytety?

– Analizujemy przede wszystkim potencjał 
komercjalizacyjny. Na ile wyniki badań można 
transformować w produkt, który może być 
pożądany przez określonych ludzi, branże, 
segmenty rynku. Sprawdzamy też, jakiego 
rzędu środki są teoretycznie potrzebne, 
by wdrożyć do gospodarki rozwiązanie. 
Oprócz tego przyglądamy się także poten-
cjalnej konkurencji lub alternatywnym rozwią-
zaniom, w tym m.in. badamy status ochrony 
patentowej nad podobnymi rozwiązaniami.

– Kogo więc wspieracie?

– Działając przy Uniwersytecie Warszawskim 
staramy się wspierać zespoły naukowe 
na wzór najlepszych praktyk zagranicznych. 
Większość naukowców potrzebuje silnego 
wsparcia w całym obszarze rynkowym, 
poczynając od oceny potencjału komercjali-
zacyjnego przez zabezpieczanie własności 
intelektualnej ochroną patentową, rozwijanie 
funkcji biznesowych w ramach zakładanych 
spółek spin-off  aż po wchodzenie na rynek. 
A to wiąże się m.in. z pozyskiwaniem inwe-
storów prywatnych czyli całym procesem 
komunikacji, który prowadzi do przeskalowa-
nia wynalazku w produkt rynkowy. 

Naszą rolą jest zapewnienie profesjonalnego 
wsparcia na każdym z tych etapów. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Szymańska

Zdj. archiwum rozmówcy
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żyło się na tyle dużo różnych czynników, 
że trudno opracować prostą, najlepszą 
receptę, z której mógłby skorzystać każdy 
naukowiec. 

Są czynniki kluczowe i oczywiste – powie-
dzieć, że potrzebna była przede wszystkim 
ciężka, kilkuletnia praca, to zbyt mało. 
To był „pot i łzy”, karkołomny wysiłek wielu 
osób okupiony tysiącami godzin spędzo-
nych w laboratorium, to pokonywanie ko-
lejnych barier technicznych i formalnych. 

Podobnie można powiedzieć o szczę-
ściu. Gdyby nie odpowiednia doza 
szczęścia, być może zespół prof. Jacka 
Jemielitego nie byłby w obecnym 
punkcie. 

O ile jednak na szczęście, które nas 
spotyka, nie mamy większego wpływu, 
to na przebieg i ilość pracy wpływ mamy 
ogromny. Ktoś może wszak powiedzieć: 
„Przecież napracowałem się bardzo, mia-
łem szczęście, a i tak wyników mojej pracy 
nie udało się skomercjalizować. Gdzieś 
popełniłem błąd”. 

Analiza historii komercjalizacji S-ARCA po-
zwala wyłonić co najmniej 10 czynników, 
które ostatecznie doprowadziły do szczę-
śliwego fi nału i to na nich chciałbym się 
dalej skoncentrować. Warto im się przyj-
rzeć, ponieważ każdy z tych aspektów 
można mieć pod kontrolą. 

Dekalog naukowca myślącego 
o komercjalizacji

Przygotowując pierwszy opis historii ko-
mercjalizacji wynalazku S-ARCA, zdałem 
sobie sprawę, że gdyby nie zaistniał pe-
wien ciąg zdarzeń, ostatecznie z perspek-
tywy zwykłego człowieka, który być może 
będzie potrzebował innowacyjnej terapii 
nowotworowej, osiągnięto by niewiele. 
Media nie pisałyby dziś o tym odkryciu ani 
w wymiarze społecznym, ani biznesowym, 
a fi rmy farmaceutyczne nie próbowały 
z pomocą S-ARCA opracować leków ratu-
jących w przyszłości życie milionów ludzi. 
Owszem wynalazek ujrzałby światło dzien-
ne, ale na wieki trafi ł do szufl ady, a jego 
echa „jedynie” rozbrzmiewałyby w czaso-
pismach naukowych o ponadprzeciętnym 
współczynniku IF. 

Sama ciężka praca naukowca oraz premia 
w postaci szczęścia najczęściej nie wy-
starczą, by odkrycie zamienić w dobrze 
sprzedający się produkt. Potrzeba czegoś 
więcej. 

Poniższe 10 punktów jest próbą przed-
stawienia pewnej uniwersalnej metody 
na udaną komercjalizację. Uszeregowane 
są one w kolejności nieprzypadkowej, 
gdyż odnoszą się do rzeczywistej chro-
nologii zdarzeń z historii komercjalizacji 
wynalazku S-ARCA.

10 kroków przybliżających 
do sukcesu:

1. Dawać wartości, których niektórzy 
rzeczywiście szukają

Odkrycie (wynalazek) powinno odpowia-
dać na rzeczywiste potrzeby ludzi, przy 
czym niekoniecznie muszą być to szerokie 
grupy benefi cjentów. 

Obecnie wobec świata nauki ciągle rosną 
oczekiwania „aplikacyjności” dla prowa-
dzonych badań. Liczy się szybki efekt 
i możliwość praktycznego zastosowania 
rozwiązań. Im szybciej jakieś odkrycia uda 
się zamienić w produkty, tym lepiej. To ro-
dzi silną i nie zawsze pożyteczną presję. 

Tymczasem tylko nieliczne badania pod-
stawowe w swojej pierwszej fazie służą 
komercjalizacji i jest to naturalne. Nauka, 
to bowiem odkrywanie prawideł rządzą-
cych światem i ciągłe poszerzanie wiedzy. 

Nie każdą wiedzę da się zamienić na war-
tość rynkową. Nie zmienia to jednak faktu, 
że na którymś etapie badań podstawo-
wych, trzeba zadać sobie pytanie o to, 
w jakim zakresie prowadzone prace mogą 
służyć ludziom. Ktoś, kto myśli o komercja-
lizacji swojego dorobku powinien przestro-
ić swoje myślenie (lub przynajmniej dopeł-
nić je) z rozważań na temat prowadzonych 
odkryć na rozważania na temat tego, 
czy i w jaki sposób zdobyta wiedza, dane 
i wnioski mogą służyć określonym grupom 
benefi cjentów (ludziom, fi rmom, środowi-
sku naturalnemu, przyszłym pokoleniom). 

Wynalazek S-ARCA poprzedzały ponad 
dwie dekady badań podstawowych 
prowadzonych na Uniwersytecie War-

NA CZYM POLEGA WYNALAZEK 
S-ARCA

mRNA to naturalnie występujące cząstecz-
ki, których rolą jest przenoszenie informacji 
genetycznej w komórkach. Cząsteczki te, 
jako kopie niewielkich fragmentów DNA, 
są biologicznym „przepisem na białko”. 
Dzięki nim komórki organizmu syntetyzują 
konkretne typy białek. Aby produkcja 
białka w komórce mogła się rozpocząć, 
cząsteczka mRNA musi połączyć się z inną 
cząsteczką, tzw. czynnik inicjujący trans-
lację, który przenosi mRNA do maszynerii 
komórki wytwarzającej białko. 
Zachodzi naturalna konkurencja między 
różnymi cząsteczkami mRNA – większość 
z nich nie łączy się z czynnikiem translacyj-
nym. Co więcej, cząsteczki mRNA są krót-
kotrwałe i po kilku, kilkunastu godzinach 
są degradowane przez enzymy. Jeśli więc 
pewne metody terapii zakładają podawanie 
do organizmu mRNA, tak aby stymulować 
komórki do produkcji określonych typów 
białek, podawane cząsteczki powinny 
zarówno wykazywać większą odporność 
na enzymy (trwałość), jak i silniejsze 
powinowactwo do czynnika inicjującego 
translację i wygrywać konkurencję z innymi 
cząsteczkami mRNA. W ten sposób takie 
trwałe i konkurencyjne mRNA przyczynia 
się do wzrostu produkcji pożądanego typu 
białka. 
Naukowcom było już wiadomo, że jeden 
z końców mRNA, tzw. kap 5’ (jest to uni-
wersalna, wspólna dla wszystkich rodzajów 
mRNA stała końcówka cząsteczki), od-
grywa szczególną rolę zarówno w trans-
lacji, jak i degradacji mRNA. To dlatego, 
że to właśnie z tym końcem łączy się czyn-
nik translacyjny, jak również od niego roz-
poczyna się enzymatyczny rozkład mRNA. 
Zespół naukowców kierowany przez 
profesora Jacka Jemielitego z Wydziału 
Fizyki UW rozpoczął eksperymenty, 
zmieniając strukturę chemiczną kap 5’ 
i badając właściwości biochemiczne 
nowych cząsteczek mRNA. Pewna mo-
dyfi kacja przyniosła spektakularne wyniki. 
Okazało się, że zamieniając tylko jeden 
atom tlenu na atom siarki, mRNA wykazuje 
zarówno kilkukrotnie dłuższą trwałość, jak 
i powinowactwo do czynnika inicjującego 
translację. Wynalazek nazwano S-ARCA 
i to właśnie on stał się obiektem najwięk-
szej w Polsce komercjalizacji nauki. 
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szawskim. Dopiero po dokonaniu odkrycia 
do zespołu dotarła świadomość potencjału 
komercjalizacyjnego wynalazku. To był po-
czątek przestrojenia podejścia z wyłącznie 
naukowego na naukowo-produktowe.

2. Współpracować z różnymi 
środowiskami, ekspertami, 
ośrodkami kompetencji

Przy obecnym poziomie konkurencyjności 
w nauce, działanie w pojedynkę najczę-
ściej skazane jest na porażkę. Reguła 
ta dotyczy zresztą większości aspektów 
związanych z prowadzeniem nauki, prac 
rozwojowych czy komercjalizacji. Tak jak 
trudno dziś dokonać przełomowego odkry-
cia samodzielnie, podobnie trudno same-
mu stworzyć i rozwinąć przedsiębiorstwo 
ponad skalę jednoosobowej działalności. 

Do sukcesu potrzeba współdziałania, 
najlepiej interdyscyplinarnych środowisk 
i specjalistów, gdzie każda ze stron wnosi 
odmienne kompetencje i wartości. Szcze-

gólnie jest to ważne, gdy twórcom zależy 
na przełamaniu status quo, opracowaniu 
i wdrożeniu innowacji, które znajdą szero-
kie uznanie rynkowe.

W przypadku naukowców z Uniwersy-
tetu Warszawskiego udana współpraca 
z ekspertami z zagranicy była jed-
nym z kluczowych czynników udanej 
komercjalizacji. 

Na etapie opracowywania wynalazku była 
to współpraca ze stanowym uniwersyte-
tem w Luizjanie – State University Health 
Sciences Center at Shreveport (LSUH-
SC-S). Partnerzy z Luizjany wnieśli ogrom-
ny wkład w testowanie biochemicznych 
właściwości modyfi kowanych cząsteczek 
mRNA – odpowiadali za działania, których 
w tamtym okresie polska strona nie mo-
gła szybko zrealizować. Na kolejnych 
etapach LSUHSC-S znacząco pomógł 
w prowadzeniu negocjacji z inwesto-
rem z Niemiec, fi rmą BioNTech. 

Amerykanie, bazując na swoich sporych 
doświadczeniach w komercjalizacji i ochro-
nie własności intelektualnej, pomogli 
zarówno ochronić wynalazek przed kon-
kurentami, jak i uzyskać korzystne warunki 
fi nansowe. To dzięki nim do warszawskiej 
uczelni trafi ają prowizje z tytułu sprzedaży 
sublicencji, a w przyszłości, jeśli zostanie 
wprowadzony na rynek lek z polskim 
wynalazkiem, wypłacane będą prowizje 
od jego sprzedaży. 

Niemniej istotna okazała się też współ-
praca merytoryczna z BioNTech, który 
kupił licencję na S-ARCA w 2011 r. Firma 
ta ponosi znaczne ryzyko fi nansowe, 
prowadząc testy kliniczne i przekonując 
największe światowe fi rmy farmaceutyczne 
do inwestowania w dalsze badania.

To BioNTech wymógł na polskich na-
ukowcach opracowanie metody produkcji 
odczynnika produktywnego i trwałego 
mRNA z ilości laboratoryjnej (miligramowej) 
do produkcyjnej (gramowej), która umożli-

wiłaby praktycznie wykorzystanie S-ARCA 
w badaniach klinicznych.

3. Chronić interesy współpracujących 
podmiotów

Każda współpraca to szansa, ale też 
i ryzyko. Naukowcy z reguły chętnie dzielą 
się swoimi wynikami, co niekiedy niestety 
obraca się przeciwko nim. Wydaje się 
jednak, że bez sojuszów kompetencyjnych 
nie zajedzie się daleko. Warto więc w imię 
komercjalizacji nauki podejmować ryzyko, 
nawet jeśli partnerem jest podmiot silny 
o wysoko rozwiniętych kompetencjach. 
Zaufanie buduje się długo, a na to w przy-
padku zawiązywania współpracy rzadko 
jest czas. 

Dlatego już na samym początku istnienia 
partnerstwa warto zadbać o to, by interesy 
obu stron były zabezpieczone, w sposób 
możliwe formalny (umową) i precyzyjny (ja-
sny podział kompetencji, udział w kosztach 

i przychodach). Praktyka uczy, że już sama 
reakcja potencjalnego partnera na propo-
zycję zawierania umów, może wiele powie-
dzieć o nim samym i o jego prawdziwych 
intencjach. Jeśli trafi amy na uczciwego 
i zaangażowanego partnera, chrońmy się 
wzajemnie umową, by dalej wspólnie grać 
do jednej bramki.

4. Chronić się patentami

Patent to skuteczny sposób ochrony przed 
utratą praw do własnego odkrycia/wy-
nalazku. Jeśli wynalazek ma potencjał 
globalny, a tak było w przypadku od-
krycia S-ARCA, lepiej chronić go ponad 
granicami państw (tryb PCT). To proce-
dury bardzo kosztowne, jednak czasem 
mogą za nie zapłacić inwestorzy.

5. Jak najlepiej publikować dorobek

Publikacje w prestiżowych pismach 
naukowych, to jedna z najskuteczniej-
szych reklam wynalazku. Z jednej strony 
promuje nazwiska twórców, z drugiej 
wabi potencjalnych zainteresowanych 

partnerów do współpracy merytorycznej. 
Nowe cenne kontakty mogą naprowa-
dzić na inwestora. Tak było w przypadku 
BioNTech, który okazał się być fi rmą 
powiązaną z uniwersytetem w Moguncji 
w Niemczech. Gdyby nie publikacja 
w prestiżowym czasopiśmie, mogłoby 
nigdy nie dojść do tej współpracy. 

6. Znaleźć solidnego inwestora, 
najlepiej branżowego

Niekiedy charakter odkrycia wymaga do-
datkowych zabiegów i trudno spodziewać 
się, że po publikacji naukowej ustawi się 
kolejka inwestorów. W takich przypadkach 
do nawiązania kontaktów rynkowych war-
to wykorzystać ośrodki komercjalizacyjne 
(jak np. działający na UW Uniwersytecki 
Ośrodek Transferu Technologii) lub wyspe-
cjalizowanych brokerów technologii. 

Do komercjalizacji najlepiej dobrać part-
nera, który łączy doświadczenia meryto-
ryczne z dziedziny naukowej z potencjałem 

Wynalazek S-ARCA rozpoczął się od badań podstawowych, Wynalazek S-ARCA rozpoczął się od badań podstawowych, 
a w rezultacie otwiera drogę do projektowania i testowania a w rezultacie otwiera drogę do projektowania i testowania 

innowacyjnych terapii dla przyszłych pokoleńinnowacyjnych terapii dla przyszłych pokoleń
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biznesowym w danej branży. Może to być 
np. instytut powiązany z przedsiębior-
stwami lub duża fi rma prowadząca własny 
dział R&D lub współpracująca z ośrodkami 
naukowymi. Najlepiej, gdy działalność 
inwestora wiąże się z charakterem prowa-
dzonych przez twórców badań.

7. Ostro (a raczej racjonalnie) 
negocjować

Trudno oczekiwać, by naukowiec 
z dnia na dzień stał się biznesmenem. 
W przypadku powoływanych do życia 
spółek typu spin-off  (przy uczelniach) lub 
startupów usiłujących zawojować rynek 
wynalazkiem, często odpowiedzialność 
za sukces rynkowy spada na naukowców, 
którym po prostu brakuje kompetencji 
biznesowych. Problem ten zaczyna się 
zresztą znacznie wcześniej – już na etapie 
negocjacji z pierwszymi potencjalnymi 
inwestorami. Zazwyczaj są to przedsię-
biorstwa świetnie funkcjonujące na rynku, 
gdzie przecież panują twarde reguły i silna 
konkurencja. 

Naukowiec w starciu negocjacyjnym jest 
na z góry przegranej pozycji. A im większe 
środki wchodzą w grę, tym łatwiej o bycie 
oszukanym lub wykorzystanym. Dlatego 
już na etapie do negocjacji z inwestorami 
naukowcom potrzeba kompetencji biz-
nesowych – najlepiej przedstawiciela lub 
partnera biznesowego, który potrafi  twardo 
i racjonalnie negocjować.

 Jak rozumiem racjonalizm w negocja-
cjach? Dobrze obrazuje to przypadek 
wynalazców S-ARCA, którym LSUHSC-S 
pomógł zabezpieczyć prawa do prowizji 
zarówno w przypadku odsprzedaży przez 
licencjobiorcę sublicencji, jak i w przypad-
ku wprowadzenia na rynek produktów 
końcowych w postaci leków. Racjonalizm 
polega na przewidzeniu i wyważeniu po-
tencjalnych korzyści w przyszłych latach 
(nawet odległych) oraz uwzględnieniu 
różnych scenariuszy rozwoju produktu 
przez inwestora.

8. Uwiarygodnić swój wynalazek 
w oczach inwestora

Należy sobie zdawać sprawę, że inwe-
stycja w wynalazek jest po stronie inwe-
stora zawsze identyfi kowana jako ryzyko. 
Niekiedy należy to ryzyko zmniejszyć. 

Dobrym sposobem może być pokazanie 
jeszcze na etapie negocjacji, że inwestor 
nie będzie miał kłopotu z przeskalowaniem 
produkcji. Zazwyczaj bowiem, inwestując 
w wynalazek bazuje się na wynikach prac 
laboratoryjnych i ma się stosunkowo nie-
wiele danych rynkowych.

Pokazanie zaangażowania po stronie 
twórców w to, by skutecznie skomercjali-
zować wynalazek to wielki atut w oczach 
inwestora. 

W przypadku S-ARCA tak właśnie było 
– naukowcy z Warszawy zostali popro-
szeni o dowód czyli pokazanie, że moż-
na wyprodukować minimalną ilość 
odczynnika wymaganą do rozpoczęcia 
badań klinicznych. Etap ten pochłonął 
pół roku ciężkiej pracy, ale warto było 
podjąć ten trud.

9. Poszerzać zakres wynalazku 
chroniąc się przed potencjalną 
konkurencją 

Gdy wynalazek osiąga duży potencjał 
komercjalizacyjny, warto zastanowić się, 
czy można tak ukierunkować dalsze bada-
nia, by ograniczyć potencjalnym konkuren-
tom pole działania.

W przypadku S-ARCA działaniem takim jest 
ciągła praca nad alternatywnymi sposobami 
zwiększania trwałości i produktywności 
mRNA poprzez różne modyfi kacje chemicz-
ne w końcówkach kap 5’. 

Stosunkowo szybko zespół odkrył drugą 
metodę (B-ARCA), którą również opaten-
tował w trybie międzynarodowym. W ten 
sposób znacznie ograniczył możliwości 
potencjalnych konkurentów.

10. Rozwijać badania w kierunku 
poszerzania działalności rynkowej

Po nawiązaniu współpracy z inwesto-
rem najlepiej jest poszerzać ekspertyzę 
z branży w celu poszukiwania kierunków, 
w jakich mogą rozwijać się dalsze bada-
nia naukowe. To może być współpraca 
z korzyściami dla obu stron – inwestor 
przejmuje odpowiedzialność za urynko-
wienie wynalazku, ale jednocześnie dzieli 
się wnioskami i informacjami z rynku, 
które mogą ukierunkować naukowców. 
Powracamy tu do kwestii „aplikacyjności” 
badań naukowych – to inwestor może 

przedstawiać naukowcom rzeczywiste 
potrzeby klientów.

Dwa scenariusze, dwie genezy 
produktów

Patrząc na świat nauki z dystansu, można 
powiedzieć, że są dwie główne ścieżki 
prowadzące do uruchomienia procesu 
komercjalizacji odkryć. 

Pierwsza z nich wychodzi od badań pod-
stawowych, których fundamentem jest 
„czysta nauka”, odwieczna chęć pozna-
wania świata i tłumaczenia otaczających 
nas zjawisk. W pewnym momencie, nie-
kiedy po wielu latach, odkrywana rzeczy-
wistość i formułowane na tej podstawie 
wnioski, mogą znaleźć ujście w postaci 
konkretnych produktów, rozwiązań 
czy usług. 

Czy nie tak właśnie było np. z odkryciem 
radu, które pozwoliło przejść z czystej, 
opartej na ideałach nauki do zastosowań 
praktycznych, z którymi zresztą do dziś 
mamy do czynienia? 

Pełną analogię do tamtego odkrycia moż-
na znaleźć w wynalazku S-ARCA, który 
rozpoczął się od badań podstawowych, 
a w rezultacie otwiera drogę do projekto-
wania i testowania innowacyjnych terapii 
dla przyszłych pokoleń. 

Druga ścieżka, przypomina scenariusz za-
kładania biznesu, gdy od początku założy-
ciele mają cel rynkowy i biznesplan. W na-
uce poniekąd też tak można, szczególnie 
jeśli kompetencjom naukowym towarzyszą 
kompetencje biznesowe. Najczęściej jed-
nak ten scenariusz jest realizowany, gdy 
inicjatywa wychodzi z rynku a podmiot 
komercyjny, widząc potencjał, szansę lub 
niszę rynkową zgłasza się do instytucji 
naukowych z propozycją wypracowania 
innowacji. 

Nie ma jednej recepty na sukces, ani jedy-
nego, optymalnego, gotowego do wdroże-
nia scenariusza, który zakończy się udaną 
komercjalizacją. Ważne jest, by uprawiając 
naukę umieć dostrzegać zależności mię-
dzy sensem badań, poszukiwaniem odpo-
wiedzi na odwiecznie zadawane pytanie 
„dlaczego”, a rzeczywistymi potrzebami 
ludzi. 
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„Dwa stulecia dobry początek”

Wynalazcy i odkrywcy Wynalazcy i odkrywcy 
z Uniwersytetu z Uniwersytetu 
WarszawskiegoWarszawskiego

dr historii Robert Gawkowski
Członek Jubileuszowego Komitetu Obchodów 200. lecia UW

W tym roku największa krajowa uczelnia – Uniwersytet Warszawski W tym roku największa krajowa uczelnia – Uniwersytet Warszawski 
obchodziła jubileusz 200. lecia powstania. Maskotką obchodów obchodziła jubileusz 200. lecia powstania. Maskotką obchodów 
była niewielka zabaweczka… kalejdoskop. Dlaczego akurat to?była niewielka zabaweczka… kalejdoskop. Dlaczego akurat to?

Ponieważ kalejdoskop wynaleziono w tym samym roku, w którym założono Ponieważ kalejdoskop wynaleziono w tym samym roku, w którym założono 
uczelnię – w 1816. Pomysł bardzo trafi ony, bo kalejdoskop jest jak uczelnia: uczelnię – w 1816. Pomysł bardzo trafi ony, bo kalejdoskop jest jak uczelnia: 

kolorowy, różnorodny, ciekawy i inspirujący.kolorowy, różnorodny, ciekawy i inspirujący.
Jednak z historią UW wiążą się daleko poważniejsze wynalazki i odkrycia niż Jednak z historią UW wiążą się daleko poważniejsze wynalazki i odkrycia niż 

nasz jubileuszowy kalejdoskop. Przyjrzyjmy się zatem wybranym osiągnięciom nasz jubileuszowy kalejdoskop. Przyjrzyjmy się zatem wybranym osiągnięciom 
naukowym z UW sprzed prawie 200 lat.naukowym z UW sprzed prawie 200 lat.

U czelnię założono niedługo po Kon-
gresie Wiedeńskim. Zależne od Ro-

sji, niewielkie Królestwo Polskie potrze-
bowało naukowego ośrodka i wychodząc 
temu naprzeciw car i król Aleksander I po-
wołał w dniu 19 listopada 1816 r. Królewski 
UW. Od samego początku uniwersytet 
działał w Pałacu Kazimierzowskim i oko-
licznych budynkach przy Krakowskim 
Przedmieściu. 

Przez pierwszych 15 lat czyli do upadku 
powstania listopadowego w murach 
warszawskiej Alma Mater kształciło się 
nieco ponad 3000 studentów. Wśród 
nich ciekawe, a nieco zapomniane oso-
by – ludzie o niebanalnych życiorysach, 

którzy odważyli się myśleć nieszablonowo 
i którzy po opuszczeniu uczelni stali się 
wynalazcami i odkrywcami.

P ierwszy z nich to Stanisław 
Janicki (1798–1855). Studia roz-

począł w Krakowie, gdzie studiował przez 
dwa lata. W 1817 r. przybył do Warszawy 
i został przyjęty na trzeci rok Wydziału 
Filozofi cznego. Jako student, mający 
niespełna 20 lat nauczał matematyki w Li-
ceum Warszawskim. Szybko poznano się 
na jego talentach i przyznano stypendium 
naukowe. Uniwersytet pomógł swemu 
utalentowanemu wychowankowi i wysłał 
go na dwuletnie studia mechaniki i ma-
tematyki do Paryża. Młodzieniec zgłębiał 

nauki, wizytując nie tylko ośrodki naukowe 
Francji, ale też Niemiec, Szwajcarii i Włoch. 
Po powrocie do ojczyzny, w końcu 1821 r. 
łatwo uzyskał stopień magistra fi lozofi i, 
a wkrótce potem zrobił doktorat za pra-
cę „O machinach parowych”. Uczelnia 
zatrudniła go jako adiunkta w nowym, 
wówczas nowoczesnym budynku obser-
watorium astronomicznego przy Ogrodzie 
Botanicznym.

S poro pisał i wydawał, np. w „Pamięt-
niku Warszawskim Umiejętności 

Czystych i Stosowanych”. Uchodził za pol-
skiego Jamesa Watta. Niestety powstanie 
listopadowe mocno zahamowało jego 
karierę. Janicki czuł się patriotą, więc 
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wstąpił do powstańczej armii jako porucz-
nik artylerii. Po upadku powstania jego 
Uniwersytet rozwiązano i Janicki stracił 
oparcie. Owszem jako uznany naukowiec 
nadal sporo publikował i działał w Dyrek-
cji Ubezpieczeń z samym Fryderykiem 
Skarbkiem, ale niestety swych zdolności 
już tak spektakularnie nie rozwijał.

Osobą, którą najpewniej znał Janicki był 
Andrzej Radwański (1800–1860). Studia 
na UW rozpoczął w 1823 r., także na Wy-
dziale Filozofi cznym. Zaraz po studiach 
rozpoczął pracę jako adiunkt w Gabinecie 
Fizycznym. Umiejętności Radwańskiego 
przydały się krajowi podczas powstania 
listopadowego, w którym wziął udział. 
Kierował produkcją jednej z fabryk saletry, 
która zaopatrywała armię polską w proch. 

N a miano wynalazcy Andrzej Ra-
dwański zasłużył w 1839 r., gdy 

zaprezentował własny dagerotyp na wy-
stawie w Towarzystwie Dobroczynności. 
Ta pierwsza polska fotografi a na metalowej 
płytce przedstawiała kościół Wizytek z wi-
docznymi obok budynkami Uniwersytetu. 
To, że Radwański uwiecznił miejsca sobie 
dobrze znane, w których zdobywał swą 
wiedzę, zapewne nie jest rzeczą przypad-
ku. Owe pierwsze polskie fotografi e zrobio-
ne techniką dagerotypii określano mianem 
cudu i bajki, a Radwańskiego okryły sławą.

Radwański, jak i Janicki studiowali na tym 
samym wydziale. Za to kolejny przedsta-
wiony tu student Jan Kazimierz Nepo-
mucen Krupski (1799–1856) studiował 
prawo. Krupski został studentem w 1821 r. 
i uczył się pilnie, o czym świadczy nagroda 
otrzymana na uczelni. Studiując, pisał 
artykuły do „Pamiętnika Warszawskiego”. 

Krupski przeszedł do historii z dwóch po-
wodów. Po pierwsze uznaje się go za pol-
skiego pioniera stenologii, a po drugie 
– twórcę szachów sportowych. W 1836 r. 
napisał Strategia szachowa, czyli teore-
tyczny i praktyczny sposób doskonalenia 
się w grze szachów. Po studiach pozostał 
w Warszawie pisząc do warszawskich 
gazet. Pod koniec życia był też biblioteka-
rzem w Akademii Duchownej.

I nnym znanym innowatorem był 
prof. medycyny Karol Kaczkowski 

(1797–1867). W tym miejscu godzi się 

przypomnieć, że Wydział Lekarski był czę-
ścią UW aż do 1950 r. Kaczkowski pod-
czas powstania listopadowego zorganizo-
wał nowoczesną służbę sanitarną, w tym 
pierwsze na świecie oddziały sanitarne 
działające na polu bitwy. Niosły one po-
moc także rannym żołnierzom rosyjskim. 
W rozmaitych słownikach i encyklopediach 
widnieje informacja, że Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż powstał w 1863 roku 
z inicjatywy szwajcarskiego fi lantropa 
i fi nansisty Henriego Duanta. Prawda, 
ale czy w poczynaniach Karola Kaczkow-
skiego, o trzydzieści lat wcześniejszych, 
nie dostrzeżemy pionierskiej inicjatywy?

Po powstaniu listopadowym Rosjanie 
uczelnię zamknęli na ponad ćwierć wieku. 
W 1862 r. uniwersytet odrodził się pod na-
zwą Szkoły Głównej, która dała nam jakże 
znanego badacza fauny i fl ory syberyjskiej 
Benedykta Dybowskiego (1833–1930). 
Dodajmy, że „uroki Syberii” naukowiec 
poznawał będąc tam na zesłaniu, ska-
zany przez carski sąd za konspirowanie 
na uczelni. 

K ilka lat po klęsce powstania stycz-
niowego uczelnię zrusyfi kowano 

i na Krakowskim Przedmieściu działał Ce-
sarski UW. Ale nawet wtedy, w dobie co-
raz gorszej rusyfi kacji odnajdziemy praw-
dziwych pasjonatów, jak choćby Michaiła 
Siemionowicza Cwieta (1872–1919) 
wynalazcę chromatografi i. Ten rosyjski 
uczony nie jest utożsamiany z ciemiężcą, 
a z człowiekiem nauki. Dlatego też został 
na współczesnym UW uhonorowany spe-
cjalną tablicą pamiątkową.

W 1915 r. uniwersytet zaczął stopniowo 
odzyskiwać swą polskość. Na uczelni 
pojawiły się pierwsze panie. Sławę zdobyły 
socjolog Maria Ossowska (1896–1974) 
czy „matka” polskiej reumatologii Eleonora 
Reicher (1884–1973).

W czasie dwudziestolecia mię-
dzywojennego sławna była 

warszawska szkoła matematyczna z tak 
wielkimi uniwersyteckimi matematykami, 
jak Samuel Eilenberg (1913–1998) 
i Stefan Mazurkiewicz (1888–1945). 
To dlatego właśnie członkowie tej szkoły 
(Alfred Tarski, Jan Łukasiewicz i Stanisław 
Leśniewski) stoją na kolumnach przed 
Biblioteką UW. 

Lata trzydzieste na UW, to także osiągnię-
cia uniwersyteckich archeologów, przede 
wszystkim Kazimierza Michałowskiego 
(1901–1981). Michałowski już przed wojną 
zdobył sławę odkrywcy Edfu. Był prekur-
sorem nubiologii i twórcą polskiej szkoły 
archeologii śródziemnomorskiej. 

Po wojnie uczelnię rozsławiali fi zycy: 
Jerzy Pniewski (1913–1989) i Marian 
Danysz (1909–1983), odkrywcy hiperją-
dra. O tym duecie uczonych mówiło się, 
że mają szansę na Nobla. Nie dostali jej, 
w przeciwieństwie do 5 innych laureatów 
wywodzących się z UW – Henryka Sien-
kiewicza, Leonida Hurwicza, Czesława 
Miłosza, Menachema Begina i Józefa 
Rotblata.

T o tylko niektórzy, wielcy odkrywcy 
i wynalazcy rodem z 200-letniej 

uczelni. A dziś? 

Dziś Uniwersytet Warszawski należy 
do najlepszych ośrodków naukowych 
w kraju. Stwarza właściwe warunki do pro-
wadzenia badań naukowych, wspiera 
niemal wszystkie dyscypliny, od humani-
stycznych po ścisłe i przyrodnicze. Współ-
czesny UW ma 21 wydziałów a studiuje 
tu ok. 45 tysięcy studentów. Uczelnia 
otwarta jest na świat, współpracuje 
z 800 partnerami zagranicznymi. Rocz-
nie na uniwersytecie realizuje się ponad 
3 tysiące tematów badawczych, w 33% 
przy wsparciu programów krajowych 
i zagranicznych. 

Dziś powszechnie znane są sukcesy 
uniwersyteckich archeologów, fi zyków, 
chemików, astronomów i informatyków. 
O efektach ich dociekań można prze-
czytać w renomowanych czasopismach 
takich jak: „Nature” czy „Science”. UW 
dumny jest ze swych dokonań naukowych 
w ciągu 200-letniej historii ale, jak wszyscy 
tu wierzą, to dopiero początek wielkiej 
kariery. I stąd hasło mijającego jubileuszu: 
„Dwa stulecia dobry początek”.

(Więcej o naukowcach z UW 
i ich dokonaniach można przeczytać 

w serii XII tomowej: Monumenta 
Universitatis Varsoviensis, wydanej 
w 2016 r. przez Wydawnictwa UW).
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Siedem spin-off na UWSiedem spin-off na UW
Na Uniwersytecie Warszawskim działa już siedem spółek typu spin-off. Na Uniwersytecie Warszawskim działa już siedem spółek typu spin-off. 

To fi rmy utworzone przez naukowców pracujących na UW, To fi rmy utworzone przez naukowców pracujących na UW, 
których udziałowcem jest właśnie uczelnia.których udziałowcem jest właśnie uczelnia.

Oprócz usług dla sektora rolniczego, GeoPulse 
będzie również zajmowała się satelitarnym 
monitoringiem lasów. Z ich usług będą mogły 
skorzystać urzędy, instytucje, placówki nauko-
we oraz duże przedsiębiorstwa.

Czym zajmują się naukowcy z sześciu pozo-
stałych spółek? 

RDLS
Wyhodowali bakterie, które usuwają metale 
ciężkie i substancje ropopochodne z wody 
albo gleb. Potrafi ą oddzielić ze ścieków prze-
mysłowych ołów czy rtęć. Spółka może też 
wykonać badania monitoringu środowiska.

WARSAW GENOMICS
Tworzą bardzo czułe testy genetyczne, aby 
odszukać w genomie człowieka błędy odpo-
wiedzialne za powstawanie chorób. Na pod-
stawie tych badań potrafi ą stwierdzić np. praw-
dopodobieństwo wystąpienia jakiegoś rodzaju 
nowotworu u konkretnej osoby.

AMERLAB
Zajmują się diagnostyką chorób pasożyt-
niczych i odzwierzęcych u ludzi i zwierząt. 
Naukowcy przeprowadzają badania mikrosko-
powe, immunofl uorescencyjne, molekularne 
i serologiczne. Mogą również licencjono-
wać lub sprzedawać testy dużym fi rmom 
diagnostycznym.

SPEKTRINO
Wykonują oprogramowanie do zaawanso-
wanych urządzeń pomiarowych np. do spek-
trometrów NMR. Pomiar, który zwykle trwał 
miesiąc, teraz może zajmować nawet kilka 
godzin. Opracowali również aplikację mobilną 
umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy 
sprzętu badawczego.

MIM SOLUTIONS

Opracowują matematyczne metody analizy 
danych ruchu w Internecie. Są w stanie zop-
tymalizować budowę stron tak, żeby ich klient 
znajdował to, czego szuka w krótkim czasie.

BACTREM

Tworzą nowe technologie na potrzeby środowi-
ska i rolnictwa ekologicznego. Zajmują się też 
rekultywacją zanieczyszczonych wód, gruntów, 
ziemi i odpadów. Opracowali szczepionkę 
bioremediacyjną, która usuwa substancje 
ropopochodne, znajdujące się np. w gruntach 
leżących niedaleko rafi nerii, poligonów wojsko-
wych czy bocznic kolejowych. 

Z innych uniwersyteckich 
badań i odkryć

Mniej sterydów w leczeniu nerek

Odkrycie prof. Macieja Mazura z Wydziału 
Chemii UW może przyczynić się do zmiany 
schematu leczenia chorób nerek i ograniczyć 
dawki sterydów przyjmowane w trakcie terapii. 

Zespół nerczycowy (białkomocz) objawia się 
znaczną utratą białka, które przedostaje się 
z krwi do moczu i jest wydalane z organizmu. 
To choroba występująca najczęściej u dzieci, 
które muszą być systematycznie monitorowane 
pod kątem obecności białka w moczu. Choć 
istnieją różne metody pomiaru, wszystkie 
informują chorego zbyt późno, czyli w fazie, 
w której nawrót już trwa. 

Prof. Maciej Mazur odkrył skuteczny i pro-
sty sposób wczesnego ostrzegania przed 
nawrotem choroby. Wynalazek przechodzi 
obecnie procedurę patentową prowadzoną 
przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii UW. 

Uniwersytet nie jest w stanie postawić sam 
fabryki sprzętu medycznego, ale może do-
starczyć rozwiązania, dzięki którym producent 
wprowadzi na rynek lepsze, konkurencyjne 
urządzenia. Do osiągnięcia celu potrzebna jest 
żywa współpraca dwóch środowisk – nauko-
wego i biznesowego. 

Żeby transfer wiedzy i technologii stał się moż-
liwy, w 2012 roku rektor UW powołał spółkę 
celową UWRC, która obejmuje udziały w spół-
kach typu spin-off . Do tej pory na Uniwersyte-
cie powstało siedem takich fi rm.

GeoPulse 

To najnowszy spin-off  Uniwersytetu War-
szawskiego. Jego założycielami są naukowcy 
z Centrum Nowych Technologii. Czym się 
zajmują? W wielkim skrócie: obserwują z ko-
smosu pola uprawne.

Firma GeoPulse, którą założył dr Przemy-
sław Żelazowski i Krzysztof Stopa, zajmuje 
się satelitarnym monitoringiem upraw. 
Do prowadzenia swoich badań naukowcy 
wykorzystują satelity NASA, ESA (Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej) i prywatnych 
operatorów. Z kosmosu obserwują wiele 
indywidualnych pól uprawnych, a następnie 
zbierają i przetwarzają informacje w skali 
regionalnej. Pozwala to rozpoznawać ano-
malie i w niedalekiej przyszłości umożliwi 
alarmowanie o nich odpowiednich służb, 
a także przewidywanie plonów i czasu zbio-
ru głównych upraw.

Zanim powstała spółka GeoPulse, naukowcy 
stworzyli aplikację dla rolników (SatAgro), 
pomocną w monitorowaniu i zarządzaniu 
ich uprawami. Po założeniu spółki na UW, 
naukowcy będą mogli rozpocząć działalność 
na szerszą skalę. 

„Dwa stulecia dobry początek”
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Szczególne właściwości algorytmów

Dr Marcin Pilipczuk z Instytutu Informatyki 
UW dołączył do grona zdobywców grantów 
ERC, którzy będą badać własności algo-
rytmów. Jest to 13. grant ERC, który trafi a 
do naukowców UW.

Dr Marcin Pilipczuk jest czwartym badaczem 
algorytmów z Uniwersytetu, który otrzymał 
grant Europejskiej Rady ds. Badań (European 
Research Council). To organizacja, która 
przyznaje fi nansowanie badań utalentowa-
nym naukowcom ze znaczącym dorobkiem. 
Ich prace mają prowadzić do przełomowych, 
odkrywczych wniosków i poszerzać wiedzę 
o świecie. 

Algorytm to swego rodzaju wzór matematycz-
ny, który można przełożyć na program kom-
puterowy. Klasycznym przykładem są dobrze 
już zbadane algorytmy wyszukiwania najszyb-
szych połączeń, które teraz – zaimplemento-
wane w takich aplikacjach, jak Google Maps 
czy jakdojade.pl, są wykorzystywane w czasie 
podróżowania samochodem czy komunikacją 
miejską. 

Badania dr Pilipczuka mają charakter teore-
tyczny. Jego zespół będzie dowodzić własno-
ści abstrakcyjnych modeli matematycznych, 
a potem wykorzystywać je w obliczeniach. 

Przebudzenie gwiazdy nowej

Od kilkunastu lat astronomowie 
z Uniwersytetu Warszawskiego przyglądają 
się gwieździe V1213 Centauri, która wybuchła 
8 maja 2009 roku. Analiza danych, które 
zebrali, potwierdza teorię hibernacji gwiazd 
nowych. 

To przełom w interpretacji mechanizmów 
prowadzących do gigantycznych kataklizmów 
kosmicznych, jakimi są wybuchy gwiazd 
nowych. Odkrycie zostało zaprezentowane 
na łamach prestiżowego tygodnika naukowe-
go Nature. 

Jedną z hipotez opisujących zachowanie 
gwiazd nowych pomiędzy wybuchami, jest 
teoria hibernacji, według której kilkadziesiąt 
– kilkaset lat po wybuchu nowej układ powi-
nien znaleźć się w stanie o niskiej aktywności 
(zwanym „hibernacją”), gdy przepływ masy 
praktycznie ustaje. 

Polskie uczelnie Polskie uczelnie 
w światowej perspektywiew światowej perspektywie
20 polskich uniwersytetów i politechnik znajduje się 20 polskich uniwersytetów i politechnik znajduje się 

w prestiżowej grupie „Top-1000” międzynarodowych w prestiżowej grupie „Top-1000” międzynarodowych 
rankingów akademickich. Polskie uczelnie zajmują rankingów akademickich. Polskie uczelnie zajmują 
też wysokie pozycje wśród „Top-200” najlepszych też wysokie pozycje wśród „Top-200” najlepszych 

na świecie w poszczególnych dziedzinach. na świecie w poszczególnych dziedzinach. 
Ale ambicje i możliwości środowiska akademickiego Ale ambicje i możliwości środowiska akademickiego 

są większe. są większe. 

W ocenie Fundacji edukacyjnej 
„Perspektywy”, która prowadzi stały 

monitoring i analizę rankingów międzynarodo-
wych, w grupie „Top-1000” ma szanse znaleźć 
się w najbliższych latach około 30 polskich 
uczelni, a 10 z nich ma szansę na awans 
(w różnych rankingach) do grupy „Top-500”. 
Osiągnięcie tego celu wymaga skoordynowa-
nych wysiłków MNiSW, uczelni i ich partnerów.

Dyskutowano o tym podczas konferencji „Pol-
skie uczelnie w światowej perspektywie – Ran-
kingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, 
zorganizowanej wspólnie przez Konferencję 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską 
Komisję Akredytacyjną i Fundację Eduka-
cyjną „Perspektywy” w dniach 1–2 grudnia 
w Warszawie.

W konferencji, odbywającej się pod patronatem 
i z udziałem Jarosława Gowina, wicepre-
miera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 
wzięła udział czołówka polskiego życia akade-
mickiego. Wśród 150 uczestników byli rektorzy, 
prorektorzy i dziekani z 82 polskich uczelni 
oraz władze instytucji wspierających szkolnic-
two wyższe i naukę: KRASP, PKA, RGNiSW, 
PAN, Krajowego Punktu Kontaktowego Progra-
mu „Horyzont 2020”, Urzędu Patentowego RP 
i innych.

– Awans w rankingach nie może być celem 
samym w sobie – podkreślił wicepremier 
Jarosław Gowin. – Myślę, że być może refor-
my, które wprowadzano z dużą determinacją 
w ostatnich latach, częściowo nie powiodły się 
właśnie dlatego, że awans w rankingach wy-

dawał się celem samym w sobie. Chodzi o to, 
żeby awansować w rankingach, ale też żeby 
ten awans był „skutkiem ubocznym” realnych 
przemian. (…) Najważniejsze jest zaangażo-
wanie środowiska akademickiego – i nikt tego 
środowiska nie wyręczy. Ale też to środowisko 
słusznie artykułuje swoje oczekiwania pod 
adresem ministerstwa, pod adresem rządu. 
Największy nawet wysiłek ze strony środowiska 
akademickiego nie przyniesie efektów, jeżeli 
nie będzie systemowego i wymiernego fi nan-
sowo wsparcia dla polskich uczelni i polskiej 
nauki. 

– To, gdzie są nasze uczelnie w światowych 
rankingach, ma wpływ na postrzeganie Polski 
w świecie – stwierdził prof. Jan Szmidt, 
przewodniczący KRASP. – Świadczy o tym, jak 
kształcimy, dla kogo kształcimy i jak jesteśmy 
odbierani w konfrontacji z innymi. Rankingi 
to jest coś, co tak naprawdę dzisiaj może 
stanowić ogromną siłę pozytywną, ale także 
może być siłą niszczącą, jeśli będzie niewłaści-
wie interpretowane i przyjmowane. W KRASP 
doceniamy wagę tego zagadnienia i dlatego 
pierwszą komisją specjalną, którą powołaliśmy 
w tej kadencji, jest Komisja ds. Akredytacji 
i Rankingów.

– Możemy się obrażać na rankingi, ale jeżeli 
popatrzymy na pierwszą setkę tych najwyżej 
notowanych, to zobaczymy, że są tam uczelnie, 
o których od razu powiedzielibyśmy: „to są do-
bre szkoły” – powiedział prof. Krzysztof Diks, 
przewodniczący Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej. – Z punktu widzenia PKA, na przykład 

(Z informacji 
Biura Prasowego UW)
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pierwsza „10” z rankingu przygotowywanego przez „Perspektywy”, za-
równo w rankingu uczelni, jak i dziedzin, pokrywa się z ocenami Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej.

W aldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” 
podkreślił w swoim wystąpieniu, że rankingi akademickie stały 

się na całym świecie – w uzupełnieniu do procedur akredytacyjnych – 
uznanym instrumentem kształtowania kultury jakości uczelni. Służą one 
również do monitoringu reform wdrażanych w szkolnictwie wyższym. 
Co roku publikowanych jest kilkanaście solidnych rankingów między-
narodowych, których metodologie pozwalają wiarogodnie oceniać 
co najmniej 1000 szkół wyższych (łącznie jest ich na świecie ok. 18 ty-
sięcy). W grupie „Top-1000” najlepszych uczelni na świecie znajduje się 
już 20 polskich uniwersytetów i politechnik.

Polskie uczelnie zajmują też stabilne pozycje wśród „Top-200” najlep-
szych na świecie w poszczególnych dziedzinach. Do grupy tej należą 
m.in.: budownictwo na PW, elektronika na PW, fi lozofi a na UJ i UW (ko-
lejność alfabetyczna), fi nanse na ALK, fi zyka na UJ i UW, geografi a i stu-
dia regionalne na UJ, inżynieria mechaniczna na PW, kierunki muzyczne 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, lingwistyka i fi lologie 
obce na UJ i UW, matematyka na UJ i UW, rolnictwo na SGGW oraz 
zarządzanie na ALK i SGH.

W ocenie Fundacji edukacyjnej „Perspektywy”, która prowadzi sta-
ły monitoring i analizę rankingów międzynarodowych, w grupie 

„Top-1000” ma szanse znaleźć się w najbliższych latach około 30 pol-
skich uczelni, a 10 z nich ma szansę na awans (w różnych rankingach) 
do grupy „Top-500”. Osiągnięcie tego celu wymaga skoordynowanych 
wysiłków MNiSW, uczelni i ich partnerów.

Wśród mówców warszawskiego spotkania byli twórcy czołowych 
światowych rankingów szkół wyższych: Ben Sowter z QS, Billy Wong 
z Times Higher Education, Isidro Aguillo z Webometrics i Perit Cakir 
z URAP. Udział w konferencji wzięli też przedstawiciele tzw. Excellence 
Initiatives (programów przyspieszonego rozwoju grupy czołowych uczel-
ni) z Niemiec i Federacji Rosyjskiej: Sabine Behrenbeck z German 
Council of Science and Humanities i Victor Koksharov, rektor Ural 
Federal University, który uczestniczy w Russian Academic Excellence 
Project 5-100.

Kolejne sesje dwudniowej konferencji poświęcone były: doświadczeniom 
wdrażania Excellence Initiatives, tworzenia uniwersytetów badawczych 
oraz wykorzystaniu rankingów w strategicznym zarządzaniu uczelniami. 
Wśród mówców i prowadzących kluczowe sesje byli między innymi 
(w kolejności wystąpień): prof. Wojciech Nowak, rektor UJ, prof. Michał 
Kleiber, b. prezes PAN, prof. Tadeusz Słomka, rektor AGH, prof. 
Andrzej Koźmiński, prezydent ALK, prof. Marek Tukiendorf, rektor PO, 
prof. Ryszard Naskręcki, prorektor UAM, prof. Marcin Pałys, rektor 
UW, prof. Andrzej Tretyn, rektor UMK, prof. Tomasz Szapiro, były 
rektor SGH, prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, dr Alicja Adamczak, 
prezes Urzędu Patentowego RP, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK 
„Horyzont 2020”.

W debacie o uniwersytetach badawczych uczestniczył też Aleksander 
Bobko, sekretarz stanu w MNiSW. Obecni byli wiceministrowie nauki 
i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska i Łukasz Szumowski oraz 
Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

P odczas konferencji odbyła się Gala Nagród „ELSEVIER 
Research Impact Leaders”, podczas której wyróżniono sześć 

polskich uczelni (w sześciu szerokich dyscyplinach nauki uwzględnia-
nych przez OECD), które w ostatnich trzech latach (2013–15) wniosły 
największy wkład do zwiększenia postrzegalności (visibility) polskiej 
nauki na świecie. Z rąk Jarosława Gowina nagrody odebrali rektorzy 
i prorektorzy: Uniwersytetu Jagiellońskiego (Life Sciences/Agricultural 
Sciences), Politechniki Śląskiej (Engineering and Technology), Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Humanities), Politechniki 
Poznańskiej (Medical Sciences), Politechniki Częstochowskiej (Natu-
ral Sciences) i Politechniki Gdańskiej (Social Sciences).

(Partnerem merytorycznym konferencji było Wydawnictwo Elsevier, 
a program Santander Universidades jej partnerem instytucjonalnym).

Przewodniczący KRASP, rektor PW prof. dr Jan Szmidt 
i prezes UPRP dr Alicja Adamczak podczas konferencji

Od lewej: prof. M. Kleiber, b. prezes PAN, prof. M. Pałys, rektor UW, 
prof. K. Diks, przewodniczący PKA, W. Siwiński, prezes Fundacji 
Perspektywy, J. Gowin, wicepremier, minister NiSW, prof. J. Szmidt, 
przewodniczący KRASP, rektor PW

Oprac. na podst. materiałów Fundacji Perspektywy
Anna Cis

Zdj. Fundacja Perspektywy
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Braliśmy udział

Święto Święto 
Politechniki Politechniki 

WarszawskiejWarszawskiej

15 listopada br. Politechnika Warszawska uroczyście obchodziła swoje Święto. 15 listopada br. Politechnika Warszawska uroczyście obchodziła swoje Święto. 
To jedna z najważniejszych dat w jej historii.To jedna z najważniejszych dat w jej historii.

100 lat temu, w dniu 15 listopada w 1915 roku zainaugurowano rok 
akademicki, w którym po raz pierwszy w historii uczelni zajęcia od-
bywały się całkowicie w języku polskim. Na pamiątkę tego właśnie 
wydarzenia ustanowiono Święto Politechniki Warszawskiej. Tra-
dycja Politechniki Warszawskiej jest jednak o wiele dłuższa, sięga 
początków XIX wieku, kiedy to w 1826 roku została otwarta Szkoła 
Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego w Warszawie. 

Tegoroczne obchody rozpoczynają także dwusetlecie działalności 
Uczelni pod obecną nazwą i z polskim językiem wykładowym. 
Z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń naukowych, edukacyj-
nych i artystycznych, które mają przypomnieć historię powstania 
i kształtowania się struktur uczelni, ale także zaprezentować jej róż-
norodność i podkreślić rolę, jaką uczelnia od początku istnienia 
odgrywa w życiu stolicy. 

 Kalendarz obchodów rozpoczęło 15 listopada uroczyste po-
siedzenie Senatu uczelni. Jak co roku podczas gali, absolwenci 
o wybitnych osiągnięciach zawodowych otrzymali statuetki Złotej 
Księgi. W kolejnych dniach odbyły się koncert z okazji 60. lecia 
Klubu Stodoła oraz spektakl Teatru Politechniki Warszawskiej. 

Sobotę 19 listopada „zagospodarował” samorząd studencki. 
Wśród zaplanowanych imprez znalazły się m.in. XIII Bieg o Puchar 
Rektora Politechniki Warszawskiej, Gala Złotej Kredy, podczas 
której wręczone zostały nagrody najlepszym – zdaniem studen-
tów – nauczycielom akademickim oraz wybory miss i mistera 
Politechniki Warszawskiej. Można było zwiedzać z przewodnikiem 
m.in. Gmach Główny, Gmach Fizyki, Salę Senatu, a także Muzeum 
Politechniki Warszawskiej. 

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej zaplanowano także 
takie wydarzenia towarzyszące, jak m.in. wystawy, seminaria 
i wernisaże. 

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią tech-
niczną. Według rankingu Perspektyw 2016 w kategorii Kierunki 
Techniczne na 12 wskazanych kierunków studiów, aż w sześciu 
przypadkach Politechnika Warszawska zajęła pierwszą pozycję. 
Uczelnia kładzie szczególny nacisk na udział w krajowych i za-
granicznych programach badawczych. PW dysponuje bardzo 
wysokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk 
technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą 
i laboratoryjną. 

Ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności 
i przedsiębiorczości jest transfer technologii (więcej w Kwartal-
niku UPRP w wywiadzie z prorektorem PW prof. Stanisławem 
Wincenciakiem).

W PW działa ponad 140 kół naukowych, organizacji i stowarzy-
szeń. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają 
na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami 
praktycznymi. 

51% absolwentów PW znajduje pracę w czasie krótszym niż 
miesiąc (Badanie Losów Absolwentów 2015). Na 19 wydziałach 
i w 1 kolegium kształci się aktualnie prawie 37 tys. studentów 
i doktorantów. 

(AP)

(O Politechnice Warszawskiej pisaliśmy obszernie 
w Kwartalniku UPRP nr 4/26/2015 i nr 1/27/2016)
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Kultura innowacyjności Kultura innowacyjności 
Politechniki Politechniki 

WarszawskiejWarszawskiej

Rozmowa z prof. dr inż. Stanisławem Wincenciakiem, 
prorektorem ds. rozwoju Politechniki Warszawskiej

„Szeroka oferta merytoryczna CZIiTT PW oraz pozostałych „Szeroka oferta merytoryczna CZIiTT PW oraz pozostałych 
jednostek zaangażowanych w proces transferu technologii, jednostek zaangażowanych w proces transferu technologii, 

tworzy kulturę innowacyjności Politechniki Warszawskiej, tworzy kulturę innowacyjności Politechniki Warszawskiej, 
pozwalając na systematyczne budowanie wewnętrznego pozwalając na systematyczne budowanie wewnętrznego 

kapitału relacji z naukowcami, innowatorami kapitału relacji z naukowcami, innowatorami 
funkcjonującymi na poszczególnych wydziałach uczelni” funkcjonującymi na poszczególnych wydziałach uczelni” 

– Panie Rektorze czy mógłby Pan przed-
stawić ważne wynalazki, już opatentowane 
przez Politechnikę Warszawską w ostat-
nich latach? Które z nich są „najciekawsze” 
ze względu na ich ocenę gotowości do ryn-
kowego wdrożenia?

– Chciałbym przede wszystkim podkreślić, 
że Politechnika Warszawska przykłada bardzo 
dużą wagę do problemu wzrostu innowacyj-
ności nauki oraz rozwoju badań naukowych, 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 
Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)

których wyniki relatywnie szybko mogą znaleźć 
praktyczne zastosowanie. Stąd jednym z ele-
mentów systemu rozwoju innowacyjności było 
utworzenie Centrum Zarządzania Innowacjami 
i Transferem Technologii PW, na budowę 
infrastruktury którego pozyskano środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W skład centrum wchodzi Dział Komercjalizacji 
i Transferu Technologii. 
Otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami 
i Transferem Technologii Politechniki War-

szawskiej (miejsca współpracy regionalnego 
biznesu, instytucji otoczenia biznesu, inicjatyw 
klastrowych, NGO-sów i administracji) jest 
jednym z istotniejszych czynników mających 
wpływ także na mazowieckie innowacje 
w najbliższych latach. Benefi cjentami są ma-
zowieccy przedsiębiorcy, w tym startupy, 
jednostki sfery B+R z Warszawy i Mazowsza, 
jednostki samorządu terytorialnego oraz 
organizacje pozarządowe. Działania CZIiTT 
skierowane są zarówno do środowiska 
akademickiego Politechniki Warszawskiej 
(naukowcy, studenci), innych szkół wyższych, 
jak i środowiska naukowego z regionu, kraju, 
zagranicy. 
CZIiTT PW funkcjonuje zaledwie półtora roku, 
stanowiąc ważny element budowanego od kil-
ku lat uczelnianego systemu innowacyjności. 
W tym czasie naukowcy Politechniki War-
szawskiej zgłosili wiele interesujących inno-
wacyjnych rozwiązań wynalazczych o dużym 
potencjale rynkowym, wśród których są m.in. 
wymienione w tabeli obok.
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– Co charakteryzuje sposób współpracy 
z naukowcami, badaczami na Politechni-
ce, poszczególnymi wydziałami, spośród 
których wpływa najwięcej propozycji wy-
nalazczych (które są najbardziej twórcze) 
a także szerzej – ekosystem transferu 
technologii i komercjalizacji na Politechnice 
Warszawskiej? 

– Koordynacją procesu transferu technologii 
i komercjalizacji w ramach uczelnianego sys-
temu innowacyjności zajmuje się CZIiTT PW 
we współpracy z IBS (Instytut Badań Stosowa-
nych) PW Sp. z o.o. oraz rzecznikami patento-
wymi (aktualnie Politechnika Warszawska ma 
podpisaną umowę na obsługę z zewnętrzną 
kancelarią prawną w zakresie prowadzenia 
spraw związanych z ochroną własności 
intelektualnej). 
Cechą wyróżniającą obecny model jest konso-
lidacja procesów (zespoły uczelnianych jed-
nostek odpowiadających za proces transferu 
technologii i komercjalizacji są zlokalizowane 
w CZIiTT PW oraz wspólnie pracują). To po-
zwala na zwiększenie efektywności współ-
pracy z naukowcami, zespołami naukowymi, 
poprzez cykliczne spotkania, konsultacje 
ale również organizację wielu inicjatyw i wyda-
rzeń. Należy podkreślić rolę CZIiTT w procesie 
współpracy ze środowiskiem naukowym PW, 
pozwalającą na pełne spectrum wsparcia 
środowiska naukowego, poprzez działania 
realizowane przez poszczególne komórki 
organizacyjne. Spośród dużej liczby różnych 
aktywności warto wskazać m.in. na:

projekty:  Inkubator +, Innowacje w proce-
durach transferu technologii: Nauka – Prze-
mysł w ramach Programu Dialog, Global 
Entrepreneurial Talent Management 3, itd., 
wydarzenia: Alfa School, Bulding Bridge,  
Wielki Zderzacz Pomysłów, warsztaty i se-
minaria tematyczne w zakresie design thin-
king, ochrony własności intelektualnej, itd. 
programy akceleracji: Kreatywny Semestr  
Projektowy, Alfa School, 
realizację projektów badawczych: Przed- 
siębiorczość akademicka Politechniki 
Warszawskiej.

Dzięki szerokiej ofercie merytorycznej CZIiTT 
PW oraz pozostałych jednostek zaangażowa-
nych w proces transferu technologii, tworzymy 
kulturę innowacyjności Politechniki Warszaw-

Lp. Nazwa
Opis technologii

Koncepcja Zastosowanie

1. Masa ceramiczna 
wykazująca efekt 
zagęszczania 
ścinaniem

Przedmiotem wynalazku jest 
ceramiczna masa na bazie 
krzemionki wykazująca 
zdolność zagęszczania 
ścinaniem.

Masę ceramiczną według wynalazku 
korzystnie stosuje się do protekcji 
ciała człowieka, w tym do kamizelek 
kuloodpornych, ochraniaczy 
sportowych oraz w urządzeniach 
tłumiących energię w przemyśle 
motoryzacyjnym i lotniczym 
do rozpraszania drgań i wstrząsów.

2. Układ odladzania 
sieci trakcyjnej 
prądu stałego 
z przekształtnikiem

Rozwiązanie procesu 
ochrony przed oszronieniem, 
oblodzeniem i odladzania sieci 
trakcyjnej w celu zapewnienia 
ciągłości ruchu pociągów 
elektrycznych poprzez grzanie 
sieci trakcyjnej. Praktycznie 
cała energia zużywana jest 
na grzanie przewodów przy 
minimalnych stratach. Możliwe 
jest również podwyższenie 
napięcia w sieci trakcyjnej przy 
wystąpieniu stanów awaryjnych.

Poprawa niezawodności pracy linii 
kolejowych w okresie zimowym przez 
zapobieganie oblodzeniu i oszronieniu. 
Sieci trakcyjne prądu stałego na liniach 
dwutorowych. Układ zapewnia 
możliwość normalnej eksploatacji sieci 
trakcyjnych przez pociągi w warunkach 
grożących osadzaniem się szronu 
i lodu na sieci.

3. Sposób wytwarzania 
kwasów 
diacylowinowych 
(przez hydrolizę 
bezwodników 
i krystalizację 
kwasów)

Istotą technologii otrzymywania 
kwasów diacylowinowych 
(KDAcW) jest zastosowanie 
dodatkowego składnika, który 
minimalizuje procesy uboczne 
hydrolizy i pozwala otrzymać 
produkty przez krystalizację 
z wody, z układów emulsji.

Kwasy diacylowinowe należą 
do najczęściej stosowanych 
środków pomocniczych 
w przemyśle farmaceutycznym, 
służą do rozdzielania mieszanin 
racemicznych, podczas 
produkcji aktywnych substancji 
farmaceutycznych (API).

4. Nagolenniki 
piłkarskie 
o zwiększonym 
stopniu 
absorbowania 
energii

Przedmiotem wynalazku jest 
elastyczny nagolennik piłkarski 
o zwiększonym stopniu 
rozpraszania siły uderzenia.

Elastyczny nagolennik według 
wynalazku stosuje się do protekcji 
ciała człowieka. Szczególnie 
dedykowany jest piłkarzom, jednak 
może być wykorzystywany również 
przez przedstawicieli innych dyscyplin 
sportowych.

skiej, co pozwala na systematyczne budowanie 
wewnętrznego kapitału relacji z naukowcami, 
innowatorami funkcjonującymi na poszczegól-
nych Wydziałach, uczelni. 

– Czy można powiedzieć, że PW w jakiejś 
dziedzinie wynalazczości „specjalizuje” 
się (na tle innych uczelni politechnicznych 
w Polsce)? 

– Wśród wiodących wydziałów pod względem 
innowacyjności należy wymienić: Chemiczny, 

Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektrycz-
ny, Inżynierii Produkcji, Mechatroniki, Inżynierii 
Lądowej, itd. A wśród wielu ciekawych rozwią-
zań warto zwrócić uwagę m.in. na:

technologię wytwarzania mikrocząstek  
zdolnych do transportu i wymiany gazów 
oddechowych tj.: tlenu oraz dwutlenku 
węgla tzw. „sztuczna krew”. Zastosowanie 
do wszystkich pacjentów, niezależnie 
od grupy krwi, Technologia systemu 
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dostarczania leku opartego o nanocząstkach polisacharydowych 
z zastosowaniem w leczeniu onkologicznym. (Koordynator zespołu 
badawczego prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej. Laboratorium Inżynierii Biomedycznej)

technologię Inteligentnego transformatora umożliwiającego oszczęd- 
ność energii oraz wyeliminowanie problemu braku dostaw energii. 
(Koordynator zespołu badawczego prof. dr hab. inż. Mariusz 
Malinowski, Wydział Elektryczny) czy 

technologię kompozytów FRP wykorzystaną do zaprojektowania  
i wybudowania tzw. mostu kompozytowego. (Koordynacja – zespół 
naukowy: dr inż. Rafał Molak, dr inż. Wojciech Spychalski, mgr inż. 
Łukasz Gołębiowski, mgr inż. Radosław Karczewski, mgr Katarzyna 
Balke, inż. Edyta Granica, Wydział Inżynierii Materiałowej. Uczelniane 
Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”).

– Ile z tych wynalazków udało się skomercjalizować? 

– W latach 2014–2016 liczba skomercjalizowanych technologii (sprzedaż 
technologii lub patentów) wyniosła 5, zawarto 471 umów z podmiotami 
gospodarczymi a liczba podpisanych umów licencyjnych – 46.

– Czy powstały spin – off y lub z waszym udziałem startupy – jakie 
PW ma pod tym względem portfolio? 

– Za najistotniejsze elementy działań w zakresie komercjalizacji 
po 1 stycznia 2014 r. należy uznać osiągnięcia w zakresie komercjalizacji 
pośredniej. W czerwcu 2015 r. powstała pierwsza na Politechnice War-
szawskiej spółka spin-off . W roku 2015 r. powołano kolejnych 5 spółek 
spin-off , a do końca września 2016 r. kolejne 7. 
Wszystkie te spółki wykorzystują wyniki badań (w tym patenty) będące 
własnością PW na podstawie licencji. Taki model komercjalizacji (zawie-
rający w sobie elementy komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej) uzna-
no za najkorzystniejszy dla twórców i Uczelni ze względów podatkowych 
i fi nansowych. 
W latach 2013–2016, gdy uczelnia poprzez IBS PW Sp. z o.o. realizowała 
projekt w ramach programu SPIN-TECH, w jego efekcie stworzono bazę 
wyników badań przeznaczonych do komercjalizacji, obejmującą obecnie 
237 technologii. Warto podkreślić, iż w ciągu 15 miesięcy funkcjonowania 
Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej 
uczestniczył w procesie zawarcia ponad 28 umów warunkowych na re-
alizację prac badawczo – rozwojowych o wartości około 25 mln złotych, 
z czego 6 umów jest obecnie realizowanych.

– Jacy specjaliści pracują w CZIiTT PW? Czy CZIiTT PW współpra-
cuje z brokerami technologii, ekspertami ds. rynku? 

– W ramach CZIiTT PW zatrudnieni są specjaliści z różnych dziedzin 
związanych merytorycznie z funkcjami Centrum, a więc: przygotowania 
i realizacji projektów (zarządzania projektami), edukacji, szkoleń, badań 
i analiz, ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji, fi nansów, po-
mocy publicznej, prawa, i inne. W 2015 roku CZIiTT nie współpracował 
na stałe z brokerami technologicznymi. W 2017 roku w związku z uru-
chomieniem realizacji projektu Inkubator + planowane jest nawiązanie 
współpracy z brokerem technologicznym. 

– Uczelnie mają obecnie dużą swobodę i autonomię, mogą same 
projektować swoje systemy transferu technologii – co więc jest 
największym problemem przy komercjalizacji? 

– Problematyka efektywnego transferu technologii oraz komercjalizacji 
to skomplikowany temat, niemniej z perspektywy kilkunastomiesięczne-
go funkcjonowania CZIiTT, obserwowane kluczowe bariery dotyczą m.in.: 
braku odpowiedniej wiedzy po stronie naukowców, studentów, dokto-
rantów w zakresie transferu technologii, wiedzy i komercjalizacji, praw 
własności intelektualnej, przedsiębiorczości, komunikacji, itp. Tematyka 
komercjalizacji jest stosunkowo „nowym” pojęciem stąd naukowcy mają 
obawy, a także często nie dostrzegają szans rozwojowych. 
Brakuje też rozwiązań systemowych na poziomie legislacji krajowej, sta-
nowiących element zachęty dla uczelni oraz bezpośrednio naukowców, 
zbyt są skomplikowane procedury/przepisy. Wydajemy niewielkie środki 
na działania „miękkie” (reklama, prezentowanie dobrych praktyk, case 
study) i „twarde”, związane z komercjalizacją (wsparcie dla naukowców 
tworzących spółki jest minimalne). Za mało informujemy o sukcesach 
„prawdziwej” komercjalizacji i niestety zrozumienie i właściwa komunika-
cja pomiędzy sektorem biznesu oraz nauki szwankuje. 

– Czy naukowcy muszą być „namawiani” do zabezpieczenia swych 
praw własności? CZIiTT ma w tym względzie własny program 
edukacyjny? 

– Efektywny transfer technologii oraz wiedzy wymaga odpowiedniego 
kapitału relacji wewnątrz uczelni, właściwego „instrumentarium” wsparcia 
(formalno-prawnego oraz merytorycznego) środowiska naukowego, 
ale przede wszystkim ciągłego procesu edukacyjnego. Wszystkie 
wymienione czynniki powodują, iż środowisko naukowe Politechniki 
Warszawskiej systematycznie zmienia podejście do kwestii ochrony 
praw własności intelektualnej, starając się coraz częściej odpowiednio 
zabezpieczać. 
Dlatego m.in. w 2017 r. CZIiTT PW planuje uruchomić kilka nowych 
inicjatyw ukierunkowanych na propagowanie a więc edukację w zakresie 
zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej, m.in.:

uruchomienie programu akceleracji skierowanego do najlepszych  
zespołów naukowo-badawczych, obejmującego m.in.: program 
edukacyjno-szkoleniowy, wizyty studyjne w wybranych ośrodkach 
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„Postaw zadanie, a dostaniesz rozwiązanie”naukowo-badawczych (zagra-
nicznych i krajowych), warsz-
taty/seminaria z partnerami 
krajowymi i międzynarodowymi, 
spotkania z biznesem w tym: 
wizyty studyjne u partnerów 
branżowo-przemysłowych, spo-
tkania w SSE, parkach techno-
logicznych, itd. oraz „mikrosta-
że” w wybranych fi rmach,
uruchomienie ogólnouczel- 
nianego obowiązkowego 
programu akceleracji (kursu) 
skierowanego do wszystkich 
studentów (I i II stopnia) oraz 
kół naukowych, obejmującego 
zagadnienia ochrony własności 
intelektualnej.

– Jak można ocenić znaczenie 
Regulaminu ochrony własności 
intelektualnej, który powinna 
posiadać każda uczelnia – jest 
pomocny w stymulowaniu dzia-
łalności innowacyjnej? 

– Uwarunkowania formalno-
prawne stanowią bardzo istotny 
element procesu komercjalizacji. 
Od 2015 roku w Politechnice War-
szawskiej funkcjonuje Regulamin 
zarządzania prawami autorskimi 
i prawami pokrewnymi oraz pra-
wami własności przemysłowej 
i zasad komercjalizacji będący 
kompendium informacji dla całego 
środowiska akademickiego uczelni, 
określający rolę poszczególnych 
jednostek w procesie, ale przede 
wszystkim w sposób przejrzysty 
zasady oraz regulacje dotyczące 
komercjalizacji. 
W związku ze zmianami prawnymi 
związanymi z tzw. małą ustawą 
o innowacyjności, w pierwszym 
kwartale 2017 roku dokument 
będzie modyfi kowany. Zachęcam 
do odwiedzenia i analizy informacji 
dostępnych w serwisie interneto-
wym www.cziitt.pw.edu.pl.

– Dziękuję za rozmowę.

O wynalazkach, O wynalazkach, 
pasji tworzenia i kreowaniu pasji tworzenia i kreowaniu 
proinnowacyjnych postaw proinnowacyjnych postaw 

wśród najmłodszych wśród najmłodszych 

Rozmowa z dr Antonim Latuszkiem PW

– Czy pamięta Pan swój pierwszy wynalazek, który 
zgłosił do UPRP?

– Tak, oczywiście. Mój pierwszy wynalazek, opracowałem 
jeszcze przed pójściem do szkoły. Był to wał korbowy. 
A jak na to wpadłem? Otóż urodziłem się w 1934 roku, 
poszedłem do szkoły zaraz po wojnie, gdy miałem 11 lat. 
Nie miałem pojęcia, co to jest szkoła i co tam się robi, 
jak wygląda i gdzie się znajduje. Na szczęście potrafi łem 
już czytać, a nauczyłem się dzięki powracającym z Anglii 
żołnierzom, którzy przywozili różne czasopisma i książ-
ki. Pamiętam książkę „Nowoczesny samochód”, było 
to 14 wydanie, które nauczyło mnie wszystkiego o samo-
chodach. Dzięki niej pozdawałem egzaminy z budowy 
samochodów, silników, a nawet egzamin na prawo jazdy. 
„Nowoczesny samochód” zainteresował mnie na tyle, 
że postanowiłem zbierać różne przydatne materiały, 
by samemu coś skonstruować i tak powstał mój pierwszy 
wynalazek – wał korbowy. Natomiast pierwszy wynala-
zek, który zgłosiłem do UPRP był z dziedziny mechaniki 
i dotyczył przytrzymywania bardzo małych próbek drogich 
półprzewodników. Było to w latach 1965–1970, został 
on wdrożony do przemysłowego stosowania i bardzo 
szybko się rozpowszechnił, ponieważ wiele osób potrze-
bowało tego rozwiązania.

– Czy oprócz książek miał Pan jakiś autorytet, na któ-
rym mógł się wzorować?

– Nigdy nie miałem jednej, konkretnej osoby. Mógłbym 
raczej powiedzieć, że było ich mnóstwo, ponieważ wszyst-
ko opierałem na książkach, wiedzy i ciekawości świata. 
To było istne szaleństwo, zresztą do dziś mi tak zostało 
– gdy wpadam do biblioteki, to czytam i przeglądam książ-
ki w biegu lub na stojąco, bo nigdy nie miałem i nie mam 

Rozmawiała 
Anna Kwiatkowska

Zdj. PW
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czasu. Wciąż dostrzegam potrzebę tworzenia coraz to nowych wynalaz-
ków i wciąż mam w sobie tą ogromną ciekawość.

– Od najmłodszych lat ciągnęło Pana do konstruowania?

– Odkąd pamiętam było to dla mnie niesamowite, te wszystkie maszyny, 
które tuż po wojnie się pojawiły – samochody, broń, pociski, pancerfau-
sty. To wszystko fascynowało mnie od najmłodszych lat. Jak to działa, 
jak to zostało zrobione – wszędzie chciałem pozaglądać i taki był począ-
tek. Dlatego od najmłodszych lat zajmowałem się tworzeniem różnych 
rzeczy, takich jak wały korbowe, bezkorbowe silniki, samoloty napędzane 
silnikiem spalinowym – sprawiało mi to ogromną satysfakcję.

– Pana maksyma brzmi Postaw zadanie, a dostaniesz 
rozwiązanie…

– Otóż to! Ludzie często mnie pytają: skąd to wiedziałeś? Jak na to wpa-
dłeś? Zawsze odpowiadam, że jak widzę kłopotliwą sytuację, to stawiam 
sobie zadanie, jak ją rozwiązać. Człowiek wtedy bardzo się angażuje, 
a to prowadzi do rozwiązania problemu. 
Uważam, że wynalazca nie wymyśla – wynalazca musi odpowiadać 
na potrzeby. Dostaje problem, bada potrzeby społeczeństwa i stawia 
sobie zadanie, aby rozwiązać trudność. Bardzo ważne jest również jego 
zaangażowanie, jeśli go nie ma, to nic nie stworzy. Poza tym wynalazca 
musi mieć jeszcze inne cechy – zaradność. Jeśli występują jakiekolwiek 
problemy lub kłopoty, to wynalazca zaczyna sobie radzić. Zresztą do-
brym przykładem jest program telewizyjny, który pokazuje życie ludzi 
w rozmaitych miejscach na kuli ziemskiej. 
Niedawno oglądałem odcinek, w którym prowadzący program poda-
rował nóż jednemu z mieszkańców Amazonii, który mimo, że widział 
to narzędzie pierwszy raz w życiu, po jego dokładnym obejrzeniu 
od razu wiedział, jak go używać i był bardzo zadowolony, że może teraz 

– Wiemy, że współpracuje Pan z młodzieżą, uczestniczy w dzia-
łaniach UPRP skierowanych do młodszego pokolenia, kiedy się 
zaczęła ta przygoda?

– Odkąd pamiętam dzieci zawsze mnie lubiły. Wystarczy, że spojrzę 
na dziecko i uśmiechnę się do niego, a ono odpowiada mi tym samym 
i to już oznacza, że jesteśmy przyjaciółmi. Poza tym, gdziekolwiek spo-
tykam dzieci, zawsze potrafi ę nawiązać z nimi dobry kontakt. Zaczynam 
z nimi rozmawiać zadając im pytania np. czy masz już swój wynalazek? 
Dzieci to interesuje, bo dorośli nie zaczynają zazwyczaj z nimi takich 
rozmów. Na początku odpowiadają mi, że nie mają, ewentualnie pytają 

Akcja Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”„Cała Polska Czyta Dzieciom” służy kształceniu humanistów,  służy kształceniu humanistów, 
którzy świetnie opanowują posługiwanie się słowami. którzy świetnie opanowują posługiwanie się słowami. 

Według mnie powinna powstać jeszcze jedna akcja Według mnie powinna powstać jeszcze jedna akcja „Cała Polska Majsterkuje!”„Cała Polska Majsterkuje!” 

łatwiej zdzierać korę z drzewa. U nas narzędzie to jest znane jako strug 
i wykorzystuje się je w warsztatach stolarskich. Ten przykład pokazuje, 
że ludzie niezależnie od wierzeń, wykształcenia i dostępności materiałów 
są zaradni, tj. myślący. 

Odpowiadając na potrzebę, wynalazca potrafi  przekształcić w cenne 
narzędzia nawet najbardziej bezużyteczne śmieci, aby potrzeba została 
zaspokojona. Tak to jest z tymi rozwiązaniami.

– Lecz wiele rozwiązań nie jest wprowadzanych do obrotu 
gospodarczego…

– Wynalazcy często popełniają błąd, że dają rozwiązanie, nie badając 
potrzeb rynku i później te wynalazki nie mają zastosowania w przemyśle. 
Idealna byłaby sytuacja, w której naukowiec w pierwszej kolejności identy-
fi kowałby potrzebę, na którą w dalszej kolejności mógłby znaleźć właści-
we rozwiązanie. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre wynalazki mają małą 
rotację czyli są potrzebne, ale ich zapotrzebowanie szybko się skończy. 

się: a co to jest ten wynalazek? Wtedy zaczynam im opowiadać o pew-
nej dziewczynce, która miała czarnego jamnika i problem, by znaleźć 
go szczególnie w nocy, gdy wyprowadzała go na spacer. Rozwiązała ten 
problem przez stworzenie świecącej obroży dla swojego psa. I zazwy-
czaj dzieci już same kończą historię, czemu ma służyć ta obróżka. Szyb-
ko kojarzą fakty, poza tym mają bogatą wyobraźnię, więc one to widzą, 
dostrzegają problem i szybko znajdują właściwe rozwiązanie. Wystarczy 
postawić im pytanie: co zrobiłbyś w takiej sytuacji? Proszę mi uwierzyć, 
to naprawdę wystarczy, by młodzi ludzie próbowali rozwiązać problem.

– Ile lat miał najmłodszy wynalazca, który z Panem pracował?

– Jeśli dobrze pamiętam 6 lub 7 lat.

– Czy któreś z dzieci zrobiło na Panu szczególne wrażenie?

– Wszystkie dzieci wspominam z sentymentem, ze wszystkimi do tej 
pory mam kontakt. Najpiękniejsza chwila jest wtedy, kiedy dziecko 
wpadnie na pomysł, aby rozwiązać stawiany problem. Jak tylko załapie 

Prezes UPRP A. Adamczak wręcza nagrodę dr A. Latuszkowi
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bakcyla tworzenia, to wtedy zaczyna się z nim 
wspaniała współpraca. Tak też poznałem 
pewne dzieci z Jasła, które urządzały zbiórkę 
pieniędzy. Podszedłem do nich i zapytałem 
czy mają jakieś wynalazki. Jedno dziecko od-
powiedziało twierdząco. I opowiedział, że gdy 
pojechał z tatą na grilla, to przy rozpalaniu 
strasznie się wszyscy męczyli. Gdy dmuchali, 
dym wpadał im do oczu, a przy tym narzekali 
na ból kręgosłupa, gdyż przez dłuższy czas 
pozostawali w niewygodnej pozycji. W końcu 
zaproponował swemu tacie, by podłączył 
wiatraczek do akumulatora w samochodzie, 
wtedy grill rozpali się sam. Z satysfakcją 
powiedziałem młodemu twórcy, że złączenie 
wiatraczka i akumulatora jest wynalazkiem 
a on wynalazcą.

– Czy zgadza się Pan z opinią, że współ-
czesna szkoła nie tylko, że nie rozwija, 
to w jakimś sensie „zabija” kreatywność 
w młodych ludziach?

– Poniekąd tak. Dziecko przede wszystkim od-
krywa świat. Bada go głównie poprzez dotyk, 
smak, słuch i nieograniczoną ciekawość, za-
glądając w każdy kąt. Im starsze dziecko tym 
więcej rozumie, kombinuje, stara się wymuszać 
pewne rzeczy na rodzicach. Wciąż pozostaje 
odkrywcą, tylko bardziej świadomym. Lecz 
niestety, gdy idą do szkoły, wówczas wszystko 
przemija. Zaczyna się nauka regułek i dzielenie 
czasu od klasówki po kartkówkę. 
Żałuję, że kolejne reformy szkolnictwa, które 
są wprowadzane w życie nie są konsultowane 
z ludźmi, którzy mają najlepszy kontakt z dzieć-
mi i nauczaniem. Realizowane są pewne iluzje, 
mniemania, które mają usprawnić nauczanie. 
Zdecydowanie warto byłoby poprawić jakość 
nauczania w szkołach i wyeliminować błędy. 
Największym nieporozumieniem w kształce-
niu są – moim zdaniem – nieustanne testy. 

W mniejszych dawkach byłoby w porządku, 
ale obecnie niestety nawet do matury dzieci 
uczą się według klucza i pewnego schematu, 
jak roboty, systemy operacyjne. Mają zawę-
żone pole wyobraźni i ograniczoną percepcję 
na świat, który nas otacza, naszą historię 
i sztukę. Poprzez testy nie uczy się logicznego 
i twórczego myślenia. 
To doświadczenia rozwijają wyobraźnię ucznia, 
a nie bezmyślne uczenie się regułek na pa-
mięć. Po co młodej osobie regułka, skoro i tak 
nie wie, co ona oznacza. Przede wszystkim 
nauczyciele powinni koncentrować się na do-
świadczeniach. Ostatnio tłumaczyłem pew-
nemu nastolatkowi, jak ogromną siłę wywiera 
na nas ciśnienie atmosferyczne. Nie wierzył 
mi i zapytał o dowód. Odpowiedziałem mu 
wtedy, aby wziął w domu odkurzacz i pokryw-
kę od garnka z dziurkami i spróbował bez 
trzymania pokrywki przyciągnąć ją do odkurza-
cza. Żadna siła tego nie podniesie, odkurzacz 
nie będzie w stanie się przyssać. I właśnie taką 
siłę wywiera na nas ciśnienie atmosferyczne, 
wtedy młodzieniec spojrzał na mnie i powie-
dział: „ma pan rację”. 
Nauka przez doświadczenia była popularna 
w moich czasach, nauczyciele pokazywali 
świat przez doświadczenia i to rozbudzało 
naszą wyobraźnię i kreatywność. Wymagana 
wiedza z podręczników nie uczy kreatyw-
ności. Zyskuje się wyłącznie, tzw. „płaskie” 
wykształcenie. 
Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” służy 
kształceniu humanistów, którzy świetnie opa-
nowują posługiwanie się słowami. Według 
mnie powinna powstać jeszcze jedna akcja 
„Cała Polska Majsterkuje!” 

– Czy rodzice mają duży wpływ na kre-
atywność swoich dzieci?

– Tak, pod warunkiem, że są to rodzice zaan-
gażowani i cierpliwi. Jesienią obserwowałem 
pewną młodą matkę, która odebrała ze szkoły 
swoją córkę. Córeczka zadawała jej mnóstwo 
pytań dotyczących wszystkiego, co ją otaczało. 
Mama udzielała odpowiedzi na jej pytania 
bardzo szczegółowo, cierpliwie i z pełnym za-
angażowaniem. Natomiast często też spotyka 
się na ulicy ludzi, którzy są wiecznie pędzący 
i odburkują coś swoim dzieciom. Odpowiedzi 
te są nieprzemyślane, a najgorsze brzmią „nie 
mam czasu, nie zawracaj głowy”. Niestety tacy 
rodzice zabijają u swoich dzieci ciekawość, 
zainteresowanie i kreatywność.

dr inż. Antoni Latuszek
Fizyk-wynalazca. Ma na swoim koncie 
około 300 patentów. Z Politechniką War-
szawską związany od 1973 r., choć nie był 
jej absolwentem. Ukończył Wydział Fizyki 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Pracował przez rok w Techni-
kum Kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim. 
Potem wrócił na uczelnię, początkowo 
na Politechnikę Śląską w Gliwicach, gdzie 
ukończył studia doktoranckie. Praca 
doktorska była dziełem zespołowym i doty-
czyła wzmacniaczy na akustycznych falach 
powierzchniowych. Na swoim koncie ma 
wiele cennych nagród. 

Z Urzędem Patentowym RP współpracuje 
od wielu lat, szczególnie przy wydarze-
niach popularyzujących wiedzę na temat 
techniki i ochrony własności przemysłowej 
m.in.: z młodymi wynalazcami w ramach 
akcji „Dziewczyny na Politechniki” oraz 
projekcie „Ambasador Szkolnej Wyna-
lazczości”. Bierze także czynny udział 
w działaniach UPRP podczas pikniku 
naukowego. 

W 2016 r. otrzymał nagrodę „Medal 
for Creativity” Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej za całokształt 
działalności służącej wspieraniu 
innowacyjności, szczególnie wśród 
młodego pokolenia twórców rozwiązań 
technicznych.

– Panie doktorze pomimo, że urodził się 
Pan w trudnych czasach, to udało się 
Panu osiągnąć sukces jako wynalazca. 
Czy ma Pan jakąś złotą radę dla przyszłych 
pokoleń?

– W zasadzie to tak, mam dwie wskazówki. 
Pierwsza to ciekawość. Jeśli tylko młode 
osoby będą ciekawe świata – osiągną sukces. 
Zaciekawienie, to aspekt dziecięcy. Jeżeli tylko 
jeszcze mają oni zaangażowanych rodziców, 
którzy ich wspierają, to jest to klucz do suk-
cesu. Natomiast druga wskazówka dotyczy 
kojarzenia. Pamiętam, jak nauczyciel przeniósł 
mnie z klasy piątej do siódmej i chciał pokazać, 
że mimo iż jestem młodszy, wiem więcej niż 
7-klasiści. Akurat była geografi a, stałem przed 
mapą i miałem wskazać Karpaty. Nie miałem 
z tym żadnego problemu, dlatego że w gruncie 
rzeczy wszystko mnie interesowało. Nauczy-
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ciele i uczniowie myśleli, że naprawdę dużo 
wiem, ale przyznam się szczerze, że wie-
działem niewiele. Jestem ignorantem do dziś, 
ale świadomym. Nawet do końca nie znałem 
na pamięć regułek z fi zyki, ja je tylko stosowa-
łem. Wiedza teoretyczna sama mi się utrwaliła 
poprzez wykonywanie zadań praktycznych. 

– Czy obecnie pracuje Pan nad jakimś 
innowacyjnym rozwiązaniem?

– Tak, oczywiście. To teraz ja zadam pytanie: 
co w ostatnim czasie najbardziej nam doskwie-
rało i niepokoiło?

– Smog?

– O właśnie, uważam, że jest potrzebna re-
wolucja – świat stoi w miejscu. Trzeba pójść 
w nowym kierunku. Energetyce potrzebny jest 
dziś optymizm, nadzieja, wizja rozwoju, która 
zawsze rodzi ożywienie gospodarcze. W dzie-
dzinie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wiele 
się robi, lecz nadal króluje tu kosztowna krótko-
wzroczność i niepewność inwestycji. 
Bardzo trudno jest nam wyobrazić sobie 
współczesną cywilizację bez elektrowni 
i samochodów. Tymczasem ziemskie zasoby 
surowców naturalnych wyczerpują się, ich eks-
ploatacja jest coraz droższa i w zauważalnie 
negatywny sposób wpływa na klimat. Potrzeb-
na jest zatem rewolucja w energetyce. Po-
winniśmy przestać wydobywać ropę naftową 
i węgiel, bo to uzależnia ludzi od źródeł energii, 
których zasoby się kończą. 
Podstawowym źródłem energii powinno stać 
się promieniowanie słoneczne. Słońce dostar-
cza nam przecież ogromną ilość energii, która 
ze względu na brak odpowiednich rozwiązań 
technicznych pozostaje wciąż niewykorzysty-
wana i niezagospodarowana. A przecież jest 
to źródło właściwie niewyczerpywane i cał-
kowicie bezpieczne dla środowiska. Obecnie 
jestem na zaawansowanym etapie prac nad 
wynalazkiem, który pozwoliłby na pozyskiwa-
nie energii słonecznej na skalę przemysłową.
– Panie doktorze, serdecznie dziękujemy 
za rozmowę i mamy nadzieję, że nadal bę-
dzie Pan wspierał i uczestniczył w różnych 
inicjatywach Urzędu służących rozbudza-
niu wyobraźni i pobudzaniu innowacyjności 
młodego pokolenia.

Odkrywać nieznaneOdkrywać nieznane

Rozmowa z Markiem Nowakowskim 
ekspertem w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

Bez spełnienia wymagań EMC, Bez spełnienia wymagań EMC, 
nie ma mowy o ocenie niezawodności wyrobu nie ma mowy o ocenie niezawodności wyrobu 

i analizie jego bezpieczeństwai analizie jego bezpieczeństwa

– Gdy się czyta Pana CV i poznaje historię 
pańskiej kariery, działalność, osiągnięcia, 
nie sposób przejść obok nich obojętnie. Ży-
ciowe i zawodowe konto ma Pan bogate... 

– To prawda. Przede wszystkim poświęcam się 
nauce i „handluję” wiedzą na najwyższym tech-
nicznym poziomie. Mierzę swoje kompetencje 
z inżynierami na całym świecie. Pasjonuje 
mnie projektowanie urządzeń elektronicznych, 
a zwłaszcza modyfi kacje procesów bizneso-
wych, ukierunkowanych na rozwój elektroniki 
i rozwiązywanie problemów pojawiających się 
w działaniu takich urządzeń. Realizuję własne 
prace badawczo – rozwojowe. Dotyczą one 
rozwoju elektroniki, sposobu pisania oprogra-
mowania wbudowanego, kształtowania środo-
wiska dla badań środowiskowych, analiz nieza-
wodności i bezpieczeństwa. Wyniki własnych 
badań, realizowanych z własnych funduszy 
komercjalizuję w sposób ciągły, przyspieszając 
w ten sposób realizację prac moich klientów. 

– No i wiem, że inwestuje Pan na Giełdzie 
Papierów Wartościowych?

– Tak, te inwestycje uświadamiają mi znacze-
nie, konsekwencje dobrych i złych decyzji, 
wyrabiają czujność w prowadzeniu biznesu, 
eliminując polityczną poprawność oraz chęć 
„podążania za tłumem”. Pokazują też, że należy 
kierować się długofalowymi celami. Jestem też 
właścicielem marki – znaku towarowego „EMC 
SUPPLY”, chronionego w Polsce.

– Co zadecydowało o pańskim sukcesie 
zawodowym – zdolności, dobra edukacja, 
pasja?

– Myślę, że dopisało mi szczęście. Na swojej 
drodze zarówno w szkole podstawowej, 
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, jak 
i studiach spotkałem wyjątkowych nauczycieli, 
wykładowców, pasjonatów i ekspertów w tym, 
co robili, czego uczyli. Mogę powiedzieć, 
że byłem szkolony przez najlepszych z naj-
lepszych zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
To oni swoją wiedzą i pasją zarazili mnie 
i zafascynowali. Do tej pory pamiętam ich na-

Rozmawiali 
Paulina Jaworska i Marek Gozdera

Zdj. UPRP
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zwiska i czuję dla nich wdzięczność i respekt. Nie było łatwo, ale warto. 
Do tego doszedł też na pewno mój wewnętrzny upór do odkrywania 
tego, co nie jest znane a także zdolność do abstrakcyjnego myślenia 
i korygowania popełnionych błędów zwłaszcza własnych. Tysiące godzin 
spędzonych na analizach schematów, naprawach sprzętu elektronicz-
nego, zarówno tego powszechnego użytku, jak i zaprojektowanego 
dla przemysłu ciężkiego, wojska, płynnego czytania schematów i zro-
zumienia fi nezji zaprojektowanych zabezpieczeń, fascynacja pięknem 
projektowania, jak i wyciągania wniosków z popełnionych błędów, udział 
w skomplikowanych projektach, tak samo pięknych, jak trudnych i nie-
bezpiecznych, wszystko to przyniosło po latach rezultaty. 

– Gdzie zdobywał Pan pierwsze szlify, które doprowadziły 
aż do amerykańskiego Uniwersytetu w Missouri?

– Zacznę od Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale 
Elektroniki, który ukończyłem w 1989 r. Będąc żołnierzem zawodowym, 
czułem się bardziej naukowcem. To tam nauczyłem się elektroniki 
i czytania schematów oraz projektowania urządzeń. Gdy rozpocząłem 
projektowanie profesjonalnej i skomplikowanej elektroniki, miałem 
umiejętności i wiedzę. Wiedziałem, jaką powinna mieć funkcjonalność. 
Reszta przyszła z czasem. Początkowo pracowałem w polskim ośrodku 
badawczo – rozwojowym. Potem przeszedłem do zaawansowanych 
technologicznie korporacji międzynarodowych. Tam z zaskoczeniem 
stwierdziłem, że swobodnie mogę wdawać się w dyskusje techniczne 

z najbardziej doświadczonymi inżynierami. Pozyskiwałem wiedzę z całe-
go świata. Wspomnę choćby o niezwykłym inżynierze, Noelu Hendriksie. 
To on pierwszy uświadomił mi, że wiedzę z zakresu projektowania 
z uwzględnieniem EMC można usystematyzować. Z innej zaś korporacji 
„WOODWARD” zostałem skierowany na szkolenie EMC na Uniwersyte-
cie w Colorado Springs – Missouri Rola. To była dla mnie przysłowiowa 
„kropka nad i” w projektowaniu urządzeń pod wymagania EMC. Spotka-
łem inżynierów z najbardziej zaawansowanych technologicznie ośrodków 
w USA, także z NASA, a uzyskana wiedza potwierdziła nie tylko moje 
wcześniejsze analizy i wyniki badań, ale umocniła w przekonaniu, że wy-
brałem dla swego rozwoju słuszną drogę. 

– Specjalizuje się więc Pan głównie w rozwiązywaniu wyzwań 
projektowo-uruchomieniowych zwłaszcza z dziedziny EMC czyli 
kompatybilności elektromagnetycznej. Na czym głównie to polega 
i komu głównie służy?

– Kiedyś rynek w Polsce był taki, że nie istniały praktyki zlecania innym 
rozwiązania problemów projektowych. Gdy opracowałem swoje mate-
riały szkoleniowe z zakresu projektowania urządzeń pod wymagania 
EMC, szybko poszerzyłem te usługi o analizy i rozwiązywanie wyzwań 
projektowych. Okazało się, że jest wiele przedsiębiorstw, które nie mogą 
przejść procesu certyfi kacji. Zacząłem zdobywać takie zlecenia i je re-
alizować. Wówczas ten rynek nie miał konkurencji i był bardzo fascy-
nujący. Od tamtej pory prowadząc jednoosobową działalność, pracuję 
z zespołami na całym świecie zajmując się elektroniką dla każdej branży, 
poczynając od małych urządzeń trzymanych w ręce do bardzo skompli-
kowanych złożonych systemów mobilnych. Zakres moich obowiązków 
jest także zróżnicowany. Od zadań czysto projektowych, do niezwykle 
ciężkich i odpowiedzialnych analiz bezpieczeństwa i niezawodności. 
To także swego rodzaju „boks techniczny” między ekspertami przy bar-
dzo ważnych kontraktach, gdzie to czy można certyfi kować urządzenie, 
czy nie, zależy od kompetencji negocjatorów technicznych. A od tego 
bardzo często zależą losy przedsiębiorstw czyli ich dalsze istnienie.

– Czy można pokusić się o stwierdzenie, że jest Pan innowatorem 
na rynku polskim w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycz-
nej (EMC)?

– Myślę, że jest coś w moich procedurach pracy, co czyni je innowa-
cyjnymi. Dają się zastosować do każdego projektu i na każdym etapie 
jego rozwoju. Są efektywne w działaniu i tanie w stosowaniu. Pomimo 
pozornie dużej ilości dodatkowej pracy w projekcie, nadają projektowi 
niezwykłą szybkość i pewność sukcesu. Poniekąd indywidualnie in-
terpretuję normy i procedury badawcze. Wielokrotnie zaskakuję tym 
pracowników laboratoriów, ale zawsze osiągamy konsensus, gdy za tym 
idzie dogłębne zrozumienie celu procedury badawczej, jak i specyfi ki 
danego obiektu badań. Moich procedur uczą się zarówno pracownicy 
laboratoriów, jak i zaawansowane technologicznie korporacje. W moich 
szkoleniach korporacje znajdują ducha innowacyjności technologicznej, 
co przekazuję im i ich inżynierom. Niemniej istotnym elementem jest 
przygotowanie sprzętu do badań, by móc ocenić funkcjonalność opro-
gramowania wbudowanego, środowiska testującego, wyszczególnienie 
testowanych parametrów czyli wszechstronność testów, aby zapewnić 
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następnie bezkompromisowość w odniesieniu do wykrytych błędów 
i niezbędnych zmian. 

– Najsłabszym ogniwem każdego procesu jest człowiek. Dlatego 
trzeba uczyć się weryfi kacji błędów? 

– To, tak jak i bezkompromisowość, czasami nie zachwyca kadry zarzą-
dzającej moich klientów. Jednak dowody na to, jak to jest ważne, mamy 
na każdym kroku życia codziennego. Myślę tutaj o swego czasu głośnej 
„wpadce” dużego producenta samochodów czy telefonów komórko-
wych. Takie wpadki pociągają za sobą niezwykle duże koszty. Właśnie 
dlatego właściwe procedury testowania i pracy są tak istotne. 

– W krajach Wspólnoty Europejskiej obowiązują dyrektywy UE 
i w związku z tym niezbędne są zapewne zharmonizowane normy. 
Czy dotyczy to też kompatybilności elektromagnetycznej?

– Dokładnie tak samo. Są normy, które trzeba spełnić. Jednak ich wła-
ściwa interpretacja w odniesieniu do konkretnych urządzeń wymaga 
indywidualnej interpretacji. Rzecz też w tym, że każdy inżynier, który 
zaprojektował sprzęt może świadomie lub nieświadomie wprowadzić 
w błąd laboranta. Dlatego tak ważna jest świadomość inżynierów, 
co do celu testów. Testuje się sprzęt po to, aby znaleźć jego najsłabsze 
punkty, które będzie się dalej usprawniać, doskonalić. W trakcie testów 
chcemy się o sprzęcie dowiedzieć jak najwięcej. Laboratorium jest 
i powinno być naszym sprzymierzeńcem. Dysponuje sprzętem testu-
jącym i znajomością procedur. Podaje nam pomocną dłoń. To od nas, 
konstruktorów, wynalazców, zależy, jak z tego skorzystamy. Wiedząc 
o słabych punktach sprzętu, możemy dokonać analizy ryzyka i podjąć 
świadomą decyzję. 

– Na świecie rośnie zainteresowanie EMC. Zauważyłam, że tej 
tematyce poświęca się wiele konferencji i sympozjów. 

– Żyję z daleka od takich konferencji i sympozjów. Inspirują mnie cele 
stawiane zarówno przez wyzwania projektowe moich klientów, jak 
i moich własnych projektów badawczych. Dużo do myślenia daje mi to, 
że potężne instytucje czy korporacje międzynarodowe coraz częściej 
zwracają się do mnie ze zleceniami konsultacji i szkoleń. Niektóre 
robią to po długotrwałych poszukiwaniach i samodzielnych próbach 
rozwiązania stojących wyzwań. Coraz częściej działają też z polecenia. 
Bardzo często przy takich okazjach wymieniam swoje opinie z inżynie-
rami z różnych zakątków świata. Przede wszystkim za mną stoi nauka 
– moje stanowisko w określonych kwestiach jest zawsze w 100 proc. 
zgodne i z moją wiedzą, i z moimi osiągnięciami naukowymi. To po-
maga w rozmowie z każdym inżynierem ekspertem. Sam jako ekspert 
poznaję tym sposobem poziom technologiczny inżynierów, z jakimi się 
stykam, tym samym mogę ocenić zaawansowanie technologiczne tych 
przedsiębiorstw zagranicznych. To daje mi dużo więcej niż teoretycz-
ne rozmowy na sympozjach i konferencjach. Z przyjemnością mogę 
powiedzieć, że jakość polskiej elektroniki realizowanej przez fi rmy, 
zwłaszcza prywatne, jest na nieporównywalnie wyższym poziomie niż 
np. 6 lat temu. Świadomość znaczenia certyfi kacji w Polsce jest także 
bardzo wysoka. Z całą pewnością w dniu dzisiejszym polskie przedsię-
biorstwa prywatne, jak i niektóre państwowe, mogą być już uznawane 

za niezwykle konkurencyjne do zagranicznych. Wciąż jest jednak dużo 
do zrobienia.

– Czy obecnie prowadzi Pan jakieś prace projektowe, badania, 
testy?

– Tak, to jest proces ciągły. Prace projektowe realizuję bez ustanku. Jak 
nie na zlecenie klientów, to na własne potrzeby. 

– Jakie korzyści przynosi zdobyta wiedza na temat EMC?

– Niezwykłe. Czyni sprzęt przewidywalny w działaniu, pewnie i powta-
rzalnie realizujący założone funkcje. Taki sprzęt jest konkurencyjny dla 
wyrobów konkurencji i tani w serwisowaniu. Obniża koszty funkcjonowa-
nia klientów biznesowych, gdyż działając pewnie i bezawaryjne redukuje 
koszty przestojów awaryjnych. W życiu codziennym widać to np. wtedy, 
gdy przy słabym zasięgu sieci komórkowych z jednego aparatu może-
my swobodnie rozmawiać, a z innego nie. Ktoś po prostu zapomniał, 
że EMC to nie tylko spełnienie norm, ale i wpływ na czułość układów 
odbiorczych. Właśnie po takich rezultatach, ekspert potrafi  poznać 
zaawansowanie technologiczne inżynierów i korporacji projektujących 
określony sprzęt. Inny przykład, to choćby ulegające awarii kluczyki elek-
troniczne w samochodach – przykładowo szybkie rozładowanie się ba-
terii pilota – to też EMC i błędy procesu lub brak właściwego testowania 
wyrobu na odpowiednim, niezbędnym etapie. Należy podkreślić, że bez 
spełnienia postawionych wymagań EMC, nie ma mowy o jakichkolwiek 
analizach bezpieczeństwa i ocenie niezawodności wyrobu. W Polsce 
wciąż jeszcze jest sporo niezrozumienia tego problemu. Ale również takie 
podejście widoczne jest także za granicami.

– Mając tak ogromną wiedzę i doświadczenie w sferze EMC, pró-
buje Pan swoich sił w innych obszarach, np. w wynalazczości?

– Wynalazczość, to stan umysłu. Umiejętność pracy według szablonów, 
tworzenia szablonów a jednocześnie wychodzenia poza nie i dostrze-

MAREK NOWAKOWSKI – EKSPERT W ZAKRESIE 
KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

2011 – aktualnie własna działalność

2005–2010 praca w korporacjach międzynarodowych 
na różnych stanowiskach – projekty dla przemysłu 
ciężkiego 

1999–2005 Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum 
Techniki Morskiej w Gdyni – projektowanie złożonych 
systemów dla Marynarki Wojennej RP

1989–1999 Jednostka wojskowa (Logistyka – serwis 
elektronicznego/elektromechanicznego sprzętu 
wojskowego), równolegle prywatnie serwis RTV także fi rmy 
THOMSON

1984–1989 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
wydział Elektroniki ukończona z wynikiem bardzo dobrym 

1979–1984 Technikum Mechaniczno-Elektryczne 
w Białogardzie specjalność Maszyny i Aparaty Elektryczne 
ukończone z wynikiem bardzo dobrym
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gania możliwości usprawnienia tych 
szablonów to tzw. istota wynalazku. 
Negujemy coś, bo widzimy możli-
wości lepszych rozwiązań. Ja swój 
pierwszy wynalazek „popełniłem” 
jeszcze na studiach i dzięki temu 
zająłem niezłe miejsce w konkursie 
Młodych Mistrzów Techniki. Był 
on profi lowany dla wojska. Potem też 
ich trochę było. W pewnym okresie 
pobiłem też swoisty rekord, byłem 
jedyną osobą, która miała na swym 
koncie trzy wynalazki uznane 
przez Ministra Obrony Narodowej 
za tajne, ważne dla obronności 
państwa. Było też wiele innych. 
Teraz prowadząc własną działalność, 
też mam już pierwsze zgłoszenie. 
Pracując „dla siebie”, odnajduję nową 
jakość w zgłaszaniu wynalazków 
do opatentowania. Już samo zgło-
szenie wynalazku do opatentowania 
w UPRP, pomaga w nawiązaniu 
nowych relacji biznesowych z po-
tencjalnymi konkurentami, którzy 
zgłosili np. swoje rozwiązania później. 
W kontekście moich doświadczeń 
i obserwacji, zachęcam wszystkich 
do zastrzegania praw do własnego 
znaku towarowego. Świat, w którym 
żyjemy kręci się coraz szybciej i kon-
kurencja, zwłaszcza zagraniczna, 
nie zawsze jest przejrzysta. Nierzad-
ko zrobi wszystko, żeby przejąć albo 
zniszczyć efekty cudzych działań 
marketingowych, spowolnić postęp 
i rozwój. A najłatwiejsze i najbar-
dziej dotkliwe jest często uderzenie 
właśnie w znak – markę. A przecież 
nie ma mowy o stworzeniu nowej 
marki bez ochrony znaku towarowe-
go. Warto to wiedzieć, prowadząc 
swój biznes.

– Dziękując za rozmowę życzę 
dalszych sukcesów i osiągnięć 
zawodowych.

Rozmawiała 
Jadwiga Dąbrowska

Zdj. z archiwum 
M. Nowakowskiego

Konstruktywna Konstruktywna 
rywalizacja rywalizacja 

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Paterem, 
kierownikiem Katedry Obróbki Plastycznej 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

Źródłem największych sukcesów są ludzie, Źródłem największych sukcesów są ludzie, 
ciągle poszukujący nowych wyzwań ciągle poszukujący nowych wyzwań 

i problemów do rozwiązaniai problemów do rozwiązania

– O rewolucyjnych pracach badawczych 
prowadzonych na Politechnice Lubelskiej 
jest w mediach głośno. Przykład z ostatnich 
tygodni – news, iż powstanie tu pierwszy 
na świecie elektryczny traktor. Wcześniej było 
głośno o silnikach napędzanych wodorem, 
pomysłach z zakresu odnawialnych źródeł 
energii czy o technologiach związanych z rtę-
cią. Pan jest związany z Uczelnią od 1985 r., 
najpierw jako student, a potem jako nauko-
wiec, pedagog – w tym prorektor ds. nauki 
i dziekan Wydziału Mechanicznego. Zna Pan 
historię i losy wynalazczości na PL na wylot. 
W czym szukać źródła waszych największych 
sukcesów?

– Nie będę oryginalny w odpowiedzi. Źródłem 
największych sukcesów są ludzie, ciągle poszuku-
jący nowych wyzwań i problemów do rozwiązania. 
Oczywiście nie bez znaczenia są ambicje związa-
ne z opracowaniem nowych materiałów, wyrobów, 
technologii itp., skutkujących także profi tami mate-
rialnymi. Na nasze szczęście w Politechnice Lubel-
skiej skupiło się całkiem sporo takich ambitnych, 
twórczych osób. Wystarczyło tylko umożliwić im 
realizację ich pasji i z czasem pojawił się sukces.

– Politechnika Lubelska została w kończącym 
się roku najlepszą uczelnią pod względem 
innowacyjności. Przyczyniają się do tego 

zarówno sami pracownicy uczelni, jak i stu-
denci, w tym szczególnie Wydziału, którym 
Pan kieruje. Czy macie tu jakiś „patent 
na innowacyjność”? 

– Sukces związany z innowacyjnością nie przy-
szedł nagle. Był wypracowywany przez wiele 
lat. W pierwszej kolejności trzeba było uświa-
domić pracownikom konieczność analizowania 
(sortowania) swoich pomysłów pod względem 
innowacyjności, tak by te, które mają w sobie ten 
pierwiastek najpierw były zgłaszane do ochrony 
patentowej, a dopiero później były prezentowane 
otoczeniu zewnętrznemu. Drugim problemem, 
który trzeba było rozwiązać, była kwestia przy-
gotowania wniosków patentowych, gdyż nie dla 
wszystkich jest to sprawa łatwa i prosta. Nam 
udało się przygotować kilka osób, które są w tym 
zakresie bardzo biegłe. Przygotowane przez 
nie wnioski są akceptowane przez rzecznika pa-
tentowego praktycznie od ręki. Kolejny problem 
stanowi fi nansowanie ochrony patentowej – trzeba 
zabezpieczyć dość znaczne środki na tę działal-
ność. Oczywiście z czasem pojawią się wpływy 
z komercjalizacji wyników z badań, które będą 
fi nansować tę formę działalności akademickiej. 
W tym zakresie nadal mamy wiele do zrobienia. 
Reasumując, nie mamy złotego środka w zakresie 
działalności innowacyjnej, po prostu konsekwent-
nie wykonujemy swoją pracę.
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– Ja nie mam wątpliwości, wszystko bierze się z pewnością stąd, 
iż od wielu, wielu lat Pan sam jest wynalazcą, autorem licznych 
patentów. Czy może nim zostać każdy? Jakie cechy trzeba mieć, 
by tworzyć unikalne rozwiązania godne patentów?

– Rzeczywiście mam dość bogaty dorobek wynalazczy. Jestem 
autorem ponad 100 patentów krajowych i 6 patentów przyznanych 
przez Europejski Urząd Patentowy. Jednakże do tego, by sukcesywnie 
patentować swoje rozwiązania musiałem dojrzeć. 

Początkowo w ogóle nie kierowałem wniosków do Urzędu Patentowe-
go, gdyż odstraszał, mnie długi wynoszący kilka lat okres potrzebny 
do uzyskania patentu. Oczywiście to przekonanie było błędne, 
bo przecież po dokonaniu zgłoszenia patentowego można już publi-
kować wyniki z badań. Później zacząłem chronić tylko te rozwiązania, 
które moim zdaniem mogły być skomercjalizowane. Natomiast ostat-
nio mój zespół badawczy patentuje wszystkie innowacyjne pomysły, 
nawet te, których wdrożenie nie jest obecnie możliwe. I już wszystko 
dzieje się szybciej. 

Odnosząc się do motywacji wynalazczej, pasji badawczej, to może 
być ona bardzo różna. U mnie początkowo była to chęć do zrozumie-
nia rozwiązań opracowywanych przez innych naukowców, która z cza-
sem przerodziła się w konstruktywną rywalizację. Na zasadzie: jeżeli 
inni potrafi ą, to ja też mogę. W efekcie powstawały nowe rozwiązania, 
przy opracowaniu których brały udział także inne osoby.

Czy każdy może być wynalazcą? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli tylko 
będzie konsekwentny, dokładnie zgłębi temat, to z czasem na pewno 
zaproponuje jakieś usprawnienie czy wręcz nowe rozwiązanie.

– Wiele wynalazków i patentów nigdy nie doczekało się wdroże-
nia na skalę przemysłową zarówno na świecie, jak i w Polsce. 

Dlaczego tak się dzieje? Pan jest osobą, która na pewno zna 
odpowiedź na to pytanie. Przecież od zarania swojej pracy ba-
dawczej, bodaj od połowy lat 90. minionego stulecia łączył Pan 
pracę dydaktyka i badacza ze współpracą z przemysłem.

– Zgadzam się z opinią, że bardzo wiele wynalazków nie znajduje 
wdrożenia na skalę przemysłową. Tak było, jest i będzie, a przyczyny 
takiej sytuacji są bardzo różne. Poważna część opracowywanych 
wynalazków nie jest udana, a dostępne i znane rozwiązania są znacz-
nie lepsze. Wtedy nie ma konieczności ubiegania się o zakup patentu. 
Z kolei nieliczne rozwiązania wyprzedzają epokę i nie mogą być 
wykorzystane przy obecnym stanie techniki. Do tych rozwiązań wró-
cą jednak pokolenia późniejsze. Żeby nie być gołosłownym, podam 
przykład. Ja zajmuję się naukowo procesem walcowania poprzeczno-
klinowego, którego zasadę opatentowano już w 1879 roku. Jednak 
na pierwsze przemysłowe wdrożenie tej nowoczesnej technologii wy-
twarzania trzeba było poczekać aż 70 lat. Dlatego uważam, że nie mo-
żemy rezygnować z zapoznawania innych z rezultatami naszej pracy, 
obojętnie czy będzie to w formie wynalazku, publikacji naukowej, 
czy też innej. Przecież te wyniki mogą stać się inspiracją dla innych, 
którzy będą w stanie usprawnić nasze rozwiązanie do tego stopnia, 
że będzie ono mogło być wdrożone, znajdą na to sposób.

– Tak zwana komercjalizacja badań naukowych teraz jest bardzo 
modnym tematem. Państwo stawia na innowacyjność, dokonano 
zmian w prawie, m.in. porządkując kwestie własności wynalaz-
ków dokonywanych przez pracowników uczelni. Czy to wszystko 
wystarczy, by naukowcy „polubili się” z biznesem?

– To jest złożone zagadnienie. Dla jednych te wszystkie zmiany będą 
zbyt małe i zawsze znajdą oni przeszkodę, która uniemożliwi nawią-
zanie współpracy. Dla innych proponowane zmiany są nieistotne, 
bo na bieżąco współpracują z biznesem, wspólnie poszukując nowych 
interesujących rozwiązań. Jednak dla wielu z nas proponowane zmia-
ny są ważne i będą przysłowiowym języczkiem u wagi, który skłoni 
do bardziej aktywnej współpracy z przemysłem. W przypadku uczelni 
pozostaje jeszcze problem fi nansowania działalności komercjalizacyj-
nej. Póki co przychody z tego tytułu są zbyt małe, by zintensyfi kować 
aktywność pracowników w tym zakresie. Nadal konieczne są dotacje 
czy to ze środków własnych, czy ze źródeł zewnętrznych.

– Co Pana zdaniem trzeba by jeszcze zrobić, by polska gospo-
darka w sposób naturalny odczuwała potrzebę sięgania po pol-
skie wynalazki a dla biznesu było rzeczą oczywistą, że przy 
wielu problemach, oczekujących na rozwiązania, warto, a nawet 
trzeba, zgłaszać do badań, „zamawiać” je u polskich naukow-
ców, w tym na uczelniach?

– Potrzebne jest większe zaufanie i zrozumienie, zarówno ze strony 
nauki, jak i biznesu. Mówimy o tym wiele. Ale nie pojawi się to od razu. 
Konieczny jest czas na współpracę, w ramach której będziemy mogli 
pokazać swoje mocne strony. Z własnego doświadczenia wiem, 
że wspólnie wykonane projekty nie kończą współpracy w momencie 
opracowania raportu końcowego. W razie problemów sięga się zno-
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wu po telefon i kontaktuje z drugą stroną 
(nauką lub biznesem), wspólnie szukając 
rozwiązania.

Co można jeszcze zrobić? Wydaje mi się, 
że korzystnie byłoby wrócić do staży prze-
mysłowych (przynajmniej półrocznych), 
realizowanych np. po doktoracie. W ramach 
takiego stażu młodzi naukowcy poznawaliby 
praktykę, nawiązywaliby relacje z otocze-
niem biznesowym i poszukiwaliby tematów 
do wspólnego rozwiązywania przez przemysł 
i naukę.

– Sukcesy przyciągają, z pewnością 
więc indeksy na Politechnice Lubelskiej 
uzyskało lub wkrótce uzyska wielu 
przyszłych wynalazców. Jako doświad-
czony dydaktyk, proszę powiedzieć 
czy uczelnia rozwija – w jaki sposób 
– pasje badawcze studentów, wpływa 
na ich innowacyjność?

– Studenci są na ogół bardzo twórczy. 
Trzeba tylko dać im okazje do wykazania 
się na tym polu. Naturalnym środowiskiem 
do rozwijania pasji badawczej studentów 
są koła naukowe, których kilkadziesiąt 
funkcjonuje w Politechnice Lubelskiej. Jeżeli 
w takim kole uda się połączyć wiedzę i do-
świadczenie opiekuna z ciekawością mło-
dych ludzi, zapewni się środki na realizację 
prac badawczych, to szybko można docze-
kać się ciekawych efektów, w tym wyna-

lazków i to takich, które mogą zbierać laury 
w konkursach krajowych i zagranicznych. 
Nam się to udaje. Oprócz tego wiele inno-
wacyjnych rozwiązań powstaje w ramach 
prac dyplomowych. Konieczne jest, by opie-
kunowie prac inżynierskich i magisterskich 

Zawody Shell Eco-marathon Le Mans 2016, w którym brali udział studenci Politechniki 
Lubelskiej

potrafi li „wyłapać” te najlepsze, najbardziej 
innowacyjne rozwiązania, a następnie tak 
pokierować dyplomantem, by mógł uzyskać 
stosowne prawa ochronne czy nawiązać 
kontakt z biznesem.

– To z pewnością może być gwarancja, 
że i w przyszłości nie zabraknie takich 
newsów z Politechniki Lubelskiej, jak ten 
o pierwszym na świecie elektrycznym 
ciągniku?

– Mam nadzieję. Na szczęście w Politechnice 
Lubelskiej udało nam się rozbudzić ambicje 
wynalazcze w społeczności akademickiej. 
Potwierdza to stabilna liczba opracowywa-
nych co roku zgłoszeń patentowych. Bardzo 
przy tym cieszy fakt, że z roku na rok są one 
zgłaszane przez coraz większą grupę ludzi. 
To jest właśnie gwarancja, że i w przyszłości 
o mojej uczelni będzie się mówiło korzystnie 
w aspekcie wynalazczości.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. rozmówcy

Prof. dr hab. inż Z. Peter podczas wykładu
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PrzedsiębiorczePrzedsiębiorcze uczelnie wyższe uczelnie wyższe
prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Komentarz „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac Komentarz „Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych z uczelni do gospodarki”, rozwojowych z uczelni do gospodarki”, który ukazał się niedawno nakładem który ukazał się niedawno nakładem 

wydawnictwa C.H.Beck, jest ze wszech miar niezbędną lekturą dla wszystkich: wydawnictwa C.H.Beck, jest ze wszech miar niezbędną lekturą dla wszystkich: 
uczelni wyższych, innowatorów, wynalazców, prawników, angażujących się uczelni wyższych, innowatorów, wynalazców, prawników, angażujących się 
w procesy komercjalizacji, zainteresowanych możliwościami działania w tym w procesy komercjalizacji, zainteresowanych możliwościami działania w tym 

obszarze, w tym zwłaszcza obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.obszarze, w tym zwłaszcza obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Poniżej wstęp z tego wydania (za zgodą wydawnictwa), autorstwa prof. Joanny Sieńczyło-Chlabicz, 
redaktora całości opracowania i jednej z jego części. 

Pozycja ta stanowi pierwszy ko-
mentarz do obecnie obowiązują-
cych rozwiązań przyjętych w wielu 
aktach prawa polskiego, jak 
również propozycjach zawartych 
w projektach ustaw dotyczących 

zagadnienia komercjalizacji i trans-
feru wyników badań i prac rozwojo-
wych z uczelni do gospodarki. 

Problematyka komercjalizacji wyników 
pracowniczej twórczości intelektualnej 
i ich transferu z uczelni do gospodarki 
jest od wielu lat źródłem szerokiej 
dyskusji, przedmiotem wielu opraco-
wanych strategii zarówno na szczeblu 
Unii Europejskiej, jak i w Polsce. 

Szkoły wyższe, których jedyną funkcją 
jeszcze do niedawna była wyłącznie 
misja rozwijania nauki i dydaktyki 
oraz przekazywania wiedzy, mają 
przed sobą zadanie przekształca-
nia się w przedsiębiorcze uczelnie. 
W XXI wieku przypisuje się rów-
nież uczelniom odpowiedzialność 
za kształcenie wysoko wykwalifi kowa-
nej kadry dla przedsiębiorstw, która 
posiada umiejętność zastosowania 
najnowszych osiągnięć badawczych 
w praktyce. Przed uczelniami posta-
wiono zadania przyjęcia zdecydowa-
nie bardziej menadżerskiego modelu 
zarządzania posiadanymi zasobami 
w zakresie pracowniczej twórczości 
naukowej i wynalazczej, w tym doko-
nywania komercjalizacji uzyskiwanych 

przez pracowników wyników badań 
i prac rozwojowych oraz współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym. Obecnie model przedsiębior-
czego uniwersytetu pełniącego rolę 
zarówno ośrodka nauczania, jak 
i zaawansowanych badań oraz prze-
łomowych innowacji, dzielącego się 
wytwarzaną wiedzą – stanowi pod-
stawę kształtowania polityki naukowej 
Unii Europejskiej. 

Model przedsiębiorczego uniwersytetu 
został wypracowany w USA, a następ-
nie zaczął być wdrażany w Europie 
i na świecie. W USA została również 
uchwalona ustawa pt.: „The Patent 
and Trademark Law – The University 
and Small Business Patent Procedure 
Act” (zwany Bayh-Dole Act – ustawa 
z 12.12.1980 r., Public Law 96–517, 
94 Stat. 3015, skodyfi kowana jako 
35 U.S.C. § 200–212), która określiła 
zasady komercjalizacji przez podmioty 
publiczne wyników badań i prac roz-
wojowych powstałych na uczelniach 
dzięki fi nansowaniu z budżetu pań-
stwa. Z doświadczeń amerykańskich 
skorzystano na szczeblu Unii Euro-
pejskiej i przygotowano dokument 
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nazywany „Strategia Europa 2020” 
(Komunikat Komisji Europejskiej, 
Europa 2020 – strategia na rzecz inte-
ligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społeczne-
mu, KOM (2010) 2020 z 3.03.2010 r.), 
który stanowi kontynuację wcze-
śniejszego dziesięcioletniego planu 
rozwoju Unii Europejskiej określanego 
jako „Strategia lizbońska” (Strategia 
lizbońska. Droga do sukcesu zjedno-
czonej Europy, opracowanie Departa-
mentu Analiz Ekonomicznych i Spo-
łecznych Urzędu Komitetu Integracji 
Europejskiej, dostępny na stronie: 
https://www.slaskie.pl/STRATEGIA/
strat_L.pdf) przyjętego dla Unii Eu-
ropejskiej przez Radę Europejską 
na posiedzeniu w Lizbonie w dniach 
23–24.03.2000 r. Strategia Europa 
2020 obejmuje trzy wzajemnie powią-
zane ze sobą priorytety: 1) rozwój inte-
ligentny, tj. rozwój gospodarki opartej 

na wiedzy i innowacji; 2) rozwój zrów-
noważony, tj. wspieranie gospodarki 
efektywnej korzystającej z zasobów, 
bardziej przyjaznej środowisku 
i bardziej konkurencyjnej; 3) rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
tj. wspieranie gospodarki o wysokim 
poziomie zatrudnienia i zapewniającej 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną. W strategii Europa 2020, 
który stanowi unijny plan wzrostu 
na lata 2010–2020, jednym z trzech 
priorytetów jest inteligentny wzrost 
gospodarczy. 

Polska zobowiązała się do zwiększe-
nia nakładów na B+R do poziomu 
1,7% PKB w 2020 r., przy czym 
w 2014 r. wydatki te wyniosły 0,94% 

PKB, z czego mniej niż połowę stano-
wiły wydatki sektora przedsiębiorstw. 
W 2014 r. w unijnym Rankingu In-
nowacyjności Polska zajęła odległe 
24. miejsce plasując się w grupie 
tzw. umiarkowanych innowatorów, 
natomiast w Globalnym Rankingu 
Konkurencyjności na lata 2014–2015 
Polska zajęła pod względem inno-
wacyjności 72. miejsce na świecie 
(Uzasadnienie projektu ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw określających 
warunki prowadzenia działalności 
innowacyjnej, druk sejmowy Nr 789 
z 24.08.2016 r., dostępny na stronie: 
www.sejm,.gov.pl). Te dane wyraźnie 
wskazują na konieczność podniesie-
nia zdolności innowacyjnych polskich 
przedsiębiorstw, stworzenia warunków 
do rozwijania współpracy pomiędzy 
nauką a przemysłem, jak również 
wykreowania otoczenia sprzyjającego 
innowacjom. 

Komentarz dotyczy zagadnień 
prawnych związanych z komercja-
lizacją i transferem wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych 
z uczelni do gospodarki, wynikających 
z ustawy z 27.07.2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz po-
wiązanych z tą problematyką aktów 
prawnych, a w szczególności: ustawy 
z 30.04.2010 r. o zasadach fi nanso-
wania nauki (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1620 ze zm.); ustawy z 30.06.2000 r. 
– Prawo własności przemysłowej 
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.), 
ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 666 ze zm.); ustawy 

z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 ze zm.); ustawy 
z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej 
odmian roślin (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
843 ze zm.); ustawy z 15.09.2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). 

W komentarzu uwzględniono pro-
pozycje zawarte w projekcie ustawy 
o zmianie niektórych ustaw, określają-
cych warunki prowadzenia działalności 
innowacyjnej (druk sejmowy Nr 789 
z 24.08.2016 r., dostępny na stro-
nie: www.sejm,.gov.pl) dotyczące 
przede wszystkim zmian w ustawie 
z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Odnosi się to zwłaszcza 
do modyfi kacji w procedurze tzw. 
„uwłaszczenia naukowców”, tj. za-
sad nabywania przez nich praw 
do wyników badań naukowych lub 

prac rozwojowych oraz know-how; 
wydłużenia okresu, w jakim naukow-
com przysługuje prawo do udziału 
w korzyściach z komercjalizacji; umoż-
liwienia uczelniom tworzenia więcej niż 
jednej spółki celowej; doprecyzowania 
wyłączenia zgody Ministra Skarbu 
na wykonywanie przez uczelnie czyn-
ności w zakresie komercjalizacji oraz 
wniesienia wkładu do spółki. 

Komentarz składa się z dziewięciu 
rozdziałów. 

Rozdział I dotyczy charakterystyki, 
rodzajów, kryteriów podziału i struk-
tury uczelni w Polsce i stanowi wpro-
wadzenie do ustawy z 27.07.2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Komentarz jest kierowany przede wszystkim do wszystkich uczelni (publicznych Komentarz jest kierowany przede wszystkim do wszystkich uczelni (publicznych 
i niepublicznych) funkcjonujących w Polsce, którym będzie on przydatny i niepublicznych) funkcjonujących w Polsce, którym będzie on przydatny 

do uruchomienia procesu komercjalizacji wiedzy, opracowania regulaminów do uruchomienia procesu komercjalizacji wiedzy, opracowania regulaminów 
zarządzania prawami własności intelektualnej oraz regulaminów korzystania zarządzania prawami własności intelektualnej oraz regulaminów korzystania 

z infrastruktury badawczej uczelni. z infrastruktury badawczej uczelni. 
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Rozdział II odnosi się do analizy 
pojęć: „komercjalizacja” oraz „komer-
cjalizacja bezpośrednia oraz pośrednia 
wyników badań naukowych”. Następ-
nie wskazuje się na różnice pomię-
dzy komercjalizacją bezpośrednią 
a komercjalizacją pośrednią wyników 
badań i prac rozwojowych. Przedsta-
wione są formy i cele komercjalizacji 
bezpośredniej. W tym rozdziale zo-
stało również poddane rozważaniom 
prawo uczelni do komercjalizacji. 

Rozdział III obejmuje w szerokim 
ujęciu zagadnienie pracowniczej twór-
czości naukowej i wynalazczej oraz 
nabycie praw własności intelektualnej 
przez uczelnie. Scharakteryzowano 
przedmiot pracowniczej twórczości, 
tj.: badania naukowe, prace rozwo-
jowe, know-how oraz odmiany roślin 
jako przedmioty badań naukowych. 
Następnie poddano analizie zagad-
nienie pracowniczych wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz 
podmioty praw wyłącznych do dóbr 
własności przemysłowej oraz podmiot 
praw do wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych oraz know-how 
związanego z tymi wynikami. W tym 
rozdziale przedstawiono również 
problematykę nabycia przez uczelnię 
praw do pracowniczej twórczości 
wynalazczej oraz nabycia praw au-
torskich do utworów pracowniczych, 
w tym pracowniczych programów 
komputerowych, jak również wskaza-
no na uprawnienia instytucji naukowej 
względem utworów naukowych oraz 
prawo uczelni do publikacji prac 
dyplomowych. 

Rozdział IV dotyczy analizy decyzji 
uczelni publicznej związanych z pro-
cesem komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych, 
wyłączeń z ustawowej procedury 
komercjalizacji oraz obowiązków pra-
cowników związanych z procesem 
komercjalizacji w uczelni publicznej. 

Rozdział V poddaje rozważaniom 
proces komercjalizacji bezpośredniej 

oraz stosunki umowne uczelni z pod-
miotami zewnętrznymi, z szerokim 
uwzględnieniem umów z zakresu pra-
wa autorskiego oraz umów z zakresu 
prawa własności przemysłowej. 

Rozdział VI charakteryzuje działal-
ność, zadania i rolę centrum transferu 
technologii oraz akademickiego inku-
batora przedsiębiorczości ze wska-
zaniem form organizacyjno-prawnych 
i przykładów ich funkcjonowania 
w uczelniach w Polsce. 

Rozdział VII poświęcony został pro-
blematyce komercjalizacji pośredniej 
oraz spółce celowej, z uwzględnie-
niem procesu jej tworzenia i funk-
cjonowania w różnych możliwych 
wariantach. 

Rozdział VIII przedstawia treść re-
gulaminów zarządzania prawami wła-
sności intelektualnej oraz regulaminów 
korzystania z infrastruktury badawczej 
uczelni z szeroko komentowanymi 
przykładami z poszczególnych uczelni 
w Polsce. 

Rozdział IX przedstawia analizę 
zasad podziału środków uzyskanych 
z komercjalizacji oraz umów dotyczą-
cych praw do wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych zawieranych 
pomiędzy uczelnią a pracownikiem. 

W komentarzu uwzględniono 
orzecznictwo sądowe oraz przy-
kłady regulaminów zarządzania 
prawami własności intelektualnej 
oraz regulaminów korzystania 
z infrastruktury badawczej uczelni. 
Autorami komentarza są pracow-
nicy naukowi uczelni publicznych, 
specjaliści z dziedziny prawa 
własności intelektualnej, prawa 
handlowego oraz prawa o szkol-
nictwie wyższym, którzy jednocze-
śnie funkcjonują w praktyce jako 
sędziowie, rzecznicy patentowi, 
adwokaci i radcy prawni. 

Komentarz jest kierowany przede 
wszystkim do wszystkich uczelni 
(publicznych i niepublicznych) 

funkcjonujących w Polsce, którym 
będzie on przydatny do urucho-
mienia procesu komercjalizacji 
wiedzy, opracowania regulaminów 
zarządzania prawami własności 
intelektualnej oraz regulaminów 
korzystania z infrastruktury badaw-
czej uczelni. Ponadto, komentarz 
jest kierowany do rzeczników paten-
towych, radców i adwokatów zajmu-
jących się problematyką prawa wła-
sności intelektualnej oraz zarządzania 
tą własnością. Stanowi cenną pomoc 
dla władz uczelni, pracowników na-
ukowych, doktorantów, jak również 
podmiotów współpracujących z uczel-
niami w zakresie transferu wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych 
do gospodarki. Może być również 
wykorzystany jako pomoc dla stu-
dentów uczelni z różnych wydziałów 
i kierunków studiów zainteresowanych 
procesem komercjalizacji wiedzy.

Wyrażam nadzieję, że ta publika-
cja spotka się z dużym zaintere-
sowaniem zarówno środowiska 
naukowego uczelni wyższych, 
jak i przedsiębiorców, stanowiąc 
pomocny materiał źródłowy dla 
wszystkich zainteresowanych roz-
wojem w Polsce gospodarki opar-
tej na wiedzy. 

(Publikacja uwzględnia stan prawny 
na 31.10.2016 r.)

Komercjalizacja i transfer wy-
ników badań naukowych i prac 
rozwojowych z uczelni do go-
spodarki. Komentarz
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Autorzy: Krzysztof Felchner, 
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Justyna Ożegalska-Trybalska, Marcin Spyra, 
Magdalena Rutkowska-Sowa, 
Joanna Sieńczyło-Chlabicz, 
Sybilla Stanisławska-Kloc
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Dlaczego inżynier powinien być humanistą?

Trzeba przekraczać granice wiedzy, Trzeba przekraczać granice wiedzy, 
by być wynalazcą i innowatoremby być wynalazcą i innowatorem

prof. dr Krzysztof Kluszczyński 
Politechnika Śląska Gliwice

Czy inżynier powinien być humanistą? Słowniki języka polskiego wskazują przede Czy inżynier powinien być humanistą? Słowniki języka polskiego wskazują przede 
wszystkim na całkowitą odmienność i rozłączność zainteresowań inżyniera i humanisty. wszystkim na całkowitą odmienność i rozłączność zainteresowań inżyniera i humanisty. 

Przeciwstawiają sobie zakres tematyczny, metody i sposoby działania, jak też cel Przeciwstawiają sobie zakres tematyczny, metody i sposoby działania, jak też cel 
ostateczny. Humanista, w którego polu zainteresowań znajdują się językoznawstwo, ostateczny. Humanista, w którego polu zainteresowań znajdują się językoznawstwo, 

literatura, kultura, sztuka czy też historia, pragnie poznawać, interpretować literatura, kultura, sztuka czy też historia, pragnie poznawać, interpretować 
i wzbogacać wiedzę ogólną, zaś inżynier: mechanik, elektryk, automatyk, mechatronik, i wzbogacać wiedzę ogólną, zaś inżynier: mechanik, elektryk, automatyk, mechatronik, 
budowlaniec, architekt czy informatyk skupia się na prowadzeniu celowej działalności budowlaniec, architekt czy informatyk skupia się na prowadzeniu celowej działalności 

przemysłowej i gospodarczej oraz bezustannym dążeniu do postępu technicznego.przemysłowej i gospodarczej oraz bezustannym dążeniu do postępu technicznego.

W kontekście tak ogólnie zarysowanej 
charakterystyki nauki techniczne jawią się 
jako praktyczne i konkretne, zaś te huma-
nistyczne: ulotne, mniej precyzyjne i jak 
gdyby nie zawsze i nie koniecznie „postę-
powemu i nowoczesnemu człowiekowi”, 
posługującemu się na co dzień kompute-
rem, smartfonem, tabletem czy GPS-em 
do szczęścia potrzebne.

Ów rozziew jest widoczny również 
w odbiorze społecznym obu grup 
zawodów. W przekonaniu większości 
inżynier to osoba nie mająca problemu 
ze znalezieniem pracy, nieźle sytuowana 

fi nansowo, konsekwentna i praktyczna 
w działaniu, ale też osoba, z którą – nie-
stety – trudno porozmawiać o teatrze, 
wystawie, książce, czy też kinie, a więc 
o tym, co nie wiąże się z techniką. Wytłu-
maczeniem jest to, że inżynier to przecież 
umysł ścisły. 

Umysł ścisły a humanistyczny

W słowniku języka polskiego czytamy, 
że słowo „ścisły” to mający budowę 

spoistą, złożoną z części składowych 
dokładnie przylegających, zbity, zwarty, 
sprecyzowany, dokładny – i taki właśnie 
ma być umysł inżyniera: gęsto upakowa-
ny, w którym nie ma miejsca na rzeczy 
zbędne (rys. 4). Brzmi to na pierwszy rzut 
oka jak pochwała, gdyby nie świadomość 
tego, że proces upychania prowadzi 
zazwyczaj do niewielkich i wąskich wy-
miarów, a niemiłą konsekwencją takiego 
stanu rzeczy jest ciasnota. 

Stąd też wiele kursujących w powszech-
nym obiegu odmiennych opinii, odno-
szących się do umysłu ścisłego, które 
znajdują wyraz w mniej pochlebnych 
sformułowaniach, a mianowicie: umysł 
wąski, pozbawiony szerszych horyzontów 
myślowych, a czasem nawet w drastycz-

Rys. 1. Nauki techniczne jawią się jako 
praktyczne i konkretne... Fortunato Depero 
„Mechaniczno-kinetyczna dekoracja 
do baletu »Nowy York – nowa wieża 
Babel«”, 1930 (Museo d’arte Moderna 
e Contemporanea, Trento-Roverto)

Rys. 2. Nauki humanistyczne są ulotne 
i mniej precyzyjne… Marc Chagal „Spacer”, 
1917 (Muzeum Sztuki Rosyjskiej, Sankt 
Petersburg)

Rys. 3. Inżynier to osoba konsekwentna 
i praktyczna w działaniu
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Rys. 4. Umysł inżyniera jest gęsto 
upakowany i nie ma w nim miejsca 
na rzeczy zbędne

Rys. 5. Młodzi ludzie bardzo wcześnie 
są motywowani do wyboru jednej z bardzo 
wielu możliwych opcji rozwoju

Rys. 6. Leonardo da Vinci „Autoportret” 
(Biblioteka Reale, Turyn) oraz „Człowiek 
witruwiański”, 1942 (Galeria dell’Accademia, 
Wenecja)

nie brzmiącym określeniu, mówiącym 
o ciasnocie umysłowej. Ciekawe, że okre-
ślenie wąski umysł znalazło bezpośrednie 
odzwierciedlenie również w innych języ-
kach, w języku angielskim to: narrow-min-
ded, któremu to terminowi przeciwstawia 
się umysł otwarty, opisany przymiotnikiem 
open-minded, uwypuklając tym samym 
brak otwartości i gotowości umysłu wą-
skiego na przyjęcie nowych idei i nowa-
torskich trendów. 

W obecnych czasach młodzi ludzie bar-
dzo wcześnie są motywowani do wyboru 
jednej z dwóch możliwych opcji: huma-
nistycznej bądź też technicznej. W wieku 
kilkunastu lat (po skończeniu gimnazjum) 
muszą opowiedzieć się za dalszą nauką 
w liceum ogólnokształcącym: w klasie 
humanistycznej, matematyczno-fi zycznej 
czy też biologiczno-chemicznej bądź też 
zdecydować się na dające konkretny 
zawód technikum. Wybór taki ma ważkie 
znaczenie, albowiem otwiera uprzywi-

lejowaną drogę do zupełnie odmiennej 
kariery, związanej z istnieniem szerokiego 
wachlarza szkół wyższych o różnym cha-
rakterze, na który składają się uniwersyte-
ty humanistyczne, politechniki, akademie: 
ekonomiczne, medyczne, artystyczne, 
czy też uniwersytety przyrodniczo-
-rolnicze. 

Cechy zamierzchłej edukacji

Ta konieczność podjęcia tak wcześnie 
ważnej decyzji nie budzi dziś niczyjego 
zdziwienia i wydaje się być rzeczą zupeł-
nie naturalną, gdy tymczasem ów dramat 
wyboru został wykreowany całkiem 
niedawno, bo zaledwie 200–300 lat temu 
wraz z powstaniem uczelni technicznych 
i inżynieryjnych. Przypomnijmy, że jedną 
z pierwszych na świecie była Szkoła Aka-
demiczno-Górnicza w Kielcach, założona 
przez Stanisława Staszica w 1816 roku. 
Huczne obchody 200-lecia powstania 

miały miejsce w tym roku na Politechnice 
Świętokrzyskiej i w Pałacu Biskupów Kra-
kowskich pod egidą ówczesnego rektora 
prof. Stanisława Adamczaka. 

Przywołajmy postać naszego wielkiego 
Rodaka doby Odrodzenia, genialnego 
astronoma Mikołaja Kopernika, który 
zasłynął w świecie jako autor wiekopom-
nego dzieła „De revolutionibus orbium 
coelestium” – i przypomnijmy, że studia 
uniwersyteckie, jakie odbywał w Akade-
mii Krakowskiej, a następnie w Padwie 
i Bolonii pozwoliły mu błyszczeć wśród 
ówczesnych nie tylko na polu astrono-
mii, ale również matematyki, ekonomii, 
medycyny, prawa, zarządzania, teologii, 
a nawet architektury i obronności. 

Postać innego geniusza epoki Odrodze-
nia Leonarda da Vinci jest charakteryzo-
wana w Encyklopedii Powszechnej termi-
nami: malarz, rzeźbiarz, architekt, medyk 
i anatom, konstruktor, mechanik, teoretyk 
sztuki, wreszcie genialny wizjoner, a praw-
dziwość tych słów potwierdzają zachowa-
ne arcydzieła malarstwa: Dama z łasiczką 
(z Muzeum Czartoryskich w Krakowie), 
Madonna wśród skał (z Muzeum Luwr 
w Paryżu) czy też wspaniały Portret Ce-
cylii Gallerani oraz nieprzebrane zbiory 
proroczych i wizjonerskich rysunków 
(przechowywanych z pietyzmem w zbio-
rach muzealnych), ukierunkowanych 
na awionikę (koncepcja samolotu i wizja 
helikoptera, maszyny budowlane, czy też 
machiny wojenne (idea czołgu). 

Cofnijmy się jeszcze bardziej wstecz 
i przywołajmy wybitne osobowości 
starożytnego świata Greków i Rzymian: 
Talesa z Miletu, Archimedesa, Pitagorasa, 

Rys. 7. Wspólne zdjęcie Senatów: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki 
Warszawskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej przed Pałacem Biskupów Krakowskich 
w Kielcach (w środku prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach, po lewej prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, po prawej prof. 
Tadeusz Słomka, rektor AGH)
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Rys. 9. Leonardo 
da Vinci a) studium tzw. 
mechanicznego ptaka, 
b) studium tzw. helikoptera 
i szkic maszyny latającej, 
napędzanej siłą ludzkich 
mięśni

Rys. 8. Leonardo da Vinci 
a) „Dama z łasiczką” – portret 
Cecyli Gallerani (Muzeum 
Czartoryskich, Kraków), 
b) „Madonna w grocie” ok. 1500 
(National Gallery, Londyn), 
c) „Portret Ginewry Benci”, 
ok. 1478 (National Gallery of Art., 
Waszyngton)

Euklidesa, Herona z Aleksandrii, Platona, Sokratesa czy też Pto-
lomeusza. W opisie ich sylwetek w podręcznikach historii domi-
nują terminy: wybitny umysł, uczony, myśliciel czy też odkrywca, 
a więc terminy, które mówiąc o wiekopomnych zasługach dla 
ludzkości, nie precyzują pola aktywności umysłowej, a wysuwają 
na plan pierwszy niezwykłe cechy umysłu i postawę nieustającej 
dociekliwości.

Owi wybitni przedstawiciele świata antycznego, o których pa-
mięć przetrwała aż do naszych czasów i o których czynach, 
dokonaniach i osiągnięciach uczy nas historia to zaledwie garst-
ka, ale garstka tych, którzy: 

odnaleźli upodobanie w myśleniu – tych nazywamy  
myślicielami, 
cenili mądrość i gromadzili wiedzę – o nich mówimy, że byli  
mędrcami, 
byli zdolni do niekonwencjonalnych działań i nie ustawali  
w tworzeniu rzeczy nowych – to twórcy i wynalazcy, 
stale poszukiwali nowych dróg i ścieżek – tym zasłużyli sobie  
na miano odkrywców, 
byli rozmiłowani w nauce – to właśnie im przypisujemy chwa- 
lebny tytuł uczonego. 

Odpowiedzmy na pytanie, jak to jest, że przywołany już dziś 
Mikołaj Kopernik, absolwent uniwersytetu, mógł działać i odnosić 
– zapamiętane po dziś dzień – sukcesy w tak różnych i odmien-
nych obszarach ludzkiej wiedzy? 

System średniowiecznej edukacji doskonale obrazuje rycina, 
zaczerpnięta z dzieła „Margarita Phylosophica” Georga Reischa 
z 1508 roku. Jest to alegoria nauk w postaci wysokiej wielo-
piętrowej wieży. Do takiej wieży wprowadzany był student (na-

zywany naówczas żakiem), aby pokonując stopniowo dystans, 
dzielący podstawę od szczytu, wspiąć się po latach na sam 
jej wierzchołek. 

Studia, związane z poszczególnym piętrami obejmowały 7 sztuk 
wyzwolonych – artes liberales, które dzieliły się na stopień niższy 
i wyższy. Ten niższy, to Trivium, obejmujące gramatykę, retorykę 
i dialektykę, zaś wyższy – to Quadrivium, na które składały się: 
muzyka, arytmetyka, geometria i astrologia. Dziś, charakteryzu-
jąc taki typ studiów mówilibyśmy o 2-stopniowej organizacji toku 
nauczania, o szerokim kształceniu interdyscyplinarnym i przy-
wołalibyśmy z pewnością termin zaczerpnięty z Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówiący o możliwości 
tworzenia makrokierunków. Być może, patrząc na nadzwyczajną 
rozległość tematyki i oferowaną szeroką gamę umiejętności, 
obejmującą również sztukę prezentacji, dyskusji i argumentacji, 
zaproponowalibyśmy jeszcze inny termin: mega-makro-kierunku.

Znaki rozpoznawcze współczesnej edukacji
Bo to, co było niegdyś naturalne i zrozumiałe – czyli wszech-
stronność, dziś traktowane jest jako coś nadzwyczajnego i za-
dziwiającego, jako coś co wymaga szczególnego rodzaju przed-
rostków i prefi ksów: inter, makro, mega, czy też hiper.

W dobie obecnej znakiem rozpoznawczym edukacji stała się: 
rozłączność, specjalizacja i – co za tym idzie – pogłębiająca 
się hermetyzacja. Chlubimy się istnieniem wielu oddzielnych 
ściśle odseparowanych dziedzin oraz niezliczonych dyscyplin 
naukowych. Oferujemy kandydatom na studia setki kierunków 
oraz specjalizacji, a konsekwencją tego jest przekonanie, że po-
między humanistyką, a naukami ścisłymi i technicznymi wieje 
głęboka przepaść. 

Wybór pomiędzy inżynierią, a humanistyką wydaje się być wybo-
rem dramatycznym, wyborem pomiędzy niebem a ziemią. To in-
tuicyjnie oczywiste, że niebo z chmurami, obłokami, bezkresem 
i łagodnym błękitem ucieleśnia nauki humanistyczne, zaś Ziemia, 
co doskonale widać z lotu ptaka, pokryta gęstą siecią domów, za-
kładów przemysłowych i fabryk – kojarzy się nieodparcie z techni-
ką. Dwa światy – wydawałoby się – rozłączne i nie mające ze sobą 



Nr 4/2016 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    53

Rys. 10. Mędrzec ceni 
mądrość i gromadzi 
wiedzę

Rys. 11. Jan Matejko „Astronom Kopernik 
czyli rozmowa z Bogiem”, 1873

Rys. 13. Rycina 
„Alegoria Nauk” 
z dzieła „Margarita 
Phylosophica” Georga 
Reischa, 1508

Rys. 12. W sali wykładowej 
dawnego uniwersytetu

Rys. 14. Przyroda nie godzi się na istnienie zbyt dużych naprężeń, ciśnień i napięć – i reguluje ten stan rzeczy a) trzęsieniami ziemi, 
b) wybuchami wulkanów, c) wyładowaniami elektrycznymi podczas burz oraz eksperymentów laboratoryjnych (przeskok iskry elektrycznej 
pomiędzy elektrodami)

nic wspólnego, gdyby nie… zdarzające się 
i to wcale nierzadko burze, wyładowania 
atmosferyczne i pioruny. Bo przyroda (na-
tura) nie lubi rozłączności, nie respektuje 
polaryzacji i przeciwstawia się gromadze-
niu przeciwieństw. Nie godzi się na trwałe 
istnienie zbyt dużych naprężeń, ciśnień 
i napięć – i reguluje ten stan rzeczy wyła-
dowaniami (to burze), gwałtownymi prze-
mieszczeniami prowadzącymi do trzęsień 
ziemi, wybuchami wulkanów, czy też tak, 
jak to ma miejsce w laboratoriach wysokich 
napięć – przeskokami elektrycznych iskier. 

nego czasu, czasem lat, a czasem nawet 
wieków – za sprawą niespodziewanego 
potężnego wyładowania intelektualnego 
– na drugą stronę, otwierając szeroki kanał 
dla przepływu nagromadzonych doświad-
czeń oraz wiedzy.

Zadziwiające, że owe wyładowania in-
telektualne, podobnie jak wyładowania 
atmosferyczne, które mogą rozwijać 
się od chmur ku ziemi lub też od ziemi 
ku chmurom, rozwijały się w dziejach 
ludzkości w obu kierunkach, łącząc bądź 
to sztukę z techniką, bądź też odwrotnie 
technikę ze sztuką.

Rys. 15. Technika dekoracyjna mozaiki znana była już w starożytnej Grecji (a) rozpowszechniła 
się szeroko w czasach rzymskich (b) pełny rozkwit i szczyt doskonałości osiągnęła w sztuce 
chrześcijańskiej w miastach Italii i Bizancjum (c)

Hipoteza intelektualnych 
wyładowań

Można byłoby przytoczyć wiele argumen-
tów, które dowodzą braku racji w przeciw-
stawianiu sobie nauk technicznych i hu-
manistycznych, skupię się jednak na tym 
argumencie, któremu nadam miano hipo-
tezy intelektualnych wyładowań, do-
wodząc, że wszystkie przełomy myślowe, 
intelektualne rewolucje, wielkie idee i nowe 
trendy, które pojawiały się w dziejach ludz-
kości bądź to po stronie humanistyki i sztu-
ki, bądź też po stronie techniki, inżynierii 
i rzemiosła, przenosiły się po upływie pew-

Rys. 16. Sedno mozaiki 
to odwzorowanie rzeczywistości 
za pomocą niewielkich kawałków 
kamieni, ceramiki lub szkła
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Doskonałym przykładem, ilustrującym owe prawa jest elektrycz-
na maszyna indukcyjna, charakteryzująca się skomplikowanym 
wykrojem geometrycznym blach stojana i wirnika. Spoglądając 
na wyniki analizy pola magnetycznego i siatkę dyskretyzacyjną, 
trudno powstrzymać się od ich zestawienia z pięknymi wielo-
barwnymi gotyckimi witrażami-rozetami widniejącymi na fronto-
nach wspaniałych francuskich katedr w Amiens i Chartres. 

Innym reprezentatywnym przykładem takiego wyładowania 
intelektualnego jest współczesna notacja muzyczna, będą-
ca rozwinięciem średniowiecznej notacji chorałowej, która 
w pierwszym etapie ograniczała się wyłącznie do wskazywania 
wysokości dźwięków oraz odległości interwałowych. Śmiem 
twierdzić, że udoskonalona w XV i XVI wieku notacja menzu-
ralna, uwzględniająca dodatkowo – prócz wysokości dźwięków 
– ich wartość rytmiczną, jest pierwszym znanym zapisem funkcji 
matematycznej. 

Aby się o tym przekonać, nałóżmy na nuty znanej łacińskiej pie-
śni „Plurimos Annos” układ współrzędnych, w którym czas na osi 
odciętych jest wyrażony w jednostkach względnych, uzależnio-
nych od tzw. tempa utworu: np. largo, moderato, allegro, czy też 
presto, zaś oś rzędnych jest związana z częstotliwością dźwię-
ku f. Po przełożeniu zapisu nutowego na język matematyczny, 
otrzymamy funkcję odcinkami stałą tzw. Piecewise-constant 
function. Funkcje takie, związane z nazwiskami Walsha, Haara 
czy też Rademachera, były przedmiotem żywego zainteresowa-
nia automatyków i elektroników w II połowie XX wieku, rodząc 

Rys. 19. Współczesna 
notacja muzyczna oraz 
średniowieczna notacja 
chorałowa

Rys. 17. Metoda elementów skończonych MES (a) kojarzy się nieodparcie ze sztuką intarsji i inkrustacji (b) oraz witrażownictwa (c)

Rys. 18. Zestawienie siatki 
dyskretyzacyjnej dla maszyny 
indukcyjnej z witrażowymi rozetami 
katedr w Amiens oraz Chartes w Francji

Technika dekoracyjna mozaiki znana już była w Grecji, rozpo-
wszechniła się szeroko w czasach rzymskich, ale pełnię rozkwitu 
i szczyt doskonałości osiągnęła w miastach Italii i Bizancjum, 
stając się na długi okres czasu wiodącą techniką zdobniczą 
w sztuce chrześcijańskiej. Jej sedno to obrazowanie rzeczywi-
stości za pomocą niewielkich kawałków kamieni, ceramiki lub też 
szkła mieszanego z tlenkami metali. Chciałoby się krótko i zwięź-
le powiedzieć – za pomocą różnorodnych elementów, a – mając 
na uwadze to, że w wyrafi nowanej technologicznie mozaice 
na 1 cm2 może przypadać nawet 50 elementów – jeszcze dodać 
i doprecyzować: bardzo małych, ale skończonych elementów.

Metoda elementów skończonych, określana skrótem MES, która 
nieodparcie kojarzy się z innymi jeszcze technikami bazującymi 
na dyskretyzacji np. z intarsją, inkrustacją, czy też witrażownic-
twem, powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Dotyczy obrazo-
wania rozkładów przestrzennych pól magnetycznych, elektrycz-
nych, temperatury czy też naprężeń mechanicznych w obiektach 
technicznych, podzielonych w zmyślny sposób – tak, jak się 
to czyni w mozaice i witrażu – na dyskretne elementy skończone. 

Szokujące jest to, że procesem dyskretyzacji obiektu technicz-
nego, a więc generowaniem siatki (równomiernej, bądź nierów-
nomiernej) rządzą te same prawa, co w sztuce: wielkość i układ 
elementów musi się przystosować do linii konstrukcyjnych, jak 
też brać pod uwagę charakter i naturę obiektu, rozpoznawaną 
dzięki wiedzy o budowie urządzeń technicznych i zachodzących 
w nim zjawiskach. 
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Rys. 20. Na sali kinowej

Rys. 21. Pierwsze fotografi e 
(dagerotypy) oraz strzelba 
fotografi czna

Rys. 22. Chronofotografi a autorstwa Etienne Jules de Marey’a 
(1870–1882): „Biegnący mężczyzna” (a), „Zawodnik w skoku 
o tyczce” (b), „Mężczyzna w skoku wzwyż” (c)

wielkie – ale jak się później okazało 
– płonne nadzieje na rewolucję w teorii 
sygnałów.

Wymysł człowieka podział 
wiedzy na nauki techniczne, 
ścisłe i humanistyczne 

Do fascynujących osiągnięć ludzkości, 
uznawanych za sukces techniki, zali-
cza się fi lm, a pytanie o genezę fi lmu 
naprowadza na inne ważne osiągnięcie 
techniczne – fotografi ę. Powstanie foto-
grafi i i fi lmu charakteryzuje się najczęściej 
ciągiem wynalazków. Wiedzą o tym stu-
denci Politechniki Świętokrzyskiej w Kiel-
cach, którzy od lat słuchają ciekawego 
i inspirującego wykładu „Historia techniki 
i wynalazków”. 

W odniesieniu do fotografi i owa sekwen-
cja to: camera obscura, heliografi a, da-
gerotypia, kalotypia, technika negatywo-
wo-pozytywowa, klisza i błona fotogra-
fi czna – i wreszcie aparat fotografi czny. 
W odniesieniu do fi lmu należy wymienić: 

stroboskop, kinematoskop, rewolwer 
fotografi czny, strzelbę fotografi czną, 
kinematograf, aeroskop, taśmę fi lmową, 
a zamknięciem tej drogi jest kamera 
i projektor fi lmowy. 

Na pierwszy rzut oka fi lm wydaje się 
być wynalazkiem czysto technicznym – 
sukcesem fi zyków, chemików, optyków 
i elektryków, gdy tymczasem wytrwałe 
i konsekwentne próby odwzorowania 
ruchu były obopólną fascynacją zarówno 
umysłów ścisłych, jak i artystów malarzy.

Kluczowym, zwrotnym punktem w two-
rzeniu koncepcji fi lmu okazało się być 
zastąpienie ruchu ciągłego – ciągiem 
(sekwencją) następujących po sobie 
obrazów, skutkujące powstaniem terminu 
„faza ruchu”. W różny sposób problem 
ten rozwiązywali inżynierowie i fotogra-
fi cy, a w jeszcze inny – malarze, zwani 
futurystami. Ci pierwsi, wykorzystując 
różne zdobycze techniki: kaskadowo 
łączone i kolejno wyzwalane aparaty 
fotografi czne bądź też tzw. strzelbę foto-
grafi czną, integrującą zespół aparatów, 

stworzyli typ fotografi i, zwanej chrono-
fotografi ą (termin ukuty z dwóch słów: 
chronologia + fotografi a), polegający 
na połączeniu w jedną całość ciągu od-
dzielnych fotografi i.

Najbardziej znane przykłady chronofo-
tografi i są dziełem francuskiego artysty 
de Marey’a i przedstawiają biegnącego 
mężczyznę, zawodnika w skoku o tyczce, 
mężczyznę w skoku czy też ptaka w locie. 

Inżynierowi taki sposób obrazowania 
procesu dynamicznego kojarzy się z prze-
biegiem czasowym, zaś poszczególne 
kadry – z dyskretyzacją funkcji. 

Tropem takiego rozwiązania podążyli 
aktywni twórczo we Włoszech w począt-
kach XX wieku i zafascynowani bez resz-
ty techniką malarze – futuryści. Ich naj-
słynniejsze i najbardziej reprezentatywne 
obrazy przypominają chronofotografi e. 
Są to: „Pędzący motocykl” czy też – tego 
samego autora – „Lecące jaskółki” Gia-
como Balla. Na obrazie „Lecące jaskółki” 
uwidoczniono nawet faliste linie, które 
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Rys. 24. Giacomo Balla „Lecące jaskółki”, 
1913

Rys. 25. Leon Chwistek „Szermierze”, 1919 
(Muzeum Narodowe, Kraków)

Rys. 26. Pomiędzy dziedzinami wiedzy, dyscyplinami 
i specjalnościami wciąż skrzy i bezustannie w jedną lub drugą 
stronę przeskakują iskry-idee

Rys. 27. Grom z jasnego nieba, wraz z którym przemieszcza się 
na Ziemię nowa, odkrywcza i ożywcza idea

dokładnie odpowiadają przebiegom czasowym położenia główek 
poszczególnych lecących ptaków. Kontemplujący dzieło inżynier 
zwróci uwagę na proces próbkowania, któremu na obrazie pod-
dane zostały funkcje czasowe, obrazujące lot jaskółek. 

A jak z odwzorowaniem ruchu poradził sobie genialny polski 
malarz formista, ale również – co należy z mocą podkreślić 
– genialny matematyk i logik Leon Chwistek, niezwykle aktywny 
zarówno na polu nauk matematycznych, jak i sztuki w okresie 
międzywojennym? Jego sztandarowe dzieło to obraz „Szermie-
rze”, przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Po-
szczególne fazy ruchu fechtującego szermierza zostały na siebie 
nałożone (zsunięte razem), dzięki czemu widz uzyskuje nagle 
zaskakującą możliwość łatwego śledzenia zmieniającego się 
położenia końca szpady i można powiedzieć, że – uruchamiając 
wyobraźnię – „oczami swojej wyobraźni” ogląda fi lm, skompreso-
wany w jednym obrazie. 

To genialne pociągnięcie artystyczne, wyzbycia się osi czasu 
i uzależnienia położenia ręki od jej prędkości (zakłada się, że ko-
lejne położenia są odwzorowywane po upływie takiego samego 
przedziału czasu) jest równie genialnym pociągnięciem z tech-
nicznego punktu widzenia, jak i artystycznego. Obraz informuje 
nas bowiem nie tylko o położeniu ręki, ale również o jej prędko-
ści w poszczególnych fazach ruchu: im większy kąt przebyty 
w przedziale czasu, tym większa prędkość szpady. Dla takiego 
sposobu obrazowania ruchu inżynierowie mają swoją nazwę 
– to trajektoria ruchu, sparametryzowana względem czasu. 

Te kilka wybranych przykładów mówi o tym, jak trudno jest 
oddzielić od siebie matematykę, fi zykę, technikę, muzy-

kę, malarstwo czy też techniki komputerowe. Mówi o tym, 
że podział wiedzy na nauki techniczne, ścisłe i humanistyczne 
jest – tak naprawdę – wymysłem człowieka, a umysł ludzki jest 
stworzony i przygotowany do wszechstronności. Pomiędzy róż-
nymi dyscyplinami wiedzy wciąż się błyska i dochodzi do intelek-
tualnych wyładowań, które powodują, że problemy i zagadnienia 
pozornie właściwe dla jednego tylko obszaru ludzkiej wiedzy 
i związane z jedną tylko gałęzią nauki nabierają cech uniwer-
salności i stają się inspiracją do badań oraz zaczynem rozwoju 
czegoś całkiem nowego w innej dziedzinie. 

Pomiędzy dziedzinami, dyscyplinami i specjalnościami wciąż 
skrzy i bezustannie, w jedną lub w drugą stronę przeskakują 
iskry-idee. Warto, bardzo warto znaleźć się w strefi e owych 
nieustających iskrzeń oraz niespodziewanych intelektualnych 
wyładowań. Aby tak się stało, potrzeba, aby inżynier twardo 
stąpający po ziemi, podniósł od czasu do czasu głowę ku niebu 
i dzięki swej wiedzy wszechstronnej: technicznej, matematycz-
nej, ale również humanistycznej, fi lozofi cznej oraz wrażliwości 
na sztukę nie mógł przeoczyć, że zbiera się na intelektualną 
burzę i że – być może – za małą chwilę uderzy grom z jasnego 
nieba wraz z którymi przemieści się na ziemię nowa, odkrywcza 
i ożywcza idea.

Rys. 23. Etiene Jules de Marey: „Lecący 
ptak”, chronofotografi a (Biblioteque 
Nationale de France, Paryż)

(Wykład wygłoszony podczas inauguracji Roku 
Akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej 

w Kielcach)

Zdj. i ilustracje z prezentacji autora
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Magia własności intelektualnej Magia własności intelektualnej 
Kino Iluzjon to jedno z warszawskich „miejsc magicznych” o bogatej historii Kino Iluzjon to jedno z warszawskich „miejsc magicznych” o bogatej historii 

związanej z polską sztuką fi lmową. Od czterech lat jednym z istotnych wydarzeń związanej z polską sztuką fi lmową. Od czterech lat jednym z istotnych wydarzeń 
kulturalnych odbywających się w tym niezwykłym otoczeniu jest uroczystość kulturalnych odbywających się w tym niezwykłym otoczeniu jest uroczystość 

wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP. wręczenia nagród laureatom konkursów organizowanych przez Urząd Patentowy RP. 

T egoroczna 14. już edycja konkursów na pracę habilitacyjną, dok-
torską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także 4. edycja 

konkursów na krótki fi lm i informację medialną z zakresu własności inte-
lektualnej, zaowocowały przyznaniem łącznie 60 nagród i wyróżnień dla 
autorów prac naukowych, projektów plakatów, przekazów medialnych 
oraz fi lmów. 

Nagrodę „WIPO IP Enterprise Trophy” przyznawaną przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) otrzymało 5 redakcji me-
dialnych w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie 
wykorzystania własności intelektualnej jako narzędzia rozwoju gospodar-
czego, społecznego, kulturalnego i technologicznego.

WIPO uhonorowała także wyróżnieniem indywidualnym „Medal for Cre-
ativity” dr inż. Antoniego Latuszka z Politechniki Warszawskiej za ca-
łokształt działalności służącej wspieraniu innowacyjności, szczególnie 
wśród młodego pokolenia twórców rozwiązań technicznych. Specjalną 
nagrodę WIPO „Schoolchildren’s Trophy” otrzymał natomiast uczeń 
Jakub Krzywonos za wynalazek mechanicznej ręki.

I dea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Minister-

stwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, co świadczy o tym, że najwyższe instytucje państwowe doceniają 
potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań tech-
nicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także 
przez liczne środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością w prace 
konkursowego Jury angażują się wybitne autorytety naukowe i arty-
styczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, 
co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac. 

T egorocznej ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła multimedial-
na prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje 

nagrodzonych fi lmów. Uroczystość wzbogacił wykład dr Moniki Aksamit-
Koperskiej pt. „Flash, CD czy chmura czyli na czym zapisać to, co dla 
Ciebie najważniejsze”. Podczas nieofi cjalnej części wydarzenia Urząd 
Patentowy RP przeprowadził także, jak co roku, tradycyjną kwestę cha-
rytatywną na rzecz Fundacji „Tęczowy Dom” oraz Fundacji Warszawskie 
Hospicjum dla Dzieci. 

K onkursową inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera bardzo 
liczne grono życzliwych Fundatorów, w tym zwłaszcza Związek Sala kina „Iluzjon” w Warszawie jak zwykle zapełniona

Prezes UPRP dr Alicja Adamczak otwiera uroczystość wręczenia 
nagród
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dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców i naukowców, 
którzy w swojej działalności podejmują tematykę ochrony własności 
przemysłowej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój inno-
wacyjnej gospodarki. 

W arto przy tym podkreślić, że nagrodzone prace i projekty stano-
wią jedynie część wszystkich propozycji zgłaszanych do kon-

kursowej rywalizacji. Dziesiątki prac teoretycznych, informacji medialnych 
i setki projektów plastycznych, które napływają co roku do Urzędu 
Patentowego, świadczą o coraz większym rozumieniu znaczenia ochrony 
własności intelektualnej, szczególnie przez młode pokolenie. 

Stale rozwijana formuła konkursów umożliwia co roku wyróżnienie 
najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei 
ochrony własności intelektualnej. Znaczący jest także fakt, że również 
inne instytucje (np. akademickie centra transferu technologii) zaczęły 
podejmować podobne inicjatywy, dostrzegając twórczy i edukacyjny 
potencjał konkursów umożliwiających publiczne wyróżnienie i promocję 
najbardziej wartościowych osiągnięć twórczych służących upowszech-
nianiu idei ochrony własności intelektualnej. 

Tekst i zdjęcia Adam Taukert

Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Rzeczników 
Patentowych, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, Kan-
celaria Patentowa PATPOL, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 
NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, fi rma Fakro oraz Polski 
Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Le-
ków PL. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także 
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. 

D zięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patento-
wy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości 

służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów.

Projekty artystyczne zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki 
użytkowej, wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych dzia-
łaniach promocyjnych, służących podnoszeniu społecznej świadomości 
ochrony własności przemysłowej i są publikowane w naszych wydawnic-
twach edukacyjnych. 

 Prace naukowe, projekty plastyczne, fi lmy oraz twórczość dziennikarska, 
odwołujące się do szerokiego kontekstu cywilizacyjnego, kulturowego 

i gospodarczego związanego z własnością intelektualną stanowią bardzo 
cenne pokłosie każdej edycji konkursów. Wartości niematerialne są bo-
wiem częścią wielu procesów obejmujących m.in. sferę nauki, biznesu, 
przemysłu, ekologii oraz wiele innych obszarów ludzkiej aktywności. 

W yniki konkursów organizowanych przez UPRP niewątpliwie 
świadczą o tym, że dostrzeganie związków i relacji pomiędzy 

innowacyjnymi rozwiązaniami podlegającymi ochronie a funkcjonowa-
niem współczesnego społeczeństwa, może stanowić bardzo wartościo-
wą inspirację dla oryginalnego opisu naukowego lub publicystycznego. 
Podobne możliwości istnieją także w dziedzinie wypowiedzi plastycznej 
i fi lmowej, które posługując się syntetycznym skrótem, mogą bardzo 
skutecznie przekazywać treści odnoszące się do ochrony wartości nie-
materialnych. Dotychczasowe edycje konkursów z pewnością umożliwiły 

Prezes dr Alicja Adamczak oraz prof. Jan Błeszyński, 
przewodniczący jury

Dr Monika Aksamit-Koperska podczas wykładu

Wręczanie nagród
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WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ URZĄD PATENTOWY RPWYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP

Prace naukowe Prace naukowe 
Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 47 prac konkursowych, w tym 1 praca habilitacyjna, 
4 prace doktorskie oraz 42 prace magisterskie. 

Jury obradowało w składzie:

– prof. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski (Przewodniczący)
– dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
– mec. Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej
– dr Małgorzata Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski
– prof. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński
– prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski
– prof. Helena Żakowska-Henzler, Polska Akademia Nauk

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i pod-
jęli decyzję o przyznaniu nagród ufundowanych przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra 
Rozwoju, Konfederację Lewiatan, Naukową i Akademicką Sieć Kompu-
terową, Patpol Kancelarię Patentową Sp. z o.o., Polservice Kancelarię 
Rzeczników Patentowych Sp. z o.o., Polską Izbę Rzeczników Patento-
wych oraz Związek Banków Polskich. 

Ponadto nagrody książkowe dla laureatów zostały ufundowane przez 
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Jed-
ność w Kielcach. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA NAUKI 
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO otrzymali:

w kategorii praca habilitacyjna

dr hab. Michał Zaremba  (Uniwersytet Warszawski) wyróżnienie 
za pracę habilitacyjną „Prawna regulacja krajowego rynku zbioro-
wego zarządzania prawami do muzyki” 

w kategorii praca doktorska

dr Marcin Balicki  (Uniwersytet Jagielloński) nagroda za pracę 
doktorską „Prawo ochronne na wzór użytkowy w systemie patento-
wym drugiego rzędu” 

dr Natalia Daśko  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) nagroda za pra-
cę doktorską „Prawnokarna ochrona znaków towarowych” 

dr Edyta Figura-Góralczyk  (Uniwersytet Jagielloński) nagroda 
za pracę doktorską „Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym 
międzynarodowym”

w kategorii praca magisterska

Paulina Piekut  (Uniwersytet Warszawski) nagroda za pracę ma-
gisterską „Pojęcie i zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru 
wspólnotowego” 

Marta Chmielewska  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go) wyróżnienie za pracę magisterską „Ochrona znaków towaro-
wych po zmianach uchwalonych w 2015 roku” 

Anna Felchner  (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę ma-
gisterską „Przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia autorskich 
praw majątkowych” 

Piotr Kaniewski  (Uniwersytet Warszawski) wyróżnienie za pracę 
magisterską „Umowa o dzieło autorskie” 

Marta Kaźmierczak  (Uniwersytet Wrocławski) wyróżnienie za pracę 
magisterską „Przestrzenne znaki towarowe”

Filip Krzyżankiewicz  (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnie-
nie za pracę magisterską „Umowa know-how – zagadnienia 
konstrukcyjne” 

Żaneta Lerche  (Uniwersytet Śląski) wyróżnienie za pracę magister-
ską „Zdolność odróżniająca niekonwencjonalnych znaków towaro-
wych na tle prawa wspólnotowego i krajowego” 

Joanna Zofi a Michalska  (Uniwersytet Warszawski) wyróżnienie 
za pracę magisterską „Koncepcja fi rmy na tle polskiej regulacji 
prawa fi rmowego” 

Dawid Nowak  (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pra-
cę magisterską „Hasztag-nowe wyzwanie dla prawa znaków 
towarowych” 

Sebastian Rafalski  (Katolicki Uniwersytet Lubelski) wyróżnienie 
za pracę magisterską „Dozwolony użytek prywatny” 

Olga Stadnicka  (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę 
magisterską „Problem harmonizacji materialnego prawa paten-
towego na poziomie regulacji międzynarodowych, europejskich 
i krajowych, na przykładzie wyłączeń ze zdolności patentowej” 

Magdalena Stroba  (Uniwersytet Jagielloński) wyróżnienie za pracę 
magisterską „Zamieszczanie odesłań internetowych w kontekście 
prawa twórcy do publicznego udostępniania utworu (right of com-
munication to the public)” 
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Kamil Wójcik  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) wyróżnienie 
za pracę magisterską „Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu 
prawa własności przemysłowej” 

NAGRODĘ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU 
WSI otrzymał:

w kategorii praca magisterska

Kacper Kazimierz Krawczyk  (Uniwersytet Warszawski) nagroda 
za pracę magisterską „Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione 
Oznaczenia Geografi czne versus znaki towarowe w oznaczaniu 
produktów rolnych i spożywczych” 

NAGRODĘ MINISTRA ROZWOJU otrzymała:

w kategorii praca magisterska

Anna Natalia Łapińska  (Uniwersytet Warszawski) nagroda za pracę 
magisterską „Zabezpieczenie dowodów i roszczenie informacyjne 
w polskim prawie własności intelektualnej w świetle dyrektywy 
2004/48/WE” 

NAGRODĘ KONFEDERACJI LEWIATAN otrzymała:

Aleksandra Drożdż  (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterską 
„Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej”

NAGRODĘ NAUKOWEJ I AKADEMICKIEJ SIECI 
KOMPUTEROWEJ otrzymał:

Wojciech Rzepiński  (Uniwersytet Warszawski) za pracę magister-
ską „Prawo wobec technologii: prywatność w Internecie rzeczy” 

NAGRODĘ KANCELARII PATENTOWEJ PATPOL 
otrzymała:

Edyta Adamus  (Uniwersytet Jagielloński) za pracę magisterską 
„Obrona pozwanego w sprawie o naruszenie patentu” 

NAGRODĘ KANCELARII RZECZNIKÓW 
PATENTOWYCH POLSERVICE otrzymała:

Klaudia Bejtka  (Uniwersytet Warszawski) nagroda za pracę magi-
sterską „Przedawnienie roszczeń z tytułu naruszenia patentu” 

NAGRODĘ POLSKIEJ IZBY RZECZNIKÓW 
PATENTOWYCH otrzymała:

Katarzyna Ślęzak  (Uniwersytet Śląski) za pracę magisterską 
„Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów 
w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej” 

NAGRODĘ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 
otrzymał:

Maciej Majewski  (Uniwersytet Jagielloński) za pracę magisterską 
„Ochrona inwestycji poczynionych na stworzenie produktów in-
formacyjnych w systemie prawa europejskiego i amerykańskiego. 
Przydatność ochrony baz danych prawem sui generis”

NAGRODA SPECJALNA MINISTRA ROZWOJU

dr hab. Anna Tischner  (Uniwersytet Jagielloński) za pracę habilita-
cyjną „Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w pra-
wie własności intelektualnej”

Laureaci konkursu na najlepsze prace naukowe
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PlakatyPlakaty
Jury obradowało w składzie: 

– prof. Wiktor Jędrzejec, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
– Maria Kurpik, Muzeum Narodowe w Warszawie

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych do konkursu 224 plakatów i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KATEGORIA STUDENCKA

4 równorzędne wyróżnienia

Anna Drej,  Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie, Wydział Sztuki

Agnieszka Hoff mann,  Politechnika 
Poznańska, Wydział Architektury 

Anna Jarosz,  Akademia Sztuk Pięknych 
im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Wydział 
Wzornictwa i Architektury Wnętrz 

Izabela Oleksak,  Uniwersytet Rzeszowski, 
Wydział Sztuki

KATEGORIA OTWARTA

I nagroda

Adam Nowak,  Kramsk

3 równorzędne III nagrody

Dorota Drej,  Kielce

Michał Łącki,  Gdynia

Adam Nowak,  Kramsk

KATEGORIA ZAMKNIĘTA

I nagroda 

Maciej Mytnik,  Łysa Góra 

II nagroda 

Patrycja Piechocka,  Poznań

3 równorzędne III nagrody

Zbigniew Jakubowski,  Międzychód

Paulina Piorun,  Warszawa

Agnieszka Popek-Banach,  
Kamil Banach, Lublin

2 równorzędne wyróżnienia

Aneta Drohomirecka,  Warszawa 

Aneta Drohomirecka,  Warszawa 

KATEGORIA UCZNIOWSKA

I nagroda

Jakub Górka,  Liceum Plastyczne 
im. P. Potworowskiego w Poznaniu

II nagroda

Ewelina Hojan,  Liceum Plastyczne 
im. P. Potworowskiego w Poznaniu

3 równorzędne III nagrody

Karolina Dembek,  Liceum Plastyczne 
im. J. Czapskiego w Grudziądzu

Esa Konieczka,  Liceum Plastyczne 
im. P. Potworowskiego w Poznaniu

Aneta Małka,  Liceum Plastyczne 
im. B. Morando w Zamościu

– prof. Eugeniusz Skorwider, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
– prof. Stanisław Wieczorek, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
– dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP

Nagrodzeni i wyróżnieni za plakaty

Prof. Mariola Pieprzyk z Liceum 
Plastycznego w Poznaniu otrzymuje dyplom 
honorowy UPRP
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Informacje medialneInformacje medialne
Jury obradowało w składzie:

– dr Alicja Adamczak
– Anna Szymańska-Kwiatkowska

– Katarzyna Kowalewska
– Ryszard Kondratiuk 

– Piotr Brylski
– Adam Taukert 

NAGRODY URZĘDU PATENTOWEGO 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OTRZYMALI:

red. Jerzy Byra  za publikacje w „Prestiż – relacje gospodarcze”: 
– Innowacje napędzane wzornictwem 
– Innowacje procesem kreatywnej destrukcji 
– Zawsze o krok przed konkurencją 
– Mała, trwała, tania i super dokładna 
– Naprawiacz świata 
– Bioimplant – element medycyny przyszłości – już odtwarza ubytki 
tkanki kostnej 
– Tworzą roboty mobilne na najwyższym światowym poziomie 

red. Mariusz Karwowski  za publikacje w „Forum Akademickim”:
– Drzewa Niczym Ariadna 
– Leczenie ze smakiem
– Jeden z dziesięciu… tysięcy 
– Innowacyjna petarda 

red. Sylwester Sacharczuk  za publikacje w „Pulsie Biznesu”:
– Nie patentując, oddajesz zyski innym 
– Wynalazca czy petent? Decyduje patent 
– Rejestracja znaku nigdy nie była taka prosta 

red. Aleksandra Sewerynik  za publikacje:
Cykl felietonów Z miłości do muzyki (Rzeczpospolita oraz serwis 
prawo.rp.pl)

red. Rafał Skórski  za publikacje:
– Szufl ady są pełne wynalazków (Pierwszy Milion) 
– Symbole warte fortunę (Businessman.pl)
– Nie wymyślaj tego, co już wymyślono 
(StartUp Magazine)

red. Artur Włodarski  za publikacje 
w „Gazecie Wyborczej”:
– Szansa na sukces z Jamesem Dysonem 
– Jak zarobić na staniu w korkach 
– Świat wirtualny jak realny 
– 70 milisekund 
– Superlekkie domy – przyszłość 
budownictwa?

WYRÓŻNIENIA:

red. Sylwia Czubkowska, red. Klara  
Klinger za publikacje:
– Wojna o m@rkę (Dziennik Gazeta Prawna) 

red. Dariusz Ćwiklak  za publikację:
– Szlabany w sieci (Newsweek Polska)

red. Patryk Słowik  za publikację:
– Pilnuj domeny, bo stracisz ją jak Tchibo i… łatwo nie odzy-
skasz (Dziennik Gazeta Prawna) 

red. Krzysztof Tomaszewski  za publikacje 
w „Dzienniku Gazeta Prawna”:
– Starania o patent także z dofi nansowaniem
– Łatwiej i taniej uzyskać międzynarodową ochronę wynalazku
– Rejestracja znaku towarowego szybsza, ale z większym 
ryzykiem 

NAGRODY ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ „WIPO 
IP ENTERPRISE TROPHY” OTRZYMAŁY 
REDAKCJE:

Puls Biznesu 
Dziennik Gazeta Prawna 
Miesięcznik „Forum Akademickie” 
Portal Innowacji pi.gov.pl 
Radio TOK FM 

Nagroda „WIPO IP Enterprise Trophy” przyznawana jest w dowód 
uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie wykorzysta-
nia własności intelektualnej jako narzędzia rozwoju gospodarczego, 
społecznego, kulturalnego i technologicznego.

Nagrodzeni i wyróżnieni przez UPRP w konkursie na najlepsze materiały dziennikarskie 
oraz przez WIPO za promowanie tematyki ochrony własności intelektualnej w środkach 
masowego przekazu
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Jury obradowało w składzie:

– dr Alicja Adamczak
– Anna Szymańska-Kwiatkowska

– Katarzyna Kowalewska
– Ryszard Kondratiuk

– Piotr Brylski
– Adam Taukert 

NAGRODY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ OTRZYMALI:

Równorzędne I miejsce

Wojciech Moskal,  Milena Raszkiewicz, 
Piotr Woźniakiewicz
za fi lm: „Patent na przyszłość”

Równorzędne I miejsce

Agnieszka Jabłońska 
za fi lm: „Twój pomysł”

Równorzędne II miejsce

Mateusz Kołodziej, Artur Bartylak,  
Patryk Kargula
za fi lm: „Znak towarowy”

Równorzędne II miejsce

Joanna Jóźwicka 
za fi lm: „Twoja rzecz”

Równorzędne III miejsce

Piotr Nowicki 
za fi lm: „Patentyczny teatr”

Nagrody Nagrody 
specjalne:specjalne:

Równorzędne III miejsce

Michał Maciejewski,  
Mateusz Nosarzewski
za fi lm: „Oprócz pomysłu – patent”

Równorzędne III miejsce

Agnieszka Elbert 
za fi lm: „Sowa Spokojna Głowa”

Wyróżnienie

Martyna Łuszczyńska 
za fi lm: „Prosta droga do sukcesu”

Wyróżnienie

Dominik Burchard,  
Grzegorz Borowicz, 
Maciej Rutkowski, 
Mateusz Ryszawy
za fi lmy: „Historia kołem się toczy”, 
„Profesor B. Mądry”, „ZeNeK”

„Medal for Creativity”  przy-
znawany przez Światową 
Organizację Własności 
Intelektualnej otrzymał dr inż. 
Antoni Latuszek z Politechni-
ki Warszawskiej za całokształt 
działalności służącej wspieraniu 
innowacyjności, szczególnie 
wśród młodego pokolenia twór-
ców rozwiązań technicznych

„Schoolchildren’s Trophy”  
nagrodę Światowej Organi-
zacji Własności Intelektualnej 
dla ucznia otrzymał Jakub 
Krzywonos za wynalazek me-
chanicznej ręki 

Urząd Patentowy RP  przy-
znał dyplom honorowy dla 
prof. Marioli Pieprzyk, wykła-
dającej w Liceum Plastycz-
nym im. Piotra Potworow-
skiego w Poznaniu. 

Laureaci konkursu na prace fi lmowe
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TWÓJ POMYSŁ PATENT NA PRZYSZŁOŚĆ PATENTYCZNY TEATR

ZNAK TOWAROWY TWOJA RZECZ OPRÓCZ POMYSŁU – PATENT

Fragmenty nagrodzonych fi lmów
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95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich

Okno polskiej gospodarki, Okno polskiej gospodarki, 
źródło inspiracji, kontaktów źródło inspiracji, kontaktów 
i kontraktów biznesowychi kontraktów biznesowych

Rozmowa z Przemysławem Trawą, 
prezesem Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

– Jak oceniłby Pan rok 2016 z punktu 
widzenia Międzynarodowych Targów 
Poznańskich?

– Był to rok udany zarówno pod wzglę-
dem biznesowym, jak i wizerunkowym. 
Zaprocentowała strategia konsekwent-
nych inwestycji w unowocześnianie in-
frastruktury targowo-konferencyjnej oraz 
profesjonalizacji i dywersyfi kacji portfela 
imprez targowych. Byliśmy organiza-
torem ponad 60 wydarzeń targowych, 
które odwiedziło łącznie prawie 700 tys. 
osób. Do tego grona doliczyć należy 
gości kongresów, konferencji, wydarzeń 
kulturalnych i sportowych. Łącznie 
na terenie MTP gościliśmy ponad 
1 100 000 osób. Byliśmy gospodarzem 
dużych międzynarodowych kongresów 
– Światowej Wystawy i Kongresu Sto-
matologicznego FDI oraz Światowego 
Kongresu Nauk Politycznych IPSA. 
Jak konsekwentnie pokazują raporty 
Polskiej Izby Przemysłu Targowego, 
targi są atrakcyjnym i przydatnym in-
strumentem komunikacji biznesowej dla 
przedsiębiorców – wystawców i zwie-
dzających, z kraju i zagranicy. W roku 

2016 w wydarzeniach organizowanych 
przez MTP wzięło udział ponad 10 tys. 
wystawców, których ekspozycje zajęły 
prawie 500 tys. m2.

– Międzynarodowe Targi Poznańskie 
świętowały też rocznicę organizacji 
I Targu Poznańskiego. 

– 95-lecie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich było wiodącym tematem 
mijającego roku. Zwieńczeniem jubile-
uszu była „Gala 9.5. Zmysły i Żywioły”, 
w której wzięło udział 1500 partnerów 
biznesowych fi rmy. Z tej okazji MTP 
przygotowały specjalny projekt muzycz-
ny „Poznanianki”. Siedem artystek m.in. 
Aga Czyż, Kasia Klich i Kasia Wilk, pod 
opieką artystyczną Jacka Piskorza wy-
konało polskie muzyczne hity w nowych 
aranżacjach. Wokalistki wybrały utwory 
w oryginale wykonywane przez artystów 
związanych z Poznaniem – Annę Jantar, 
Hannę Banaszak czy zespół Strachy 
na Lachy. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie były 
też dumne, sprawując mecenat nad 
prestiżowymi wydarzeniami o światowej 

randze – Międzynarodowym Konkursem 
Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego 
oraz Międzynarodowym Konkursem 
Lutniczym im. H. Wieniawskiego. 

– Czy był to też rok inwestycji?

– Kontynuowaliśmy rozbudowę i mo-
dernizację naszych obiektów, oddając 
do użytku północną część centrum 
kongresowo-konferencyjnego. Zna-
lazł się w niej kompleks Garden City, 
w którego skład wchodzą restauracje 
i kluby inspirowane żywiołami i naturą. 
W pawilonie znajdziemy Salę Wody, Pia-
sku, Powietrza, Ognia, Kryształu, które 
wraz z oddaną w 2012 roku Salą Ziemi, 
tworzą kompletną, w pełni wyposażoną 
przestrzeń, gotową do organizacji naj-
większych międzynarodowych kongre-
sów i eventów. 

– W 2016 roku weszła w życie no-
welizacja ustawy Prawo własności 
przemysłowej, która umożliwia orga-
nizatorom wystaw i targów ubieganie 
się o prawo wystawiania zaświadczeń 
– dowodu pierwszeństwa wynikają-
cego z wystawienia wzoru przemy-
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słowego lub wzoru użytkowego. Jak 
zmieniła ona sytuację wystawców?

– Aż 17 wydarzeń targowych, organi-
zowanych przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie uzyskało status wystaw 
publicznych, dających pierwszeństwo 
do uzyskania w Rzeczypospolitej 
Polskiej prawa ochronnego na wzór 
użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego. 
Są to m.in. targi przemysłu drzewnego 
DREMA, spożywczego POLAGRA, targi 
technologii i produktów dla zrównowa-
żonego rozwoju i usług komunalnych 
POL-ECO-SYSTEM, ale też mające 
typowo kontraktacyjny charakter – Targi 
Mody Poznań i Meble Polska.
W praktyce oznacza to, że podczas tych 
wydarzeń targowych na terenie MTP, 
wystawcy mogą skorzystać z usług spe-
cjalnego punkt informacyjnego, w którym 
pomocy udzielają rzecznicy patentowi. 
Gwarantuje to wystawcom możliwość 
uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących ochrony własności przemy-
słowej, prawa autorskiego, ochrony kon-
kurencji oraz uzyskania zaświadczenia 
o wystawieniu wzoru użytkowego albo 

wzoru przemysłowego, które może sta-
nowić podstawę zastrzeżenia w UPRP 
uprzedniego pierwszeństwa na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 
przedsiębiorców prezentujących na tar-
gach innowacyjne produkty i technologie, 
to krok w stronę zabezpieczenia ich praw 
i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

ców meblowych z całego świata. Edycję 
2016 odwiedziło 20 309 dystrybutorów 
mebli z 53 krajów – prawie co trzeci 
zwiedzający pochodził z zagranicy. 
W pierwszej części roku będą miały też 
miejsce Międzynarodowe Targi Maszyn 
Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu 
Specjalistycznego Intermasz, a także 
targi Expopower i Greenpower oraz 
tradycyjne czerwcowe targi przemy-
słowe. Podczas targów ITM Polska 
prezentuje się ponad 1400 maszyn 
i urządzeń w ruchu. Fakt, że wydarzenie 
jest cenione za granicą, potwierdza 
nie tylko udział blisko tysiąca wystaw-
ców z Polski i zagranicy, ale także liczne 
wystąpienia narodowe: fi rm ze Szwajca-
rii, Chin czy Indii. Targi odwiedza co-
rocznie ponad 16 000 profesjonalistów, 
zainteresowanych inwestycjami w park 
maszynowy. We wrześniu z powodu 
Polagry, Targi po raz kolejny odwiedzą 
kucharze, fi rmy gastronomiczne, hote-
larze i restauratorzy oraz fi rmy z branży 
przemysłu spożywczego. 
Spodziewamy się, że kilkudziesięcioty-
sięczną publiczność przyciągną targi dla 
pasjonatów. Na odbywających się w lu-
tym największych targach wędkarskich 
w Europie – Rybomanii pojawią się węd-
karze, na targach myślistwa i strzelectwa 
Knieje – miłośnicy łowiectwa, a na tar-
gach sprzętu pływającego BOATEX – że-
glarze i motorowodniacy. W tym samym 
czasie odbędzie się spotkanie podróż-
ników w ramach Tour Salonu. W marcu 
MTP zapraszają architektów krajobrazu 
na spotkania w ramach targów Garde-
nia, później uczniów, planujących swoją 
ścieżkę edukacyjną i fanów czterech 
kółek na targi Motor Show. W sezonie 
jesiennym na targach Poznań Game 
Arena spotkają się gracze i miłośnicy 
multimedialnej rozrywki. Będzie można 
zobaczyć też ekspozycję dla miłośników 
gier planszowych i kolekcjonerów w ra-
mach targów Hobby. 

– Będzie się działo!

– Z pewnością wiele. Zapraszam 
do Poznania.

– Co przewiduje kalendarz targowy 
na nadchodzący rok?

– Program na 2017 rok jest bogaty 
zarówno w wydarzenia skierowane 
do biznesu, jak i te łączące targi z roz-
rywką. Nowy sezon targowy rozpocz-
niemy od Międzynarodowych Targów 
Budownictwa i Architektury Budma. 
To najważniejsze spotkanie branży bu-
dowlanej w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej, które rokrocznie gromadzi 
niemal 45 000 zwiedzających. Cztery 
targowe dni w Poznaniu skierowane 
do handlowców, architektów, wykonaw-
ców i inwestorów, stanowią źródło inspi-
racji i motywator do zawierania nowych 
kontaktów i kontraktów biznesowych. 
Gwiazdą, która odwiedzi tegoroczną 
BUDMĘ, będzie hiszpański architekt 
Fernando Menis, autor nagradzanego 
projektu CKK Jordanki w Toruniu.
W marcu odbędą się targi przemysłu 
meblarskiego i wyposażenia wnętrz, któ-
rym będzie towarzyszyła pełna świeżego 
wzornictwa wystawa arenaDesign. Od lat 
są to największe w Europie Środkowo-
Wschodniej targi meblowe odbywające 
się w stricte biznesowej, kontraktacyjnej 
formule. Dla wystawców, targi Meble 
Polska są okazją do prezentacji najnow-
szych propozycji rynkowych wśród kup-

Rozmawiała Anna Cis

Zdj. MTP
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Braliśmy udział

Szacunek dla systemów Szacunek dla systemów 
ochrony własności intelektualnejochrony własności intelektualnej

„Building respect for IP”, budowanie szacunku dla systemów ochrony własności „Building respect for IP”, budowanie szacunku dla systemów ochrony własności 
intelektualnej – jest największym, interdyscyplinarnym i globalnym projektem intelektualnej – jest największym, interdyscyplinarnym i globalnym projektem 

Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
Jego przegląd oraz wymiana krajowych doświadczeń miały miejsce podczas Jego przegląd oraz wymiana krajowych doświadczeń miały miejsce podczas 

szczytu urzędów patentowych w Szanghaju. Na zaproszenie WIPO, polski szczytu urzędów patentowych w Szanghaju. Na zaproszenie WIPO, polski 
urząd prezentował swoje inicjatywy oraz wnioski płynące ze współpracy urząd prezentował swoje inicjatywy oraz wnioski płynące ze współpracy 

ze zgłaszającymi oraz szerzej – innowacyjnym społeczeństwem.ze zgłaszającymi oraz szerzej – innowacyjnym społeczeństwem.

K onferencja „Building Respect for Intel-
lectual Property – Stimulating Innovation 

and Creativity” odbyła się w ramach formuły 
13th Shanghai International Intellectual Pro-
perty Forum (SIIPF) i organizowana była przez 
Światową Organizację Własności Intelektualnej 
we współpracy z Państwowym Urzędem Wła-
sności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej 
oraz Municypalnym (wydzielonym i autonomicz-
nym) Rządem Szanghaju (SMPG). Konferencja 
była przede wszystkim przeglądem rezultatów 
projektu „Building Respect for IP”, który WIPO 
promuje we wszystkich 189 państwach człon-
kowskich, jak i wobec organizacji publicznych 
i sektora prywatnego, aby „wspomóc rozwijanie 
zrozumienia i szacunku dla praw własności 
intelektualnej”.

Budowanie szacunku opierać ma się na stymu-
lowaniu innowacji i kreatywności, przy pomocy 
rozwijanych systemów ochrony własności 
intelektualnej. Oznacza to również promowanie 
i tworzenie środowiska, w którym te systemy 
ochrony zapewniają sprawiedliwy podział korzy-
ści, zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników 
praw wyłącznych. WIPO, poprzez działania 
w tym zakresie, ma na celu ułatwienie rozwoju 
społeczno-gospodarczego i wzrost poziomu 
dobrobytu, zgodnie z 45 zaleceniami Programu 
Rozwoju (Development Agenda for WIPO). 

 Przyjęcie tego Programu było ważnym 
kamieniem milowym dla WIPO. Został on for-
malnie powołany przez państwa członkowskie 
w 2007 roku w drodze decyzji, które obejmo-

wały przyjęcie wspomnianych 45 zaleceń dla 
Programu, pogrupowanych w sześć klastrów 
oraz utworzenie Komisji Rozwoju i Własności 
Intelektualnej (CDIP).

W swoim przesłaniu dyrektor general-
ny WIPO, Francis Gurry mówił m.in.: 

W globalnej gospodarce opartej na wiedzy, 
innowacji, kreatywności i własności intelektu-
alnej trzeba podtrzymywać daleko idące na-
dzieje na pobudzanie wzrostu gospodarczego, 
handlu i zatrudnienia na wszystkich etapach 
rozwoju danego kraju. A w związku z obserwa-
cjami, że globalny wzrost gospodarczy zwalnia, 
jest to teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, aby 
znaleźć nowe sposoby pobudzania gospodarki 
światowej, wykorzystując możliwości, które 
są prezentowane poprzez globalne innowacje. 
Dlatego dziś, komponent intelektualny jest 
o wiele ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. 
Własność intelektualna stała się niezbędnym 
mechanizmem w procesach zbywania akty-
wów handlowych, który umożliwia budowanie 
przewagi konkurencyjnej. 

Zdecydowana transformacja technologiczna, 
która jest obecna m.in. w Chinach, jest świa-
dectwem tego trwającego przejścia w kierunku 
globalnej gospodarki opartej na wiedzy. 
W 2016 roku Chiny po raz pierwszy dołączyły 
do grona światowych 25 najbardziej innowa-
cyjnych gospodarek w Global Innovation Index, 
opracowanym przez Cornell University, INSEAD 
oraz WIPO. Chiny stały się także światowym 
liderem w dziedzinie innowacji, zwłaszcza w ob-
szarze nowych technologii, takich jak komu-

Prezes dr Alicja Adamczak i dr Shen Changyu, komisarz Państwowego Urzędu Własności 
Intelektualnej ChRL (SIPO) podczas spotkania bilateralnego UPRP-SIPO
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nikacja cyfrowa, technologie obliczeniowe czy druk 3D, nanotechnologia 
i robotyka, ustawiając się jako globalne centrum. Z tych powodów, ta kon-
ferencja w Szanghaju jest bardzo na czasie – podkreślał Fr. Gurry.

P rawa własności intelektualnej stanowią bezpieczne ramy prawne 
dla inwestycji i komercjalizacji innowacji oraz kreatywności. Umoż-

liwiają także fi rmom, w tym innowacyjnym startupom przekształcanie idei 
w rentowny produkt i konkurowanie z sukcesem na globalnym rynku, 
chroniąc jednocześnie interes publiczny. Własność intelektualna ułatwia 
także dyfuzję wiedzy poprzez zachęcanie do ujawniania informacji 
i transferu technologii. Zapewnia ramy dla innowatorów do kontrolowania, 
w jaki sposób i na jakich warunkach ich innowacje i kreacje mogą być 
wykorzystane przez innych. 

Jest bezdyskusyjne, że własność intelektualna jest kluczowym czynni-
kiem rozwijania i generowania wzrostu gospodarczego oraz dobrobytu. 
Aby w pełni zrozumieć te korzyści, każdy naród i każdy kraj powinien 
mieć, dążyć do odpowiedniej „kombinacji” polityki innowacyjności, w któ-
rej równoważona będzie chroniona własność intelektualna i twórczy 
potencjał gospodarki. 

W spieranie środowiska tworzącego szacunek dla własności 
intelektualnej, to podstawowa zasada dla wszystkich państw 

członkowskich WIPO. Jak podkreślał dyrektor Gurry: opracowanie wła-
ściwych rozwiązań wymaga solidnego zrozumienia motywów producen-
tów i konsumentów danych towarów. Tylko wtedy będzie można zrozu-
mieć, m.in. globalne i krajowe rynki np. środków leczniczych. Konferencja 
szanghajska powinna odnieść się do ogromnych korzyści i możliwości, 
które oferują innowacje, by wspomóc przezwyciężanie problemów.

– Od czasu wprowadzenia zdecydowanych reform oraz zainteresowania 
naszego rządu rozwojem, system ochrony własności intelektualnej, 
innowacyjność w Chinach rozwija się w sposób stały oraz szybki – pod-
kreślał Shen Chanyu, komisarz Państwowego Urzędu Własności 
Intelektualnej ChRL. 

T ylko w pierwszej połowie 2016 roku, Chiny zgłosiły 553 tys. krajo-
wych zgłoszeń patentowych, 19 tys. międzynarodowych zgłoszeń 

patentowych w ramach Układu o Współpracy Patentowej (PCT) oraz 
blisko 1 mln 740 tys. zgłoszeń znaków towarowych – to odpowiednio 
30,5%, 43,3% i 32% w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego 
roku. W 2015 roku w Chinach zarejestrowano 1 mln 641 tys. praw autor-
skich, co również stanowi 35,5% wzrost rok do roku. W innych obsza-
rach własności intelektualnej, takich jak ochrona nowych odmian roślin 
i topografi e układów scalonych, aplikacje również osiągnęły rekordowy 

poziom. Te statystyki pokazują, że siła życiowa Chin to innowacje i po-
zostajemy jednym z głównych aplikantów w świecie – mówił komisarz 
Shen. – Pod koniec ubiegłego roku rząd chiński opracował i wdrożył sze-
reg opinii, zaleceń w sprawie przyspieszenia budowy systemu ochrony 
własności intelektualnej, identyfi kując 106 konkretnych zagadnień. Kra-
jowa strategia przewiduje pogłębienie reform w kluczowych obszarach 
dla własności intelektualnej. Staramy się patrzeć w przyszłość i jesteśmy 
przekonani, że rozwój systemu ochrony własności intelektualnej w Chi-
nach pozostanie na szybkiej ścieżce rozwojowej, zwiększając swój udział 
w rozwoju całego kraju i świata. 

Główna dyskusja o doświadczeniach poszczególnych krajów, odbyła się 
w bloku poświęconym narodowym strategiom ochrony własności inte-
lektualnej, jak wspomagają one cele rozwojowe kraju. Założenia narodo-
wej strategii Wielkiej Brytanii w zakresie rozwoju tamtejszego systemu 
w interesujący sposób przedstawił John Edwards, brytyjski Konsul 
Generalny w Szanghaju. O doświadczeniach swoich krajów mówili 
m.in. przedstawiciel Etiopii (Getachew Alemu), Chile (Maximiliano 
Santa Cruz, prezes tamtejszego urzędu patentowego) oraz Chin 
– Zhang Zhiecheng, prezes szanghajskiej administracji ds. własno-
ści intelektualnej.

Prezes UPRP dr Alicja Adamczak przedstawiła narzędzia i inicjatywy 
wspierające zgłaszających, zwłaszcza z sektorów nauki oraz biznesu, 

a także działania upowszechniające poszanowanie ochrony własności 
intelektualnej w społeczeństwie: Mamy dosyć rozbudowany system ochro-
ny własności intelektualnej. Urząd Patentowy RP odpowiada za własność 
przemysłową, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za prawa 
autorskie i pokrewne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rejestr 
oznaczeń geografi cznych dla produktów rolno-spożywczych. Odnotować 
także należy bardzo ważną rolę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z wieloma aspektami transferu technologii i komercjalizacji wiedzy oraz 
badań naukowych. Mamy wreszcie nadrzędną rolę i znakomitą pozycję 
Ministerstwa Rozwoju. Urząd Patentowy RP współpracuje także z licznymi 
instytucjami zainteresowanymi ochroną własności przemysłowej z wszyst-
kich trzech sektorów: rządowego, prywatnego oraz tzw. NGO’s (organizacji 
pozarządowych). Jesteśmy także bardzo mocno zaangażowani we współ-
pracę z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja 
Własności Intelektualnej (WIPO), Europejska Organizacja Patentowa ( EPO) 
oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Wystąpienie prezes A. Adamczak podczas konferencji w Szanghaju
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Z doświadczeń urzędów patentowych
Każda z naszych polskich instytucji, stara się indywidualnie 
i zbiorowo realizować strategię, której głównym celem jest 
intensywne wspieranie rozwoju innowacji poprzez zwiększanie 
znaczenia własności intelektualnej. Przykładem może być 
prestiżowy program przyspieszonej procedury uzyskiwania 
patentu PPH (Patent Prosecution Highway). Jest on dostępny 
dla polskich zgłaszających z wszystkimi największymi urzędami 
patentowymi świata, tworzącymi grupę IP5: Chiny, Stany Zjed-
noczone, Japonia oraz Korea Południowa. Piątym jest „nasz” 
Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium.

I stotnym dla nas i naszej polityki gospodarczej jest współpra-
ca w Grupie Wyszehradzkiej (V4), a także szerzej w formule 

16 + 1 (Chiny oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej). 
Na ostatnim szczycie wyszehradzkim podkreślono, że innowa-
cyjność jest kluczem do przyszłości Grupy, czego szczególnym 
wyrazem jest utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patento-
wego (VIP), który począwszy od 1 lipca 2016 roku świadczy 
szybsze, tańsze i bardziej przystępne usługi dla polskich, 
czeskich, słowackich i węgierskich zgłaszających w międzyna-
rodowym trybie ochrony patentowej PCT. Kolejną istotną rzeczą 
jest już nasza wspólna tradycja międzynarodowych forumów 
V4-Chiny „Własność intelektualna w strategii biznesowej”. Głów-
nym celem spotkań jest analiza potencjału rynku chińskiego 
w zakresie identyfi kacji szans i barier dla fi rm planujących wejść 
na ten rynek lub pragnących rozszerzyć istniejącą działalność 
w tym kraju – mówiła prezes A. Adamczak.
W kolejnych wystąpieniach także podkreślano konieczność 
opracowywania i wdrażania kompleksowych, spójnych i dobrze 
skoordynowanych krajowych strategii. Światowa Organizacja 
Własności Intelektualnej rozpoczęła programy pomocowe dla 
krajów zainteresowanych stworzeniem ram formalno-prawnych 
dla takich projektów. Mają one zakładać wsparcie dla rozwoju 
innowacyjności i procesów transferu technologii oraz komercja-
lizacji, współpracę międzynarodową w tym zakresie, tworzenie 
skutecznych mechanizmów egzekwowania ochrony praw 
wyłącznych. Drugim istotnym blokiem zagadnień były systemy 
efektywnego rozwiązywania sporów w zakresie własności 
intelektualnej, a także problemów związanych z orzekaniem 
i rozwojem lokalnych przepisów prawnych.

W trakcie pobytu w Szanghaju, delegacja Urzędu Paten-
towego RP pod przewodnictwem prezes UPRP dr Alicji 

Adamczak, odbyła również bilateralne spotkania z najwyższymi 
władzami dwóch państwowych instytucji odpowiedzialnych 
za własność intelektualną w Chinach: Państwowym Urzędem 
Własności Intelektualnej (SIPO) oraz Krajowym Urzędem ds. 
Przemysłu i Handlu Chińskiej Republiki Ludowej (SAIC), a także 
z władzami Shanghai Administration for Industry and Commerce 
(oddział SAIC). 
Spotkania, podczas których obie strony podkreślały dotychcza-
sową bliską i intensywną współpracę, były okazją do omówienia 
kolejnych inicjatyw, wspierających konkurencyjność polskich 
oraz chińskich zgłaszających.

Wspólny System Wspólny System 
Ochrony Patentowej Ochrony Patentowej 
Krajów Zatoki PerskiejKrajów Zatoki Perskiej

Fot. 1. Panorama Dubaju, stolicy emiratu Dubaj, miasta znanego 
z ultranowoczesnych rozwiązań architektoniczno – infrastrukturalnych. 
(Internet)

dr Andrzej Jurkiewicz 
ekspert UPRP

K raje Zatoki Perskiej kojarzą się powszechnie z ogromnymi 
zasobami paliw płynnych i bardzo wysoką stopą życiową 

ich mieszkańców (fot. 1). Podobieństwo systemów gospodarczych, 
politycznych, religijnych i społecznych spowodowały, że w 1981 r., 
sześć państw regionu powołało Radę Współpracy Krajów Zatoki (Gulf 
Cooperation Council – GCC), która w zamyśle miała doprowadzić 
do ścisłej integracji politycznej i gospodarczej jej członków (rys. 1).

Powolne wyczerpywanie się zasobów energetycznych skłoniło członków 
GCC do rozpoczęcia procesu przekształcenia swoich gospodarek, 
w których oparcie się na wiedzy i innowacjach staje się priorytetem. 
W takim modelu gospodarczym nie może zabraknąć systemu ochrony 
własności przemysłowej, toteż w 1992 r. postanowiono powołać wspólny 
urząd patentowy państw Rady – GCCPO (rys. 2). 

3 października 1998 r. do GCCPO wpłynęło pierwsze zgłoszenie 
patentowe. 

S ystem patentowy GCC obejmuje Arabię Saudyjską, Bahrajn, 
Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Siedzi-

Tekst i zdjęcia Piotr Brylski
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Rys. 1. Mapa państw tworzących GCC 
(Wikipedia)

Rys. 2. Logo Urzędu Patentowego GCC 
(GCCPO) (GCCPO)

ba GCCPO mieści się w stolicy Arabii 
Saudyjskiej – Rijadzie. Na czele organu 
stoi sześcioosobowa Rada Dyrektorów, 
desygnowanych przez każde z państw 
tworzących GCC. 

O becnie w ramach GCCPO udzie-
lane są tylko prawa wyłączne 

na wynalazki. Językiem, w którym 
przyjmowane są zgłoszenia jest arabski, 
ale zalecane jest dołączenie angielskiej 
wersji dokumentacji. Patent jest udzielany 
na podstawie wspólnej ustawy (GCC 
Patent Law) na 20 lat, jednakże w od-
różnieniu od innych systemów ochrony 
własności przemysłowej nie istnieje tytuł 
dodatkowego prawa ochronnego (SPC) 
dla produktów leczniczych i środków 
ochrony roślin, a także nie ma możliwości 
dokonywania zgłoszeń wydzielonych. 
Warto zaznaczyć, że GCCPO nie przystą-
piło dotychczas do Konwencji Paryskiej 
ani układu PCT.

Zgłoszone rozwiązanie, podobnie jak 
w innych systemach patentowych, musi 
spełniać warunki nowości, poziomu wy-
nalazczego i stosowalności przemysłowej. 
Z patentowania wykluczone są metody 
matematyczne, programy komputerowe, 
sposoby leczenia ludzi i zwierząt, odmia-
ny roślin, rasy zwierząt oraz ciało ludzkie 
we wszystkich etapach rozwoju. 

P onadto wynalazki muszą spełniać 
wymogi islamskiego prawa sza-

riatu, a niezgodność z tym prawem może 
być przyczyną unieważnienia patentu. 
Obecnie GCC dokonuje jedynie badania 
formalno – proceduralnego, a badanie 

materialne zleca kilku wybranym urzędom 
patentowym. W przypadku wątpliwości, 
GCC wysyła pismo o istniejących prze-
szkodach, a zgłaszającemu przysługuje 
termin 3 miesięcy na odpowiedź. Proce-
dura postępowania przed GCC ogranicza 
możliwość wymiany korespondencji 
do 3 razy. 

Decyzje o udzieleniu patentu są publiko-
wane w Biuletynie GCC (Patent Gazette) 
i od tej daty każda zainteresowana osoba 
może w ciągu 3 miesięcy wnieść wniosek 
o jego unieważnienie. Wniosek składa się 
do tzw. Komitetu Skarg (Grievance Com-
mittee) składającego się z 6 prawników 
oraz 6 specjalistów technicznych. Od de-
cyzji Komitetu służy odwołanie do sądu 
administracyjnego w Rijadzie. Patent 
w ramach GCC obejmuje automatycznie 
wszystkie 6 państw, członków układu. 

W przypadku naruszenia patentu, 
uprawniony musi dochodzić swoich praw 
w państwie, w którym doszło do jego 
naruszenia. Należy także zaznaczyć, 
że opatentowany wynalazek musi się 
znaleźć w użyciu w ciągu 3 lat od udziele-
nia patentu. 

W 2015 r. do GCC zgłoszono 
1542 wnioski o udzielenie 

patentu, a udzielono 647 praw wyłącz-
nych. Zgłaszające podmioty zagraniczne 

Rys. 3. Widok opcji wyszukiwania w bazie udzielonych patentów (GCCPO)

wywodzą się głównie z USA, Niemiec, 
Szwajcarii i Holandii. Największym zgła-
szającym wśród państw GCC jest Arabia 
Saudyjska. Od 1998 r. do GCC zgłoszono 
32 668 wniosków, z czego 93 proc. z nich 
pochodziło z państw spoza organizacji. 
W tym okresie GCC udzieliło 3899 pa-
tentów, z czego 1651 w dziedzinie chemii 
i inżynierii chemicznej, 602 w dziedzinie 
urządzeń petrochemicznych, 1113 w dzie-
dzinie inżynierii mechanicznej i elek-
trycznej oraz 533 w dziedzinie farmacji 
i biotechnologii. 

Do zadań GCCPO należy także prowa-
dzenie bazy danych, umożliwiającej wy-
szukiwanie zgłoszeń wynalazków i udzie-
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Rys. 6. Widok zakładki „Patent Gazettes” na stronie GCCPO (GCCPO)

Rys. 5. Widok opcji wyszukiwania zaawansowanego (GCCPO)

lonych patentów. Dane można uzyskać 
poprzez wyszukiwanie proste obejmujące 
słowa zawarte w tytule, wyszukiwanie za-
awansowane oraz wyszukiwanie w bazie 
udzielonych patentów (rys. 3, 4, 5). 

B ardzo przydatnym narzędziem jest 
też zakładka „Patent Gazettes”, 

pozwalająca na przeglądanie dokumen-
tów o różnym statusie prawnym (rys. 6). 
Dokumenty patentowe publikowane 
są w języku arabskim, ale zawierają ła-
cińskie symbole klasyfi kacji patentowej, 
a także oznaczenia tzw. kodów INID, 
dzięki czemu możliwe jest rozróżnienie 
takich informacji, jak numer patentu [11], 
data zgłoszenia [22]. 

Można założyć, że w miarę odchodzenia 
przez państwa GCC od gospodarki opar-
tej na wydobyciu i przetwórstwie paliw 
w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, 
znaczenie własności intelektualnej w tym 
regionie będzie niewątpliwie rosło.

Rys. 4. Widok opcji wyszukiwania prostego (GCCPO)
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Nad czym pracuje WIPO

Jak ujednolicić prawo Jak ujednolicić prawo 
patentowe i praktyki patentowe i praktyki 

jego stosowaniajego stosowania
Grażyna Lachowicz

Grupa B+ powstała w 2005 roku, kiedy okazało Grupa B+ powstała w 2005 roku, kiedy okazało 
się, że wobec licznych i znaczących kontrowersji się, że wobec licznych i znaczących kontrowersji 
co do treści i zakresu negocjowanego na forum co do treści i zakresu negocjowanego na forum 

WIPO traktatu o materialnym prawie patentowym WIPO traktatu o materialnym prawie patentowym 
(SPLT), nie jest możliwe osiągnięcie w najbliższym (SPLT), nie jest możliwe osiągnięcie w najbliższym 

czasie ujednolicenia prawa patentowego czasie ujednolicenia prawa patentowego 
na poziomie międzynarodowym. W skład Grupy na poziomie międzynarodowym. W skład Grupy 
B+ wchodzą: USA, Kanada, Japonia, Korea Płd., B+ wchodzą: USA, Kanada, Japonia, Korea Płd., 
Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria, 

Islandia, Turcja, państwa członkowskie Unii Islandia, Turcja, państwa członkowskie Unii 
Europejskiej oraz przedstawiciele Europejskiego Europejskiej oraz przedstawiciele Europejskiego 

Urzędu Patentowego, WIPO i Komisji Europejskiej.Urzędu Patentowego, WIPO i Komisji Europejskiej.

Kolejne posiedzenie plenarne 
Grupy B+ w 2017 roku 

W trakcie 56. Sesji Zgromadzeń Świato-
wej Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) w Genewie, 4 października br. 
odbyło się kolejne, 12. posiedzenie grupy 
państw tworzących tę Grupę. W oparciu 
o uzyskane opinie i informacje grupa 
państw pod przewodnictwem Szwajcarii 
ma opracować projekt tekstu porozumie-
nia, który zostanie zaprezentowany na ko-
lejnym posiedzeniu plenarnym Grupy B+ 
w 2017 r.

Porozumienia podpisane 
przez UPRP

Podczas 56. Sesji Zgromadzeń WIPO 
odbyły się dwa spotkania UPRP z Ko-
reańskim Urzędem Własności Intelek-
tualnej (KIPO). Na spotkaniu dwustron-
nym Urząd podpisał z KIPO dwustronną 
umowę o przystąpieniu do programu 
Patent Prosecution Highway dotyczącego 
przyspieszonej procedury uzyskania 
patentu obowiązującą 2 lata z automa-
tycznym przedłużeniem o kolejne okresy 
dwuletnie. 

Drugie spotkanie odbyło się pomiędzy 
przedstawicielami urzędów własności 
intelektualnej państw Grupy Wyszehradz-
kiej (Czech, Słowacji, Polski, Węgier (V4) 
i dyrektorem Wyszehradzkiego Instytutu 
Patentowego (WIP)) oraz przedstawi-
cielami KIPO. Obie strony podpisały 
porozumienie o współpracy KIPO z Grupą 
Wyszehradzką obejmujące wymianę 
ekspertów, informacji, najlepszych praktyk 
oraz danych. Porozumienie zostało zawar-
te na 3 lata z automatycznym przedłuże-
niem obowiązywania umowy na kolejne 
trzyletnie okresy.

Ponadto miało miejsce spotkanie dwu-
stronne z Izraelskim Urzędem Wła-
sności Przemysłowej (ILPO), podczas 
którego podpisano na 5 lat porozumienie 
o współpracy, formalizujące dotychczaso-
wą oraz przyszłą współpracę pomiędzy 
UPRP i ILPO, oraz spotkanie z Albańskim 
Urzędem Własności Intelektualnej, 
na którym strony zobowiązały się do pod-
pisania umowy o współpracy dwustronnej. 

Wstrzymanie prac Komitetu Prawa Patento-
wego WIPO (SCP) było spowodowane doma-
ganiem się przez państwa rozwijające się, aby 
w treści traktatu zostały ujęte takie zagadnie-
nia, jak transfer technologii i zdrowie publiczne, 
czemu kategorycznie sprzeciwiły się państwa 
wysoko rozwinięte uznając, że zagadnienia 
te nie należą do materii materialnego prawa 
patentowego. 

Z historii prac nad harmonizacją 
prawa patentowego 

Grupa B+ postanowiła prowadzić dalsze 
dyskusje na ten temat w gronie państw zain-
teresowanych harmonizacją prawa. Uznając 
harmonizację prawa patentowego za swój 
priorytet, Grupa skupiła się w swoich pracach 
nad przygotowaniem wspólnego stanowiska 
w zakresie tzw. małego pakietu zagadnień, 
który stanowiłby podstawę do dalszych nego-

cjacji na forum WIPO. Ten mały pakiet obejmo-
wał takie kwestie, jak: ulga w nowości, system 
pierwszego zgłaszającego (fi rst-to-fi le), prawa 
osób trzecich, defi nicja uprzedniego stanu 
techniki, nowość i poziom wynalazczy. 

Dla zapewnienia lepszej efektywności prac 
powołano dwie grupy robocze, z których jedna 
(WG1) zajęła się pracami nad małym pakietem, 
natomiast druga (WG2) kwestiami doskona-
lenia skuteczności systemu PCT. Już po kilku 
spotkaniach grupy WG1 okazało się, że osią-
gnięcie porozumienia w sprawach dotyczących 
małego pakietu jest równie trudne, jak na fo-
rum Komitetu SCP. 

Ujawniły się liczne rozbieżności interesów 
pomiędzy poszczególnymi państwami, róż-
ne podejścia systemowe i legislacyjne oraz 
odmienności interpretacji poszczególnych 
elementów pakietu i to nie tylko na linii Unia 
Europejska – reszta świata, ale także między 
państwami samej Unii. 
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Trudności nastręczało głównie uzgodnienie, 
na jakim systemie powinna być budowana cała 
konstrukcja ujednoliconego prawa patentowe-
go: na powszechnie stosowanym w świecie 
systemie pierwszego zgłaszającego (fi rst-to-fi le) 
czy też na stosowanym w USA systemie pierw-
szego wynalazcy (fi rst-to-invent)1. Rozbieżność 
stanowisk wystąpiła również w odniesieniu 
do takich kwestii, jak długość terminu ulgi 
w nowości (grace period) – 6 czy 12 miesięcy, 
wykaz zdarzeń, które miałyby być ulgą objęte 
czy też uwzględnienie w harmonizowanych 
przepisach 18-miesięcznego terminu publikacji 
(USA były przeciw). Trudności potęgowało 
oczekiwanie na sfi nalizowanie prowadzonych 
w Kongresie USA prac nad zmianą amerykań-
skiego prawa patentowego. W związku z nie-
możnością osiągnięcia porozumienia w tak 
zasadniczych sprawach, w 2007 r postanowio-
no tymczasowo zawiesić prace grupy WG1. 

Poszukiwania 

Brak sukcesu nie zniechęcił jednak Grupy B+ 
do poszukiwań innych możliwości i sposobów 
ujednolicenia, jeśli nie prawa patentowego, 
to przynajmniej praktyki jego stosowania. 
Żywiąc przekonanie, że system PCT stanowi 
doskonałą platformę dla zacieśniania współ-
pracy pomiędzy państwami, zdecydowano 
zintensyfi kować prace w grupie WG2 i rozsze-

rzyć je na zagadnienia dotyczące reformy PCT, 
rozwijania i popularyzowania tzw. worksharingu 
czyli wzajemnego uznawania przez urzędy wy-
ników ich prac w zakresie badań patentowych 
i poszukiwań w stanie techniki oraz pogłębia-
nia współpracy urzędów w ramach projektu 
Patent Prosecution Highway (PPH). Grupa 
uznała, że wszelkie inicjatywy w tym zakresie 
przyczynią się do ograniczenia dublowania 
prac przez urzędy krajowe, znacznego przy-
spieszenia procedury udzielania patentów oraz 
do podniesienia jakości udzielanych patentów. 

Chociaż prace grupy WG1 zostały zawieszo-
ne, temat harmonizacji prawa patentowego 
bynajmniej nie został porzucony. Rolę WG1 
w tym zakresie przejęła tzw. Grupa Ekspertów 
Tegernsee, w skład której wchodzą przedsta-
wiciele urzędów patentowych USA, Japonii, 
W. Brytanii, Danii, Niemiec, Francji oraz Euro-
pejskiego Urzędu Patentowego. 

Grupa ta ukonstytuowała się w 2011 r., niejako 
„na zewnątrz” Grupy B+, rozpoczynając prace 
od zidentyfi kowania siedmiu zagadnień naj-
ważniejszych dla procesu harmonizacji. 

Są nimi: system pierwszego zgłaszającego, 
ulga w nowości, zakres stanu techniki, defi nicja 
nowości i nieoczywistości/poziomu wyna-
lazczego oraz obowiązkowy 18 miesięczny 
termin publikacji. Uznano przy tym za celowe 
i niezbędne włączenie w prace Grupy zaintere-

sowanych środowisk użytkowników, zwłaszcza 
z przemysłu, gdyż to oni będą głównie ko-
rzystać z ujednoliconego prawa, a więc winni 
mieć możliwość zabrania głosu w dyskusjach 
na ten temat. 

Udział użytkowników i przemysłu został 
zapewniony poprzez zasięganie ich opinii 
co do rozwiązań, jakie w odniesieniu do po-
szczególnych zagadnień z zakresu harmoni-
zacji powinny być przyjęte dla ujednolicenia 
prawa. W tym celu zorganizowano kilka 
spotkań z przedstawicielami użytkowników, 
a także rozesłano kwestionariusz z szeregiem 
pytań na temat pożądanego kształtu i zakresu 
ujednoliconych rozwiązań prawnych.

Na posiedzeniu plenarnym Grupy B+ w 2014 r. 
wysłuchano sprawozdania Grupy Tegernsee 
na temat osiągniętych przez nią rezultatów 
i postanowiono, że dalsze prace powinny być 
ponownie prowadzone w ramach Grupy B+, 
ale tym razem w małej podgrupie, wspierającej 
przewodniczącego Grupy B+ w dążeniach 
do osiągnięcia postępu w procesie ujednoli-
cania prawa patentowego. W prace podgrupy 
postanowiono również angażować przedstawi-
cieli przemysłu, zależnie od potrzeby. Po roku 
prac podgrupa opracowała główne cele i zasa-
dy, które mają stanowić wytyczne do dalszych 
negocjacji w zakresie harmonizacji prawa. 
W dalszym etapie prac postanowiono skupić 
się na zawężonej grupie spraw, obejmującej 
ujawnienie nie szkodzące nowości, kolidujące 
zgłoszenia i prawa używacza uprzedniego, 
przy czym prace nad każdym z tych zagad-
nieniem z osobna przydzielono odrębnym 
grupkom ekspertów. 

Konsultacje 

W początkach 2016 r. podgrupa przygotowała 
projekt kwestionariusza z opcjami możliwych 
rozwiązań w odniesieniu do tych kwestii, 
który ma zostać rozesłany do użytkowników 
do konsultacji. 

W maju 2017 r., zorganizowane zostanie sym-
pozjum z udziałem przedstawicieli użytkow-
ników, na którym ten projekt kwestionariusza 
zostanie poddany pod dyskusję, a na pod-
stawie jej wyników przygotowana zostanie 
ostateczna wersja kwestionariusza. Zebrane 
od użytkowników opinie zostaną uwzględnione 
przy opracowywaniu projektu konkretnych 

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z Koreańskim Urzędem Własności Przemysłowej. 
Od lewej: Tomas Klinka – naczelnik Wydz. ds. Prawnych i Międzynarodowych, Urząd 
Własności Przemysłowej Słowacji; Márk Gárdonyi – dyr. Wyszehradzkiego Instytutu 
Patentowego; CHOI Donggyou – Commissioner, Koreański Urząd Własności Przemysłowej; 
Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP; Josef Kratochvil – Prezes, Urząd 
Własności Przemysłowej Czech; Szabolcs Farkas – Wiceprezes, Węgierski Urząd 
Własności Intelektualnej 
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Sympozjum WIPO, WHO i WTO
zapisów ujednolicających podstawowe 
elementy prawa patentowego.

Równolegle do prac nad harmonizacją 
prawa i doskonaleniem systemu PCT, 
w ramach Grupy B+ toczą się też dysku-
sje nad przygotowaniem wielostronnego 
porozumienia w sprawie transgranicz-
nych aspektów przywileju zachowania 
poufności w relacjach klient – rzecznik 
patentowy. 

Projekt porozumienia opracowały wspól-
nie Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. 
Pierwsza wstępna dyskusja na temat 
projektu odbyła się w 2014 r. w Genewie 
przy okazji corocznych Zgromadzeń 
WIPO. Podczas krótkiej dyskusji delega-
cje generalnie wyraziły zainteresowanie 
zarówno samą inicjatywą, jak i kontynu-
owaniem prac nad tekstem porozumienia. 
W wyniku podjętych uzgodnień pań-
stwa członkowskie Grupy B+ przesłały 
wstępny projekt porozumienia swoim 
właściwym krajowym organom w celu 
zasięgnięcia ich opinii co do możliwości 
i celowości przystąpienia do niego lub 
wskazania, co należałoby w nim zmienić, 
aby takie przystąpienie było możliwe. 
Następnie do użytkowników rozesłany 
został kwestionariusz w celu zebrania 
informacji na temat problemów, z jakimi 
stykają się oni w swojej praktyce, wsku-
tek różnic istniejących pomiędzy krajo-
wymi uregulowaniami dotyczącymi przy-
wileju poufności i braku uregulowania tej 
kwestii na poziomie międzynarodowym. 
W kwestionariuszu znalazła się też proś-
ba o wyrażenie opinii co do możliwych 
do przyjęcia rozwiązań tego problemu. 

Historia prac Grupy B+ dowodzi, jak trud-
no jest osiągnąć porozumienie i wypraco-
wać wspólne stanowisko nawet w grupie 
państw dążących do tego samego celu, 
jakim jest harmonizacja materialnego 
prawa patentowego. Mimo upływu ponad 
dziesięciu lat od powstania Grupy szansa 
na osiągnięcie tego celu wydaje się być 
tak odległa, jak w chwili rozpoczynania 
przez nią działalności.

Globalne wyzwanie: Globalne wyzwanie: 
jak wspierać innowacje, jak wspierać innowacje, 

zapewnić dostęp i właściwe zapewnić dostęp i właściwe 
stosowanie antybiotyków stosowanie antybiotyków 

Jedynie 30–40 procent wszystkich używanych na świecie Jedynie 30–40 procent wszystkich używanych na świecie 
antybiotyków stosowane jest do leczenia chorych ludzi lub zwierząt. antybiotyków stosowane jest do leczenia chorych ludzi lub zwierząt. 

Pozostałe 60–70 procent to antybiotyki podawane zwierzętom Pozostałe 60–70 procent to antybiotyki podawane zwierzętom 
hodowlanym w celu przyspieszenia ich wzrostu.hodowlanym w celu przyspieszenia ich wzrostu.

To znaczące używanie antybiotyków w sektorze weterynaryjnym, To znaczące używanie antybiotyków w sektorze weterynaryjnym, 
przekłada się na tworzenie odpornych bakterii, które potencjalnie przekłada się na tworzenie odpornych bakterii, które potencjalnie 

mogą tworzyć zagrożenie nie tylko dla innych zwierząt, ale i dla ludzi.mogą tworzyć zagrożenie nie tylko dla innych zwierząt, ale i dla ludzi.
Niezależnie od tego czy zwierzę jest chore czy zdrowe, samo Niezależnie od tego czy zwierzę jest chore czy zdrowe, samo 
podanie antybiotyku, sprzyja antybiotykoodporności, a skala podanie antybiotyku, sprzyja antybiotykoodporności, a skala 

zbędnego stosowania „leków” na zupełnie zdrowych zwierzętach zbędnego stosowania „leków” na zupełnie zdrowych zwierzętach 
jest dziś niepokojąca.jest dziś niepokojąca.

Istotą zagrożenia jest powstawanie szczepów zmutowanych bakterii, Istotą zagrożenia jest powstawanie szczepów zmutowanych bakterii, 
które nie reagują na wszystkie znane dotąd antybiotyki.które nie reagują na wszystkie znane dotąd antybiotyki.

W ramach trójstronnej współpracy trzech organi-
zacji międzynarodowych – Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej (WIPO) i Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), 25 października 2016 r. odbyło 
się w Genewie (w siedzibie WIPO) sympozjum 
poświęcone tematyce antybiotykoodporności 
(AMR). Wzięło w nim udział ponad 200 uczestni-
ków – lekarzy, dyplomatów, prawników, pracow-
ników akademickich, przedstawicieli fi rm farma-
ceutycznych i organizacji pozarządowych (w tym 
organizacji „Lekarze Bez Granic”). W gronie pre-
legentów, znalazło się wielu specjalistów z całego 
świata zarówno z ośrodków akademickich, jak 
i z branży farmaceutycznej.

Głównym celem szóstego już wspólnego sympo-
zjum WHO, WIPO i WTO było stworzenie dysku-
syjnego forum o globalnym wyzwaniu, jakim jest 
rozpowszechnianie się drobnoustrojów, odpor-
nych na znane dotąd leki i wspólne rozważenie 
możliwych dalszych działań. 

Sympozjum otworzył gospodarz tegorocznej edy-
cji Francis Gurry, Dyrektor Generalny WIPO. 
(zdj. poniżej) W swoim przemówieniu stwierdził, 

1 USA ostatecznie odeszły od tego systemu 
wprowadzając system pierwszego wynalazcy 
zgłaszającego (fi rst-inventor-to-fi le) zmianą usta-
wy America Invents Act z dnia 16 marca 2013 r.
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że „antybiotykooporność (przp. tł. antimicrobial resistance, w skrócie 
AMR) jest przykładem par excellence komplikacji wynikającej z nieprze-
widzianych konsekwencji ludzkich zachowań, (…) która dotyka bardzo 
wielu dziedzin i aspektów życia”. Podkreślił, że „innowacja – w szerokim 
znaczeniu odnoszącym się nie tylko do laboratoriów, ale także do modeli 
produkcyjnych i sposobów zarządzania, z pewnością odgrywa istotną 
rolę w poszukiwaniu rozwiązań”.

Podkreślił, że „zmagamy się z niezwykłym przeciwnikiem, gdyż bakterie 
same są mistrzami innowacji – darmowo korzystając z warunków, jakie 
tworzą im laboratoria i ludzkie organizmy, bardzo szybko wymyślają 
różnorodne i skuteczne sposoby obrony przed antybiotykami, a następ-
nie jeszcze szybciej upowszechniają owe „innowacje” i wprowadzają 
je do globalnego obrotu”. 

Metafora ta wydaje się tym bardziej trafna biorąc pod uwagę fakt, że fi r-
my farmaceutyczne coraz mniej inwestują w badania nad antybiotykami 
i niekiedy natrafi ają na uciążliwe przeszkody ekonomiczne i prawne, 
które jeszcze bardziej spowalniają wprowadzenie na rynek nowych 
leków. Najmłodsze spośród stosowanych dziś antybiotyków powstały 
w połowie lat osiemdziesiątych. Od tamtej pory, przemysł farmaceutycz-
ny zwrócił się w kierunku bardziej rentownych badań nad lekami na cho-
roby przewlekłe i raka. 

W uroczystym otwarciu sympozjum, głos zabrali również Roberto 
Azevêdo (Dyrektor Generalny WTO) i Keiji Fukuda (Specjalny 
Przedstawiciel WHO do spraw oporności drobnoustrojowej). Od-
nieśli się do globalnej skali problemu, który nie ogranicza się do jednego 
państwa czy regionu. Ponieważ wszyscy jesteśmy narażeni na kon-
sekwencje utraty skuteczności przez antybiotyki, przez co walka musi 
również odbywać się na skalę globalną. Wyrazili nadzieję, iż współpraca 
WHO, WIPO i WTO – światowych organizacji specjalizujących się 
w zdrowiu, własności intelektualnej i handlu, może stworzyć konstruk-
tywną odpowiedź na zagrożenia, z którymi wkrótce przyjdzie nam się 
zmierzyć. 

Wykładem otwierającym sympozjum, było wystąpienie Hali Audi, 
szefowej zespołu pracującego nad badaniem zjawiska AMR w ramach 
Review on Antimicrobial Resistance – niezależnej komisji, powołanej 

w tym celu przez rząd Wielkiej Brytanii w 2014 r.1. Przedstawiła historię 
powstania Review i jej działalność, zmierzającą do dostarczenia jak 
najwięcej danych o AMR z perspektywy społecznej i ekonomicznej. 
Omówiła ostateczną wersję raportu komisji, z maja 2016 r., która z jednej 
strony pokazuje symulację sytuacji, do której może dojść w roku 2050, 
jeżeli żadne środki nie zostaną podjęte, a z drugiej proponuje dziesięcio-
punktowy plan przeciwdziałania AMR. Wśród założeń raportu, znalazły 
się: wspieranie rozwoju nowych technologii walki z drobnoustrojami, 
ograniczenie niepotrzebnego stosowania antybiotyków, oraz potencjalne 
metody fi nansowania tych działań.

1. Wspieranie dostępu i właściwe stosowanie

Kwestie dostępu i właściwego stosowania antybiotyków leżą u źródła 
problemu. Istotą zagrożenia AMR jest powstawanie szczepów 
zmutowanych bakterii, które nie reagują na wszystkie znane dotąd 
antybiotyki. Poprzez stosowanie ich na szeroką skalę, często w sposób 
niekontrolowany, bakterie mają częstą styczność z substancją czynną 
leków. Te z nich, które nie zginęły, zaczęły szukać sposobów na prze-
trwanie. Mechanizmy obrony nie są jednolite i mogą polegać na wzmoc-
nieniu ściany zewnętrznej bakterii, pompce usuwającej lek z jej wnętrza 
lub rozpuszczaniu substancji czynnej, zanim zetknie się ona z bakterią.

Słowem kluczowym jest tutaj „styczność”, a co za tym idzie stosowanie 
antybiotyków. Podawanie antybiotyków niezgodne z zaleceniami lekarza 
(niesystematycznie lub w nieodpowiednich dawkach) lub gdy nie jest 
to konieczne (w razie infekcji o podłożu wirusowym, nie bakteryjnym) 
– prewencyjnie lub na lekkie objawy, z którymi organizm sam mógłby 
sobie poradzić, prowadzi do masowego „zaznajamiania się” bakterii 
z lekiem i do uodparniania się na niego. Szybki wzrost populacji bakterii 
oraz ich zdolność przenoszenia się sprawia, że dany lek nie będzie dzia-
łał, co może doprowadzić pacjenta do ciężkiego stanu chorobowego, 
a nawet śmierci.

Jak zauważyła Evelina Tacconelli, profesor nauk medycznych 
na Uniwersytecie Klinicznym Tübingen w Niemczech, konieczne jest 
zahamowanie zbyt łatwego i niekontrolowanego dostępu do antybio-
tyków, kształcenie młodych lekarzy w zakresie zapisywania leku tylko, 
jeżeli będzie to uzasadnione oraz edukacja pacjentów o doniosłości 
stosowania się do zaleceń lekarzy i prawidłowego stosowania środków 
bakteriobójczych.

Eveline Wesangula (koordynator Global Antibiotic Resistance Partner-
ship, GARP) zaznaczyła, że pomimo uzgodnień międzynarodowych, 
faktyczne działania będą musiały mieć miejsce w skali lokalnej (pań-
stwowej). Istotne jest, więc uzyskanie poparcia ze strony rządów i prowa-
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dzenie przez nie odpowiedniej polityki. Podała przykład swojego kraju – 
Kenii, która opracowała w 2016 r. własny plan zwalczania AMR. Przyjęta 
narodowa strategia zakłada wzmocnienie słabego, jak dotąd systemu 
opieki zdrowotnej, zwiększenie dostępu do antybiotyków (za przyczynę 
50% zgonów wciąż uznaje się choroby zakaźne), zapewniając przy tym 
należyte ich stosowanie. 

Reprezentujący Międzyamerykański Instytut Współpracy w Rolnictwie 
(IICA2), Rob Ahern, podkreślił, że w zakresie strategii stosowania anty-
biotyków, same działania rządowe nie wystarczą wskazując, że istotną 
rolę pełni zaangażowanie we współpracę sektora prywatnego, który 
znajdując się bliżej społeczeństwa, zapewni jeszcze skuteczniejsze 
działania i pomoże wykreować długotrwałą praktykę. 

2. Modele biznesowe dla innowacji antybiotykowej

Zapotrzebowanie na innowacje i nowe leki powinno stanowić przedmiot 
zainteresowania coraz szerszej grupy przedsiębiorstw farmaceutycz-
nych. Jednakże proces badawczy jest długi, kosztowny, mocno kontrolo-
wany i może nie przynieść zamierzonego zysku. Z tych względów fi rmy 
farmaceutyczne zwracają się w stronę badań nad lekami na nowotwory 
oraz choroby układu krwionośnego i choroby serca, które stanowią 
obecnie największe problemy medyczne o skutkach śmiertelnych a tym 
samym gwarantują lepsze zyski. 

Kluczem do odblokowania tego impasu jest zaproponowanie 
nowych modeli biznesowych, które mogłyby zachęcić fi rmy 
farmaceutyczne do ponownego inwestowania w innowacje 
antybiotykowe. 

W odniesieniu do tego zagadnienia, Jean-Pierre Paccaud, dyrektor 
do spraw prawnych i biznesowych DNDi (Drugs for Neglected Diseases 
Initiative), a zarazem członek GARDP (Global Antibiotic Research & De-
velopment Partnership3) – zaproponował modele wspierania fi rm farma-
ceutycznych poprzez powrót do badań nad zapomnianymi potencjalnymi 
lekami (drug candidates), nad którymi część prac została już wykonana 
oraz wprowadzenia mechanizmów konkretnych zachęt dla koncernów 
farmaceutycznych. 

Brian Woolhouse, reprezentujący MSD (Merck Sharp & Dohme), 
jeden z największych światowych koncernów farmaceutycznych dodał, 
iż poza poszukiwaniem nowych leków, skutecznymi rozwiązaniami 
są również szczepionki oraz nowoczesne narzędzia diagnostyczne. 
We wszystkich tych aspektach, własność intelektualna, a w szcze-
gólności patenty, odgrywa istotną rolę w bieżącej pracy laboratoriów 
farmaceutycznych. 

3. Strategie handlowe w służbie dostępu 
i zarządzania antybiotykami

Ostatni panel sympozjum poświęcony był aspektom handlowym, w tym 
sposobom wykorzystania instrumentów rynkowych do stworzenia, jak 
najlepszych warunków do rozwijania się przemysłu antybiotykowego. 
Paneliści zgodnie zalecali ostrożność w stosowaniu antybiotyków 
we wszystkich sektorach. 

Dyrektor Generalna 
Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE), 
Monique Eloit podkre-
śliła fakt, że znaczące 
używanie antybiotyków 
ma miejsce w sekto-
rze weterynaryjnym, 
co również przekłada się 
na tworzenie odpornych 
bakterii, które potencjalnie mogą tworzyć zagrożenie dla innych zwierząt 
jak i dla ludzi. Potrzebne jest, więc szczegółowe uregulowanie produkcji 
i dystrybucji antybiotyków, oraz zapewnienie bezpiecznego handlu zwie-
rzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Poruszyła też istotny 
problem tzw. „bezpieczeństwa żywnościowego”. 

Temat podjął profesor Jorgen Schlundt, specjalista od nauki i techno-
logii żywnościowej na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang w Sin-
gapurze. Przytoczył dane wskazujące na to, że jedynie 30–40 procent 
wszystkich używanych na świecie antybiotyków stosowane jest do le-
czenia chorych ludzi lub zwierząt. Pozostałe 60–70 procent to antybiotyki 
podawane zwierzętom hodowlanym w celu przyspieszenia ich wzrostu. 

Jego zdaniem niezależnie od tego czy zwierzę jest chore, czy zdro-
we, samo podanie antybiotyku, sprzyja AMR, a skala zbędnego jego 
zdaniem ich stosowania na zupełnie zdrowych zwierzętach jest dziś 
niepokojąca. 

Jedynie Unia Europejska, jak dotąd, wprowadziła zakaz hodowli 
zwierząt tego rodzaju oraz obrotu mięsem zawierającym anty-
biotyki. Podobny zakaz przygotowywany jest do wejścia w życie 
w Stanach Zjednoczonych w 2017 r. Wszelkie działania ograniczające 
stosowanie paszy antybiotykowej odbijają się negatywnie na gospodar-
ce, w szczególności państw rozwijających się, których głównym towarem 
eksportowym jest właśnie mięso. 

Zdaniem profesora Schlundta, jeżeli państwa sprowadzające towary 
mięsne wprowadzą u siebie restrykcje w celu zapewnienia przestrze-
gania zakazu i ochrony własnych producentów, będą się one wiązały 
z częściowym zastosowaniem barier handlowych nawet w obszarach, 
na których obowiązują obecnie porozumienia o swobodnym handlu.
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Interesujące w tej części obrad było także wystąpienie zastępcy Stałego 
Przedstawiciela Brazylii przy ONZ i innych organizacjach w Genewie, 
Lucasa Sversuta, przedstawiającego z perspektywy krajowej, jak 
Brazylia ustosunkowuje się do ostrzeżeń o globalnym ryzyku AMR 
i jakie środki rząd tego kraju zamierza podjąć. Zaznaczył, że w 2017 r. 
przewidywane jest przygotowanie dokumentu określającego narodową 
strategię Brazylii w walce z AMR.

Zdążyć przed bakteriami

Coraz częściej mówi się o tym, że era antybiotyków powoli przemija. 
Bakterie coraz intensywniej mutują się, by zwiększyć swoją odporność 
na dotychczas znane substancje lecznicze. 

Współczesnym wyzwaniem staje się, 
więc poszukiwanie nowych rozwiązań 
dla ochrony życia i zdrowia ludzi. Inno-
wacja odgrywa tu, zatem istotną rolę, 
ale żeby być skuteczna, potrzebuje 
rozbudowanego i przede wszystkim 
spójnego systemu mechanizmów, 
koordynujących prace badawcze nad 
lekami, badania kliniczne, produkcję 
oraz dystrybucję nowych produktów 
farmaceutycznych. 

Trójstronna współpraca zamierza w związku z tym zapewnić: 

wsparcie techniczne WHO w aspekcie kontroli i bezpieczeństwa  
i jakości badań, 

działania WIPO na rzecz wypracowania systemu zachęt dla wynalaz- 
ców i ochrony wyników ich badań, 

zwiększyć wkład WTO we wspieranie handlu farmaceutykami za- 
pewniając, jak najszerszy dostęp do leków, zarazem tworząc korzy-
ści rynkowe dla fi rm farmaceutycznych. 

Wszystko po to, żeby działać póki jeszcze czas na rzecz uchronienia 
ludzkości nie tylko przed przyszłymi zagrożeniami, lecz także od skutków 
procesu, który już trwa i z każdym rokiem przybiera na sile. 

Opracowała Natalia Henczel 

Zdj. WIPO i Internet

Więcej informacji o Sympozjum na stronie ofi cjalnej 
WIPO: http://www.wipo.int/meetings/en/details.

jsp?meeting_id=40965

1  Komisji przewodniczy Jim O’Neill – znany brytyjski ekonomista, były przewodniczący 
zarządu aktywów banku Goldman Sachs, któremu zawdzięczymy ukucie pojęcia 
BRIC – dla określenia wschodzących gospodarek Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Prace 
Komisji sponsorowane są wspólnie przez Rząd Wielkiej Brytanii i Wellcome Trust 
(prywatny fundusz z siedzibą w Londynie, fi nansujący badania biomedyczne. W dzie-
dzinie badań medycznych, jest uznawany za drugi największy prywatny fundusz 
na świecie po Fundacji Billa i Melindy Gates).

2  IICA– Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture.
3  Wspólnej inicjatywy DNDi i WHO zapoczątkowanej w maju 2016 r. w formie stowa-

rzyszenia not-for-profi t.

Europejscy Europejscy 
przedsiębiorcy przedsiębiorcy 

o sobieo sobie
Podczas czwartej edycji Europejskiego Podczas czwartej edycji Europejskiego 
Parlamentu Przedsiębiorstw w ławach Parlamentu Przedsiębiorstw w ławach 

zamiast europosłów zasiedli ludzie zamiast europosłów zasiedli ludzie 
biznesu, w tym 51 Polaków. biznesu, w tym 51 Polaków. 

– Przyszedł czas, aby przedsiębiorcy – Przyszedł czas, aby przedsiębiorcy 
wzmocnili swą wolę i zdolności wzmocnili swą wolę i zdolności 

stawiania czoła wyzwaniom obecnych stawiania czoła wyzwaniom obecnych 
czasów: globalizacji, bezrobociu, czasów: globalizacji, bezrobociu, 

uczciwej konkurencji, migracji uczciwej konkurencji, migracji 
i zmianom klimatui zmianom klimatu – tymi słowami  – tymi słowami 

Richard Weber, prezes EUROCHAMBRES Richard Weber, prezes EUROCHAMBRES 
zainaugurował obrady w Sali Plenarnej zainaugurował obrady w Sali Plenarnej 
(Hemicykle) Parlamentu Europejskiego (Hemicykle) Parlamentu Europejskiego 

w Brukseli. w Brukseli. 

W obradach uczestniczyła także delegacja z Polski pod 
kierownictwem wiceprezesa, Dyrektora Generalnego Kra-

jowej Izby Gospodarczej Marka Kłoczko, która jest stowarzyszona 
w EUROCHAMBRES. Europejski Związek Izb Przemysłu i Handlu 
w skrócie Eurochambres został założony w 1958 roku. Zrzesza 32 na-
rodowe organizacje członkowskie, w tym Niemiecki Industrie – und 
Handelstag (DIHT) z Bonn, Eurochambres i ma siedzibę w Brukseli. Jest 
rzecznikiem ponad 2000 izb przemysłu i handlu, reprezentujących ponad 
19 mln fi rm europejskich oraz inicjatorem Parlamentu Przedsiębiorstw.

751 przedsiębiorców repre-
zentowało 27 krajów Unii 
Europejskiej oraz 18 krajów 
spoza UE. Ideą Europejskiego 
Parlamentu Przedsiębiorstw 
jest oddanie głosu europejskim 
przedsiębiorcom, umożliwiając 
im – symbolicznie w miejscu 
obrad – debatę nad najważ-
niejszymi problemami, z który-
mi spotykają się małe i średnie 

Przedsiębiorcy w europejskim 
parlamencie
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Wyniki ankiety – głosowań IV Europejskiego Parla-
mentu Przedsiębiorstw w  kwestiach: handel, jednolity 
rynek, zrównoważony rozwój, rynek pracy

HANDEL

Czy przedsiębiorcy mają wystarczającą wiedzę o konsekwencjach umów handlo- 
wych UE? 92% NIE
Zdecydowana większość przedsiębiorców wyraziło, że nie są dostatecznie świadomi 
konsekwencji umów handlowych podpisywanych przez EU. Prawodawcy powinni 
odebrać to jako znak ostrzegawczy, aby większą część wdrażania umów handlowych 
realizować przy współpracy z przedsiębiorcami. (...)
Czy MSP powinny mieć do powiedzenia w polityce handlowej UE?  95% TAK
Czy przyznanie statusu gospodarki rynkowej Chinom będzie miało negatywne  
skutki dla biznesu europejskiego? 80% TAK
Przedsiębiorcy okazali zaniepokojenie konsekwencjami decyzji o przyznaniu Chinom 
statusu gospodarki rynkowej. Ważnym jest, aby prawodawcy umożliwili stosowanie 
narzędzia, które ochroniłoby fi rmy przed niepożądanym działaniem dumpingowym lub 
subsydiowaniem z zagranicy obcych fi rm.
Czy reguły pochodzenia powinny zostać uproszczone w celu zwiększenia korzy- 
ści wynikających z umów o wolnym handlu UE? 86% TAK
Przedsiębiorcy wydali dzisiaj jasny werdykt, że obecnie panujący w Europie system 
ewidencji pochodzenia musi zostać uproszczony. 
Czy skuteczna polityka handlowa UE ma znaczenie dla zwiększenia konkuren- 
cyjności Twojej fi rmy w świetle obecnej krytyki potencjalnych umów handlowych 
z USA (TTIP) i Kanadą (CETA)? 94% TAK

JEDNOLITY RYNEK

Czy rządy poszczególnych krajów robią wystarczająco dużo, aby zmierzyć się  
z problemem zaległych płatności pomiędzy organami publicznymi a przedsię-
biorstwami? 83% NIE
Większość europejskich przedsiębiorców uważa, że regulacje mające zapobiec opóź-
nieniom płatności nie odnoszą skutku. Wynika z tego, że raczej obok prawodawstwa, 
powinny być rozwiązywane kwestie związane z kulturą biznesu, warunkami gospo-
darczymi i nierównością sił na rynku i poprawą tych aspektów należałoby się zająć 
w pierwszej kolejności.
Czy Jednolity Rynek jest dostatecznie zintegrowany, aby Twoja fi rma mogła  
swobodnie działać i konkurować? 87% NIE
Odbiór jednolitego rynku znacząco się pogorszył od momentu, gdy to samo pytanie 
padło w 2014 roku. Powolne i często niepełne wdrażanie dyrektyw, nieadekwatność 
pewnych instrumentów, opór pewnych barier w handlu międzynarodowym łączą się 
w przeszkodę, która uniemożliwia fi rmom czerpania pełnych korzyści płynących z jed-
nolitego rynku. Jest to jasny sygnał dla Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich.

Czy ulgi administracyjne, prawne lub podatkowe zniechęcają przedsiębiorstwa  
do intensyfi kacji ich działań? 82% TAK
MŚP co do zasady powinny być traktowane zgodnie z panującymi zasadami, bez 
tworzenia nadmiernych wyjątków do reguły. W związku z tym, że 99% przedsiębiorstw 
w UE to MŚP, ważne jest jednak, aby legislacja brała pod uwagę ich punkt widzenia 
w zgodności z zasadą „Think Small First”. To pozwoliłoby uniknąć zniechęcania fi rm 
do ekspansji, co niestety często ma miejsce. (...)

 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Czy krajowe systemy wsparcia są odpowiednim instrumentem wspierania odna- 
wialnych źródeł energii? 59% NIE
Rozkład odpowiedzi ujawnił podział poglądów wśród przedsiębiorców wywołany 
głównie różnicami w poszczególnych krajach. Podczas gdy niektórzy głosujący korzy-
ści z ujednoliconych systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii, inni obawiają 

przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą 
w UE oraz głosowanie – na wzór parlamentarnego – nad 
kluczowymi rezolucjami dla biznesu.

P rzedsiębiorcy, w roli europarlamentarzystów, mają 
możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie 

stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawi-
cielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także inny-
mi przedsiębiorcami z krajów UE o problemach, z którymi 
borykają się na co dzień europejskie fi rmy.

W czasie kolejnych debat i głosowań na tematy han-
dlu, jednolitego rynku, zrównoważonego rozwoju oraz 
umiejętności, fi rmy wezwały prawodawców Wspólnoty 
Europejskiej, by mogli przedstawić im i wyrazić swoje 
stanowisko wobec wyzwań wpływających na ich świa-
tową konkurencyjność. Dwie trzecie z nich stwierdziło, 
że tzw. Brexit czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE, wpłynie 
negatywnie na ich biznes. Ofi cjalni przedstawiciele wy-
sokiego szczebla – włączając wiceprzewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, Europejskiego 
Komisarza i wiceprzewodniczącego KE Jyrki Katainen 
oraz Ivan Korčok sekretarza stanu Słowacji – spotkali się 
z przedsiębiorcami i przyjęli do wiadomości ich oczekiwa-
nia związane z poprawą europejskiej polityki biznesowej. 

Podczas pobytu w Brukseli, polscy przedsiębiorcy także 
brali udział w spotkaniach z wysokimi przedstawicielami 
instytucji UE oraz przedstawicielami polskiej dyplomacji 
w Brukseli. Zorganizowano spotkanie z ekspertami 
ds. regulacji prawnych Unii Europejskiej i w Stałym 
Przedstawicielstwie RP poznając szczegóły Projektu 
„EPK – pojedynczy punkt kontaktowy” i portalu „biznes.
gov.pl”, prowadzonym wspólnie przez Ministerstwo Roz-
woju, Krajową Izbę Gospodarczą i ILiM. Po obradach 
odbyło się też spotkanie w Ambasadzie RP z udziałem 
wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, eu-
roposła Ryszardem Czarneckim oraz Ambasadorem RP 
w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim.

Kolejna edycja Europarlamentu Przedsiębiorstw planowa-
na jest na 2018 r.

W załączeniu prezentuję skrót wyników ankiety – głoso-
wań, podczas kolejnych sesji, które w interesujący spo-
sób charakteryzują stan samoświadomości i oczekiwań 
europejskich przedsiębiorców w kontekście tak newral-
gicznych tematów, jak: handel, jednolity rynek czy kwe-
stia zrównoważonego rozwoju. Zostały one przekazane 
do władz Parlamentu Europejskiego i Komisji Europej-
skiej, co powinno mieć istotny wpływ nie tylko na to, żeby 
głos biznesu był dobrze słyszany przez kręgi decyzyjne 
w Brukseli i poza nią, lecz znajdował odzwierciedlenie 
w pracach i działaniach tychże gremiów.

Piotr Brylski 

Materiał zdjęciowy: 
Krajowa Izba Gospodarcza
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DesignEuropa Awards

Dobre wzornictwo Dobre wzornictwo 
w innowacyjnej w innowacyjnej 

gospodarcegospodarce

Osiem fi nałowych projektów wzorniczych, Osiem fi nałowych projektów wzorniczych, 
legenda światowego przemysłu legenda światowego przemysłu 

motoryzacji – Giorgetto Giugiaro oraz motoryzacji – Giorgetto Giugiaro oraz 
sześć trójwymiarowych statuetek w trzech sześć trójwymiarowych statuetek w trzech 
różnych odsłonach, tak najkrócej można różnych odsłonach, tak najkrócej można 

przedstawić bohaterów inauguracyjnej edycji przedstawić bohaterów inauguracyjnej edycji 
DesignEuropa Awards – zorganizowanej DesignEuropa Awards – zorganizowanej 

30 listopada 2016 r. przez Urząd Unii 30 listopada 2016 r. przez Urząd Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 

(EUIPO) nie gdzie indziej, jak w samym sercu (EUIPO) nie gdzie indziej, jak w samym sercu 
stolicy europejskiego designu – w Mediolanie, stolicy europejskiego designu – w Mediolanie, 
w budynku znajdującym się przy Piazza Gae w budynku znajdującym się przy Piazza Gae 
Aulenti, otoczonej nowoczesną i innowacyjną Aulenti, otoczonej nowoczesną i innowacyjną 

przestrzenią architektoniczną.przestrzenią architektoniczną.

Bynajmniej, nie przez zapomnienie, ale z uwagi na moment, w którym została 
ujawniona, należy wspomnieć o jeszcze jednej, szczególnej „bohaterce” tej edycji 
DesignEuropa Awards. Pod koniec ceremonii rozdania nagród ogłoszono miejsce, 
wytypowane przez EUIPO spośród 28 państw europejskich, gdzie za niecałe dwa 
lata, pod koniec 2018 r., odbędzie się druga edycja tego konkursu. 

To wyzwanie staje przed Polską, co oznacza wielkie wyróż-
nienie dla naszego kraju i ekscytujący czas przygotowań, 
by wystąpić w roli gospodarza!

Pierwsza edycja DesignEuropa Awards, zorganizowana przy współpracy Włoskiego 
Urzędu Patentów i Znaków Towarowych (Uffi  cio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), 
pomyślana została nie tylko jako inicjatywa, której celem jest docenienie i uznanie 
dla właścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (Registered Community 
designs (RCDs), ale podniesienie świadomości, zwłaszcza wśród europejskich 
projektantów i przedsiębiorców, myślących o wyjściu poza rynek rodzimy ze swą 
ofertą. Nie dla wszystkich jest oczywiste, że uzyskanie ochrony na poziomie regio-
nalnym w każdym z 28 krajów UE jest istotnym elementem strategii ochrony praw 
własności intelektualnej, prowadzącej do przewagi innowacyjnej i konkurencyjnej 
fi rmy. 

Dyrektor wykonawczy EUIPO António Campinos, powiedział podczas swego 
wystąpienia: „Finaliści i zwycięzca „Nagrody za Całokształt Dokonań” pokazali, 
że wzornictwo jest siłą, motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. 

się, że europejskie podejście może prowadzić do wzrostu 
relatywnie niskich cen nośników energii w ich krajach.

Czy audyty energetyczne powinny być obowiązkowe dla  
MŚP? 74% NIE
Przedsiębiorcy zdecydowanie sprzeciwili się obowiązkowym 
audytom energetycznym w stosunku do MŚP. Decyzja o tym, 
którego narzędzia użyć powinna pozostać do decyzji przed-
siębiorcy. (...)

Czy bardziej złożone projekty standardów środowisko- 
wych podważają globalną konkurencyjność europejskich 
produktów? 82% TAK
Przedsiębiorcy obawiają się, że wprowadzenie nadmiernych 
standardów może odbić się negatywnie na konkurencyj-
ności fi rm i pozostawi je w tyle za wieloma konkurentami 
z zagranicy. 
Czy uważasz, że istnieje znaczne zapotrzebowanie  
na więcej produktów ekologicznych? 86% TAK
Pozytywna odpowiedź potwierdza, że rośnie rynek dóbr 
przyjaznych środowisku i że konsumenci coraz częściej optu-
ją za zakupem „zielonych” produktów. Ze względu na duże 
zainteresowanie inwestycjami w ekologiczne technologie, 
UE i poszczególne rządy powinny zwiększyć starania promo-
cyjne zdrowego trybu życia. 

UMIEJĘTNOŚCI

Czy obecnie trudniej rekrutować pracowników z odpo- 
wiednimi umiejętnościami niż pięć lat temu? 75% TAK
18% więcej przedsiębiorców odpowiedziało „tak” na to pyta-
nie w porównaniu z edycją EPE z roku 2010. Ujawnia to ro-
snącą dysproporcję umiejętności, co jest szczególnie alarmu-
jące w kontekście stale wysokiej stopy bezrobocia na terenie 
Unii Europejskiej, w szczególności wśród młodych ludzi. (...)

Czy byłbyś gotów zatrudnić uchodźcę w twojej fi rmie  
jako stażystę lub praktykanta? 90% TAK
Zdecydowana większość MŚP zadeklarowała gotowość 
przyjęcia uchodźcy w swojej fi rmie. Niektóre z nich już tak 
robią. Oprócz korzyści humanitarnej, przedsiębiorcy z EU 
widzą, że przyjmowanie uchodźców może korzystnie odbić 
się na ich biznesie, ponieważ mogą oni zapełnić wakaty 
i wykazać się poszukiwanymi umiejętnościami, co jest obec-
nie znaczącym problemem w wielu krajach członkowskich 
ze względów demografi cznych. (...)

Czy brak przejrzystości pomiędzy systemami nauczania  
zniechęca Cię do zatrudniania pracowników z innych 
państw członkowskich? 64% TAK
Taki rozkład głosów świadczy o zróżnicowaniu pomiędzy 
edukacją oraz systemem szkoleń w EU, które prowadzi 
do tego, że pracownicy nie są w stanie lokować swojej wie-
dzy i umiejętności w innych krajach. Należałoby zwiększyć 
przejrzystość pomiędzy poszczególnymi systemami oceny 
jakości nauczania w krajach członkowskich, w odniesieniu 
zarówno do edukacji ogólnej, jak i zawodowej. (...) 

(Wybrane z materiałów: 
Krajowej Izby Gospodarczej)
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Delegacja z UPRP tuż po ogłoszeniu werdyktu nie ukrywała 
zadowolenia: od lewej, zastępca prezesa UPRP Andrzej Pyrża, 
prezes dr Alicja Adamczak, dyrektor wykonawczy EUIPO António 
Campinos, Joanna Leciejewska – członek jury Design Europa 
Awards, Edyta Demby-Siwek, dyrektor Departamentu Znaków 
Towarowych, Agnieszka Marczak oraz dyrektor Ryszard Kondratiuk 
z Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności UPRP

Oni, jak i setki tysięcy fi rm w całej Unii Europejskiej, których strategia 
oparta jest na wzornictwie, pomagają unijnej gospodarce rozwijać 
i wspierać miliony miejsc pracy. Nie zapominajmy, że projektowanie 
w UE jest ściśle związane z tradycją, ale także z innowacyjnością”.

Warto wspomnieć, że wg raportów EUIPO oraz EPO, przygotowanych 
przez organizatorów, przemysły kreatywne generują 12% wszystkich 
miejsc pracy i prawie 13% PKB w EU. Firmy mające wśród swoich 
instrumentów biznesowych własne wzory przemysłowe, osiągają śred-
nio o 31% wyższe przychody na pracownika w zestawieniu z fi rmami, 
które ich nie posiadają. 

Kategorie konkursowe 

Wybór projektów wzorniczych i ich autorów poprzedzony został jasno 
określonymi zasadami, wspólnymi dla 3 kategorii konkursowych. 

Pierwsza kategoria: The Industry Award – w tej kategorii o nagrodę 
ubiegać się mogły duże fi rmy, zatrudniające ponad 50 pracowników, 
przy całkowitych obrotach, przekraczających 10 mln Euro. 

Druga kategoria: The Small and Emerging Companies Award 
– przeznaczona jest dla małych i rozwijających się fi rm, które zatrud-
niają poniżej 50 pracowników, przy całkowitych obrotach fi rmy poniżej 
10 mln Euro lub dla fi rm powstałych po 1 stycznia 2013 r. 

Trzecia kategoria: The Lifetime Achievement Award – jest nagrodą 
za całokształt dokonań. 

Zgłoszenia można było nadsyłać od 1 lutego do połowy lipca 
2016 roku. 

Jury z polskim akcentem

Zwycięzcy i fi naliści wybrani zostali przez 16-osobowe jury złożone 
z uznanych autorytetów i znawców w dziedzinie designu, biznesu 

i własności przemysłowej. Obradowało pod przewodnictwem Robina 
Edmana – Dyrektora Generalnego Szwedzkiej Fundacji ds. Wzornictwa 
Przemysłowego (Swedish Industrial Design Foundation). 

Wśród jego członków znalazła się Polka, Joanna Leciejewska, projek-
tant form przemysłowych, opakowań oraz grafi ki, która w 2005 r. ukoń-
czyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego. 

Doświadczenie w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wiedzę nt. 
pracy w zespołach multidyscyplinarnych Joanna Leciejewska zdoby-
wała na innowacyjnych studiach menadżerskich Design Management 
w WSNHiD w Poznaniu, gdzie obecnie na co dzień mieszka i pracuje, 
tworząc m.in. Joa Project. Na swoim koncie ma wiele nagród i wyróż-
nień, także zdobytych na międzynarodowych wydarzeniach w Pozna-
niu, Mediolanie, Frankfurcie, Kolonii, Bordeaux i Paryżu. Są to Red 
Dot Award, Must Have, TOP DESIGN award, Dobry Wzór czy na-
groda Philips EKODESIGN. W roku 2013 została wyróżniona przez 
Instytut Wzornictwa Przemysłowego tytułem Projektanta Roku. 

Szczęśliwa dziewiątka czyli najlepsi z najlepszych

Tak o sobie mogą powiedzieć wszyscy, którzy dostali się do ścisłego 
fi nału. O wszystkich można śmiało powiedzieć, że tworzą bardzo dobre 
wzornictwo w połączeniu z konsekwentną strategią ochrony własności 
intelektualnej. 

Wybór zwycięzcy w każdej z kategorii poprzedzony został kilkuminuto-
wą prezentacją fi lmową o nominowanych do nagrody.

Prezes UPRP dr Alicja Adamczak podczas rozmowy z Giorgetto 
Giugiaro (w środku) oraz jego asystentem. Laureat kategorii 
Całokształt Twórczości jest uznawany za najlepszego projektanta 
samochodów w XX w.
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I. W kategorii Industry Design o statuetkę 
walczyły 4 produkty.

Express do kawy, projektu Michele De Lucchi, 
o wdzięcznej nazwie PULCINA, co po włosku 
znaczy „małe pisklę”, wyprodukowany przez 
fi rmę Alessi.
Patrząc na produkt, nie można się nie zgodzić, 
że Alberto Alessi, właściciel prezentowanego 
wzoru przemysłowego, jak przystało na ikonę 
wzornictwa, potrafi  też do łez rozbawić wyglą-
dem swoich produktów. Stwierdzenie wypo-
wiedziane niegdyś przez niego, że „..dobrze 
zaprojektowany produkt musi poruszać ludzi, 
przekazywać emocje, przywoływać wspo-
mnienia, zaskakiwać…”, wciąż jest aktualne 
i jak się można było przekonać, idea została 
doceniona.

Miejski wózek marki Thule, zaprojektowany 
przy współpracy ze szwedzkim studiem pro-
jektowym Veryday Design, zwycięzca w swo-
jej kategorii.
W myśl swego motta „Bring your life”, fi rma 
Thule od 1942 r. oferuje produkty dla aktyw-
nych ludzi, które pozwalają im na to, na czym 
im najbardziej zależy, aby było bezpiecznie, 
łatwo i modnie. Jury doceniło produkt za umie-
jętność połączenia w nim: funkcjonalności, 
walorów estetycznych, dobrej konstrukcji 
technicznej z wrażliwością społeczną i umie-
jętnością dostosowania się do różnych stylów 
życia. Warto nadmienić, że wózek na rynku jest 
od 2013 r., a obecnie sprzedawany jest w po-
nad 139 krajach na świecie będąc przykładem 
produktu Segmentu Premium, na który jest 
coraz większe zapotrzebowanie.

Pozostałe dwa produkty, które 
znalazły się w fi nale, to:

Stojak na rowery Raval, hiszpańskiej fi rmy 
Escofet 1886, SA, powstały we współpracy 
z hiszpańsko-niemieckim tandemem pro-
jektantów: Gerardem Arqué, pochodzącym 
z Barcelony oraz Martinem Caneda z Berlina.
Na przestrzeni ponad 130 lat historii, fi rma 
Escofet 1886, SA, wciąż podąża za rozwojem 
innowacyjnych produktów we współpracy 
z najlepszymi architektami i projektantami. 
I jest to ta sama fi rma, która w 1906 r, stwo-
rzyła sześciokątne płytki do kultowego dziś 
miejsca, wnętrza Casa Milà (La Pedrera), zna-
nego budynku w centrum dumy katalońskiej – 
Barcelonie, wg projektu prawdziwego geniusza 
Antonio Gaudiego. 

Ducati Motor Holdings, XDiavel, zaprojekto-
wany przez Ducati Design Center, na rynku 
od 2015 r. 
Marka Ducati, od ponad 9 dekad utrzymuje się 
na rynku i wciąż zaskakuje, wyznaczając nowe 
trendy, czego dowodem jest prezentowany 
motor XDiavel. Jurorzy docenili kompleksowe 
podejście podczas projektowania produktu, 
obejmujące m.in. współpracę z jednostkami 
B+R oraz ogólne cechy estetyczne, które 
w połączeniu z kultywowaniem tradycji marki, 
zdecydowały o kwalifi kacji do fi nału. 

II. W kategorii małych i rozwijających się 
fi rm zwyciężył pomysł 

Flap-panele absorbujące dźwięki – wyprodu-
kowane przez markę Caimi Brevetti, czoło-
wego producenta designerskich mebli, który 
od 67 lat swojej działalności wykorzystuje 
zdobyte doświadczenie w tworzeniu nowych 
produktów swojej marki. 
Uwzględnianie projektantów w opracowywaniu 
koncepcji i defi niowaniu nowych produktów 
jest modelem biznesowym fi rmy. Panele 
zaprojektowane zostały przez rodzinną fi rmę 
ojca i syna Alberto i Francesco Meda. 
Jury doceniło fakt, że produkt jest nie tylko 
innowacyjny, ale stanowi przykład wzornictwa 
przemysłowego, mającego zastosowanie 
we wnętrzach, zawierając w sobie elementy 
wizualne i dotykowe. 

W fi nale tej kategorii 
znalazły się też:

Lampa ARIA fi rmy Slam, działającej 
od 1994 r. na rynku oświetleniowym, zapro-
jektowana przez światowej sławy architektkę 
Zaha Hadid. 
Ta bardzo atrakcyjna wizualnie lampa, w której 
zastosowano innowacyjny design, dostarczają-
ca pozytywnych emocji i wrażeń estetycznych, 
zbudowana została z bardzo lekkich, eterycz-
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nych wręcz elementów polimerowych (opa-
tentowanych przez fi rmę). Efektem tego jest 
piękny produkt, tworzący logiczną konstrukcję 
rzemieślniczą, jako przykład zrównoważone-
go wykorzystania materiałów. Projektantów 
do tworzenia swoich produktów fi rma wybiera 
nie przypadkowo, wiedząc, że to oni m.in. 
kreują wizerunek fi rmy. 

Ławka IDO, projektu Anny Szonyj, wykonana 
przy współpracy z francuskim producentem 
mebli miejskich, fi rmą Aubrilam. 
Jury doceniło produkt, wpisujący się w politykę 
proekologiczną, który został wykonany z dwu 
elementów: drewna i stali. Jest bardzo innowa-
cyjny, m.in. poprzez możliwość takiego układa-
nia pojedynczych elementów ławki, by dawać 
użytkownikom możliwość zajmowania różnych 
pozycji, od siedzących po leżące. 

Lampa Moove zaprojektowana przez: Davida 
Saupe i Aarona Rauha, wyprodukowana zo-
stała przez szwajcarską markę oświetleniową 
Steinel Solutions AG.

Jest pierwszym pomysłem po założeniu przez 
nich w 2009 r. w Hamburgu fi rmy Holon Indu-
strial Design UG. Lampę wyróżnia bezprze-
wodowy sposób dostarczania prądu, poprzez 
sensoryczne połączenia w konstrukcji. Jury 
doceniło produkt m.in. za twórczą rozwagę, 
która znalazła wyraz w zachowaniu równo-

wagi między funkcjonalnością a walorami 
estetycznymi.

III. Trzecia kategoria za Całokształt Doko-
nań przewidywała tylko jednego zwycięz-
cę: GIORGETTO GIUGIARO.

Giugiaro, jak mało kto, zasługuje na ten tytuł. 
To prawdziwa, żyjąca legenda motoryzacji. 
Giugiaro został uznany za najlepszego projek-
tanta samochodów XX wieku. 

W czasie swojej kariery praco-
wał przede wszystkim dla trzech 
włoskich, wiodących ośrodków 
projektowych: Bertone, Ghia 
oraz Italdesign Giugiaro, w któ-
rym w ciągu 45 lat zaprojektował 
blisko 200 modeli samochodów, 
które zostały wdrożone do pro-
dukcji, w sumie było to ok. 60 
milionów samochodów na dro-
gach naszego globu. Bo to wła-
śnie Giugiaro był jednym z tych, 
którzy kreowali motoryzacyjną 
modę. 

Giugiaro w swojej karierze 
odpowiadał za wygląd zupełnie 
różnych modeli – od luksu-
sowych super samochodów, 
po tanie i popularne auta z Blo-
ku Wschodniego. Projektował 
wiele modeli Alfy Romeo, Maserati i koncep-
cyjne Lamborghini, ale oprócz tego spod jego 
ręki wyszły takie samochody jak Volkswage-
ny, Audi 80, Daewoo, Suzuki, a nawet nasz 
rodzimy Polonez. Mimo swoich 78 lat, wciąż 
zaskakuje. 

Obecnie, wraz z synem Maurizio przystąpił 
właśnie do kolejnego projektu. Tym razem 
nie będzie to jednak praca dla znanego 
koncernu motoryzacyjnego, tylko chińskiego 
startupu, który zamierza wprowadzić na ry-
nek swój super samochód. Pojazd o nazwie 
Techrules GT96, napędzany za pomocą 
sześciu silników elektrycznych o łącznej mocy 
1030 KM zrealizowany pod batutą Giugiaro ma 
być hitem tegorocznego salonu w Genewie. 
Zobaczymy.. 

Notabene, już niebawem konkurencją, nie tylko 
dla Ferrari czy nowej chińskiej superprodukcji 
będzie polska Arrinera HussaryaGT, wyścigo-
wy super samochód stworzony przez Polaków. 
Jest już gotowy. Trzymamy kciuki! 

Wygrani i… prawie finaliści

Podsumowując przebieg inauguracyjnego 
spotkania, nasuwa się następujące spostrze-
żenie: w najbardziej konkurencyjnych przed-
siębiorstwach na świecie wzornictwo stało się 
elementem innowacji w procesie projektowania 
nowego produktu. Projektanci wzornictwa 
uczestniczą w procesie powstawania nowego 
produktu, poczynając od etapu kreowania jego 
wizji.

Firmy oraz projektanci, designerzy, którzy 
znaleźli się w fi nale, z idei nowego produktu 
i najwyższej klasy wzornictwa, uczynili ze swej 
pracy misję i długofalową strategię działania. 
Realizacja tej strategii w sposób oczywisty wy-
musza potrzebę współpracy wielu specjalistów, 
na poziomie interdyscyplinarnym, z bardzo 
różnych dziedzin, m.in. techniki, marketingu, 
ekonomii, socjologii, ekologii, ergonomii, sztuki 
czy mody. 

A jak sytuacja wygląda na naszym polskim 
podwórku? Chciałoby się powiedzieć coraz 
lepiej, ale po ilości zgłoszeń do konkursu 
należy powiedzieć, mogłoby być lepiej. Trzy 
nominacje w całym konkursie Design Europa-
Award to nie za wiele, a w kategorii dla małych 
i rozwijających fi rm niestety nie zgłosiliśmy 
żadnego produktu.

W kategorii konkursowej za Całokształt Doko-
nań startowało dwóch projektantów z Polski, 
Tomasz Andrzej Rudkiewicz oraz Marek 
Adamczewski, obaj mający na swych kontach 

Giorgetto Giugiaro
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niekwestionowany wkład w rozwój i kształto-
wanie pozycji polskiego wzornictwa na świecie. 

Wielbiciele dobrego wzornictwa słusznie 
kojarzą T. Rudkiewicza z serią kolorowych, 
blaszanych lamp Refl ex, które, dosłownie 
i w przenośni na początku lat 80., rozjaśniały 
szaro-burą polską rzeczywistość, stając się 
ikoną polskiego wzornictwa tamtych lat. Wzno-
wiona pod nową marką TAR, produkcja lamp 
Refl ex zyskała dziś nowy blask i całkowicie 
nową jakość. Lampy otrzymały wyróżnienie 
„must have” od jury Łódź Design Festival 2015. 

Profesor Marek Adamczewski, oprócz dydak-
tyki, którą uprawia od ponad 40 lat, obecnie 
związany z ASP w Gdańsku, kieruje zespołami 
interdyscyplinarnymi w ramach powstałego 
w 2003 r. studia projektowego maradDesign, 
projektującego nowe, bardzo różne i skom-
plikowane produkty rynkowe – od opakowań 
kosmetycznych po pociągi. 

W kategorii dla dużych fi rm też nie mieliśmy 
szczęścia tym razem.
O nagrodę ubiegała się Grupa Nowy Styl, 
doceniana już w 17 krajach na świecie 
za kompleksowe rozwiązania meblowe 
dla przestrzeni biurowych oraz miejsc 
użyteczności publicznej, powstające 
w oparciu o zrównoważony rozwój oraz odpo-
wiedzialność za otoczenie społeczne i bizne-
sowe. Grupa Nowy Styl poszczycić się może 
chociażby realizacjami dla Bawarskiej Opery 
Narodowej w Monachium, sieci CinemaxX 
w Hamburgu, Essen czy Berlinie, Leicester 
Squere Theatre w Londynie, stadionu Green 
Point w Kapsztadzie czy Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu. 

Chciałoby się, żeby za niecałe dwa lata, 
w Warszawie wśród fi nalistów II edycji Design 
Europa Awards, która się tu odbędzie, znalazło 
się choć jedno polskie nazwisko czy nazwa 
rodzimej fi rmy. Potencjał mamy ogromny, 
wśród designerów, projektantów nie brakuje 
prawdziwych mistrzów, musimy zawalczyć o te 
nagrody! 

Agnieszka Marczak

Zdj. organizatorzy

Profesor Profesor 
Fryderyk Zoll Młodszy Fryderyk Zoll Młodszy 

na trwałe w historii prawa na trwałe w historii prawa 

dr Janusz Fiołka

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Fryderyk Zoll Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Fryderyk Zoll 
Młodszy był uczonym, którego poglądy i pomysły Młodszy był uczonym, którego poglądy i pomysły 

wyprzedzały epokę, w której żył i które na trwale zapisały wyprzedzały epokę, w której żył i które na trwale zapisały 
się w historii prawa, szczególnie w historii ochrony się w historii prawa, szczególnie w historii ochrony 

własności intelektualnej.własności intelektualnej.
Opracował wszystkie projekty aktów prawnych Opracował wszystkie projekty aktów prawnych 

z zakresu ochrony własności, uchwalone w okresie z zakresu ochrony własności, uchwalone w okresie 
międzywojennym w Polsce. międzywojennym w Polsce. 

Powszechnie uważa się go za ojca obecnego Powszechnie uważa się go za ojca obecnego 
uregulowania kwestii nieuczciwej konkurencji uregulowania kwestii nieuczciwej konkurencji 

w konwencji paryskiej, a przez to we wszystkich krajach w konwencji paryskiej, a przez to we wszystkich krajach 
które przystąpiły do konwencji paryskiej w brzmieniu które przystąpiły do konwencji paryskiej w brzmieniu 

haskim i późniejszych redakcjach. haskim i późniejszych redakcjach. 

W dniu 6 listopada 1925 r. w Hadze na za-
kończenie odbywającej się tam konferencji 
dyplomatycznej, podpisano zrewidowany 
tekst konwencji paryskiej o ochronie wła-
sności przemysłowej z 20 marca 1883 r. 
Ten tekst znany jest obecnie jako tekst haski 
konwencji paryskiej. Niedawno upłynęła 
90. rocznica podpisania tekstu haskiego 
konwencji paryskiej.

Dla prawników z Polski, szczególnie dla osób 
związanych z ochroną własności intelektual-
nej jest to szczególna rocznica. Tekst haski 
konwencji paryskiej jest to bowiem do tej 
pory pierwszy i jedyny przypadek, gdy autor-
stwo zmian dokonanych w konwencji pary-
skiej jest przypisywane prawnikowi z Polski, 
mianowicie żyjącemu w latach 1865–1948 
prof. Fryderykowi Zollowi Młodszemu. Był 

on członkiem polskiej delegacji na kongres 
w Hadze, rektorem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, niezwykłym prawnikiem, uczonym 
i kodyfi katorem, którego dokonania naukowe 
nie są szerzej znane w kręgu osób związa-
nych z ochroną własności intelektualnej. 

Przypomnieć należy, że ostatnia sesja nauko-
wa poświęcona omówieniu dokonań nauko-
wych prof. Fryderyka Zolla Młodszego miała 
miejsce 12 kwietnia 1989 r. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, w związku z przypadłą rok 
wcześniej 40. rocznicą jego śmierci. W trakcie 
tej sesji naukowej poświęconej uczczeniu 
pamięci i dorobku tego niezwykłego czło-
wieka, zostały wygłoszone liczne referaty, 
które następnie wydano nadkładem Polskiej 
Akademii Umiejętności1. Na uwagę zasługuje 
szczególnie referat Stefana Kosińskiego, 
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Prof. Fryderyk Zoll Młodszy

ucznia i asystenta prof. Fryderyka Zolla, 
który szczegółowo przedstawił dokonania 
prof. Fryderyka Zolla w kraju, jak i na arenie 
międzynarodowej.

Rodzina Zollów

Celem przybliżenia sylwetki prof. Fryderyka 
Zolla Młodszego należy kilka słów poświęcić 
rodzinie Zollów, której dzieje szczegółowo zo-
stały opisane w wydanej przez Wydawnictwo 
Literackie w Krakowie w 2011 r. pracy prof. 
Andrzeja Zolla, wnuka prof. Fryderyka Zolla 
Młodszego, „Zollowie. Opowieść rodzinna”. 

Zollowie to rodzina, której przedstawiciele 
od wielu pokoleń są profesorami Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. W rodzinie tej panuje 
tradycja, że pierwszy syn zawsze ma na imię 
Fryderyk, co oczywiście powoduje duże 
trudności w ustaleniu, o jakiego Fryderyka 
Zolla w danym wypadku chodzi. Fryderyków 
Zollów, profesorów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, jest bowiem czterech. 

Tradycję prawników – profesorów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w rodzinie Zollów 
zapoczątkował żyjący w latach 1834–1917 
Fryderyk Zoll, profesor prawa rzymskiego, 
nazywany Fryderykiem Zollem Starszym. 
Jego syn Fryderyk Zoll żyjący w latach 

1865–1948, także profesor UJ, celem od-
różnienia od swojego ojca, nazywany jest 
Fryderykiem Zollem Młodszym. Wnukiem 
Fryderyka Zolla Młodszego jest Andrzej Zoll, 
profesor prawa karnego, którego synem jest 
Fryderyk Zoll, także profesor UJ w zakresie 
prawa cywilnego, nazwany Fryderykiem 
Zollem Najmłodszym. 

Fryderyk Zoll Młodszy żył w latach 
1865–1948, więc okres jego największej 
aktywności naukowej przypadł na okres 
tworzenia prawa w odrodzonej w 1918 r. 
Polsce. Szczególnie aktywny był w tematyce 
ochrony własności intelektualnej, będąc auto-
rem wszystkich pierwszych aktów prawnych 
uchwalonych czy wydanych w tym okresie. 

Czego nie było początkowo 
w konwencji paryskiej

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest 
niewątpliwie dziedziną, która w świecie 
prawniczym przyniosła prof. Fryderykowi 
Zollowi Młodszemu międzynarodowe uzna-
nie. Międzynarodowa regulacja zwalczania 
nieuczciwej konkurencji w porównaniu z regu-
lacją innych dziedzin własności intelektualnej 
nastąpiła stosunkowo późno.

Oryginalny tekst konwencji paryskiej 
z 1883 r. nie zawierał żadnych postanowień 
odnoszących się do zwalczania nieuczciwej 
konkurencji2. W trakcie konferencji rewizyjnej 
konwencji paryskiej, która miała miejsce 
w Brukseli w 1900 r. do tekstu konwencji 
paryskiej wprowadzony został art. 10 ter, 
zgodnie z którym przynależni do konwencji 
mieli korzystać we wszystkich krajach nale-
żących do konwencji z ochrony, jaką przepisy 
danego kraju przyznają obywatelom własnym 
w zakresie zwalczania nieuczciwej konkuren-
cji. Celem wprowadzenia tego przepisu była 
likwidacja dyskryminacji istniejącej w niektó-
rych krajach pomiędzy przynależnymi obcymi 
i przynależnymi własnymi w zakresie ochrony 
przed nieuczciwą konkurencją, poprzez roz-
ciągnięcie w tym zakresie zasady traktowania 
narodowego wyrażonej w art. 2 konwencji. 

Tekst brukselski konwencji paryskiej nie na-
kładał na państwa członkowskie obowiązku 

wprowadzenia środków zapewniających 
ochronę przeciw nieuczciwej konkurencji. 
Obowiązek ten wprowadzono do tekstu 
konwencji paryskiej na konferencji w Wa-
szyngtonie w 1911 r., gdzie w art. 10 bis 
uwzględniono zapis, zobowiązujący państwa 
członkowskie do podjęcia środków zapewnia-
jących przynależnym do konwencji efektywną 
ochronę przeciw nieuczciwej konkurencji. 

Istotne znaczenie dla uregulowania zwalcza-
nia nieuczciwej konkurencji w konwencji pa-
ryskiej miała konferencja rewizyjna w Hadze 
w 1925 r. Wówczas obowiązek zwalczania 
nieuczciwej konkurencji zawarty w art. 10 bis 
został wzmocniony przez zdefi niowanie poję-
cia nieuczciwej konkurencji, którą określono 
jako każdy przejaw konkurencji niezgodny 
z uczciwymi zwyczajami w przemyśle i han-
dlu. Do art. 10 bis dodano także przykłady 
działań stanowiące nieuczciwą konkurencję, 
które zdefi niowano jako. 

1) wszelkie działania mogące w jakikolwiek 
sposób spowodować pomyłkę co do przed-
siębiorstwa lub wyrobów konkurenta oraz 

2) fałszywe dane w wykonywaniu handlu 
mogące narazić na utratę opinii wyroby 
konkurenta.

W zrewidowanym w 1967 r. tekście sztok-
holmskim konwencji paryskiej do art. 10 bis 
dodano punkt 3) w brzmieniu:

3) oznaczenia lub dane, których używanie 
w handlu może wprowadzić odbiorców 
w błąd co do rodzaju, sposobu wytwarzania, 
cech, nadawania się do użycia lub ilości 
towarów.

Tak więc uregulowania obecnie obowiązują-
cych zasad zwalczania nieuczciwej konkuren-
cji w konwencji paryskiej dokonano w Hadze 
w 1925 r. i przyjęte tam rozwiązania były 
na tyle wyczerpujące, że w zasadzie nie było 
potrzeby ich zmiany. 

„Pouczające wystąpienie 
prof. Zolla z Polski”

W konferencji rewizyjnej w Hadze udział brała 
także delegacja polska pod przewodnictwem 
prof. Fryderyka Zolla Młodszego. 
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Oto, co na ten temat napisał Stephen Pe-
ricles Ladas, wybitny amerykański prawnik 
greckiego pochodzenia, założyciel fi rmy 
Ladas & Parry, międzynarodowej z ponad 
90-letnią tradycją fi rmy prawniczej z biurami 
w Chicago, Los Angeles, Nowym Jorku, 
Londynie i Monachium3, w swym funda-
mentalnym trzytomowym dziele liczącym 
łącznie prawie sześć tysięcy stron Patents, 
Trademarks and Related Rights – National 
and International Protection:

„...Jest warte podkreślenia, że … już w roku 
1900 dostrzeżono w konwencji paryskiej 
potrzebę międzynarodowego uregulowania 
konkurencji poprzez wprowadzenie zakazu 
działań stanowiących nieuczciwą konku-
rencję. Ale dopiero na konferencji w Hadze 
w 1925 r. ten aspekt zagadnienia został 
w pełni dostrzeżony.

Na konferencji tej prof. Zoll z Uniwersytetu 
w Krakowie, reprezentujący Polskę, miał 
bardzo pouczające wystąpienie na temat 
nieuczciwej konkurencji. 

Pan Zoll stworzył własną teorię nieuczciwej 
konkurencji poprzez postawienie sobie py-
tania: jakie interesy należy chronić poprzez 
przepisy nieuczciwej konkurencji? Jego 
odpowiedź brzmiała: przedsiębiorstwa wszel-
kiego rodzaju, przedsiębiorstwa produkcyjne 
i domy handlowe, a mówiąc ściśle „siłę 
przyciągającą”, którą różne przedsiębiorstwa 
oddziaływają na kupujących, ponieważ ta siła 
stanowi nieuchwytny rodzaj własności, okre-
ślającej wartość każdego przedsiębiorstwa. 
Ta siła przyciągająca stanowi przedmiot 
prawa i powinna podlegać ochronie” 4.

W dalszym ciągu wywodów S. P. Ladas 
stwierdza, że wystąpienie prof. Fryderyka 
Zolla wpłynęło na decyzje konferen-
cji haskiej w zakresie uregulowania 
nieuczciwej konkurencji. Stwierdzenie 
to nie wymaga już żadnych komentarzy 
i Uniwersytet Jagielloński, jedna z najstar-
szych uczelni w Europie, może być dumnym, 
że prof. Fryderyk Zoll był kiedyś członkiem 
jego społeczności akademickiej. Oczywiście 
także cała społeczność prawników w Polsce, 
szczególnie tych, którzy zajmują się ochroną 
własności intelektualnej, może czuć się także 
dumna z tego stwierdzenia. 

Fryderyka Zolla Młodszego powszechnie 
uważa się za ojca obecnego uregulowania 
nieuczciwej konkurencji w konwencji pary-
skiej, a przez to we wszystkich krajach, które 
przystąpiły do konwencji paryskiej w brzmie-
niu haskim i późniejszych redakcjach.

Jak się podkreśla w literaturze5, referat 
wygłoszony przez prof. Fryderyka Zolla 
na konferencji w Hadze został, wbrew 
tradycjom kongresowym, przedrukowany 
na s. 473 i następnych wydanego dzieła, 
zawierającego akta konferencji w Hadze6. 
Świadczy to najlepiej o tym, że wystąpienie 
prof. Fryderyka Zolla rzeczywiście miało 
bardzo znaczący wpływ na decyzje podjęte 
na konferencji rewizyjnej konwencji paryskiej 
w Hadze. 

Znaczenie projektów prawnych 
prof. Zolla

Koncepcje prof. Fryderyka Zolla doty-
czące nieuczciwej konkurencji najlepiej 
przedstawia wydana w Polsce ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 
2 sierpnia 1926 r., powstała w wykonaniu 
zobowiązań zaciągniętych przez Polskę 
w traktacie handlowym z Francją7. Została 
ona uchylona dopiero przez ustawę z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji8, co najlepiej świadczy o ponad-
czasowości przyjętych w ustawie z 1926 r. 
rozwiązań. 

Wspomnieć należy, że prof. Fryderyk Zoll był 
także autorem wielu innych projektów ustaw 
w odrodzonej po I wojnie światowej Polsce. 
Wszystkie projekty aktów prawnych z za-
kresu ochrony własności intelektualnej 
uchwalone w okresie międzywojennym 
opracował Fryderyk Zoll Młodszy. 
Na szczególną uwagę zasługuje opraco-
wany przez niego projekt ustawy o prawie 
autorskim, który przygotował już w 1920 r., 
a który został uchwalony przez Sejm w dniu 
29 marca 1926 r. Fryderyk Zoll tworzył więc 
od podstaw ochronę prawa autorskiego 
w odrodzonej Polsce. Była to wtedy w Pol-
sce swego rodzaju terra incognita. Mimo 
to była to ustawa bardzo postępowa jak 
na owe czasy, bowiem m.in. wprowadziła 

droit moral czyli ochronę praw osobistych 
twórcy utworu. Jak się podkreśla w litera-
turze, na kongresie rewizyjnym konwencji 
berneńskiej w Rzymie w 1928 r., polska 
delegacja w składzie prof. Fryderyk Zoll 
oraz wiceminister sprawiedliwości Stefan 
Sieczkowski doznali szczególnego przyjęcia 
z tego powodu, że polska ustawa o prawie 
autorskim… po raz pierwszy unormowała 
jasno i dokładnie… ochronę tych wyższych 
interesów autorskich, które nauka francuska 
nazywała droit moral.9

O wysokim poziomie rozwiązań prawnych 
zawartych w ustawie o prawie autorskim 
z 1926 r. najlepiej świadczy fakt, że ustawa 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z 1994 r.10 jest wzorowana na tej ustawie. 
W ustawie prawo autorskie z 1994 r. prze-
jęto mniej lub bardziej dosłownie szereg 
przepisów z ustawy z 1926 r., nawet 
nie zmieniając ich numeracji, jak przepisy 
art. 1, 2, 4, 5.11

Także przygotowane przez prof. Fryderyka 
Zolla Młodszego projekty ustaw uchwalone 
przez Sejm w dniu 2 sierpnia 1926 r. jako 
ustawa o prawie właściwym dla stosunków 
prywatnych międzynarodowych (prawo 
prywatne międzynarodowe) oraz bliźniacza 
ustawa o prawie właściwym dla stosunków 
prywatnych wewnętrznych były nowością 
na skalę europejską, bowiem w owym cza-
sie żadne z państw europejskich nie uregu-
lowało ustawowo swego prawa prywatnego 
międzynarodowego w równie szerokim 
zakresie i w sposób równie nowoczesny jak 
Polska12.

Trzeba też podkreślić, że prof. Fryderyk Zoll 
Młodszy przygotował również projekt roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z mocą ustawy z dnia 22 marca 1928 r. 
o ochronie wynalazków, wzorów i znaków 
towarowych.13 

Nie ulega wątpliwości, że profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Fryderyk Zoll 
Młodszy był uczonym, którego poglądy 
i pomysły wyprzedzały epokę, w której żył 
i które na trwale zapisały się w historii pra-
wa, szczególnie w historii ochrony własności 
intelektualnej, z czego powinniśmy być tylko 
dumni. 
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1 Referaty wygłoszone na tej sesji zostały 
wydane nakładem Polskiej Akade-
mii Umiejętności jako Fryderyk Zoll, 
1865–1948, Prawnik – Uczony – Kodyfi -
kator, Kraków 1994.

2 G. H. C. Bodenhausen, Pariser Verband-
sübereinkunft zum Schutz des Gewerbli-
chen Eigentums, Cologne-Berlin-Bonn-
München 1971, s. 122; S. P. Ladas, 
Patents, Trademarks and Related Rights 
– National and International Protection, 
Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts 1975, t. III, s. 1678–1679.

3 Więcej nt. fi rmy Ladas & Parry patrz 
www.ladas.com.

4 S. P. Ladas, op. cit, s. 1677.
5 Por. S. Kosiński: Życie i działalność 

Fryderyka Zolla, [w:] Fryderyk Zoll, 
1865–1948, Prawnik – Uczony – Kodyfi -
kator, Kraków 1994, s. 13.

6 Union internationale pour de la protection 
de la propriété industrielle. Actes de 
la réunié á Conférence de La Haye du 
8 octobre au 6 novembre 1925.

7 Por. A. Kraus, F. Zoll, Polska ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
z objaśnieniami, Poznań 1929 r., s. 1. 
Swe koncepcje F. Zoll przedstawił także 
w artykule A propos de la loi Polonaise 
du 2 aoút 1926 concernant La répression 
de la councurrence déloyale, Propriété 
Industrielle 1927, s. 64 i nast.

8 Przepis art. 30 tej ustawy brzmi: Traci 
moc ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 1930 r. Nr 56, poz. 467).

9 S. Kosiński, Życie i działalność Fryderyka 
Zolla, [w:] Fryderyk Zoll… op. cit., s. 14. 
Pogląd, że ochrona droit moral w Polsce 
wyprzedziła uregulowania w innych 
krajach prezentują także S. Serda, Wkład 
Fryderyka Zolla w rozwój prawa autor-
skiego, [w:] Fryderyk Zoll…, op. cit., s. 52, 
oraz J. Błeszyński, Le droit d’auteur 
polonais – Traditions et perspectives, 
ZNUJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony 
Własności Intelektualnej, Kraków 1988, 
z. 45, s. 157.

10 Tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 z poźn. zm.

11 Szerzej na ten temat J. Fiołka, Kilka 
uwag krytycznych o ustawie prawo 
autorskie z 1994 r., RPEiS 2015, z. 2, 
s. 263–276.

12 A. Mączyński, Znaczenie prac Fryderyka 
Zolla w dziedzinie prawa prywatnego 
międzynarodowego, [w:] Fryderyk Zoll… 
op. cit., s. 61 i nast.

13 Dz. U. Nr 39, poz. 384.

Polski współtwórca Polski współtwórca 
amerykańskiej bomby amerykańskiej bomby 

termojądrowejtermojądrowej
dr Andrzej Jurkiewicz
ekspert UPRP

Stanisław Marcin Ulam urodził się we Lwowie w 1909 r., 
w zamożnej zasymilowanej rodzinie żydowskiej (fot. 1.). 
W 1919 r. rozpoczął naukę w znanym lwowskim gim-
nazjum im. Kościuszki, a po jego ukończeniu w 1927 r. 
wstąpił na Politechnikę Lwowską. 

Jako młody student bardzo szybko zdobył uznanie grona 
profesorskiego jako błyskotliwy matematyk, podejmujący 
się rozwiązywania najtrudniejszych problemów. Jego 
mentorem stał się młody profesor Kazimierz Kuratow-
ski, jeden z najwybitniejszych polskich matematyków. 
W 1932 r. Ulam ma na swoim koncie 9 publikacji nauko-
wych, a w 1933 r. uzyskał tytuł doktora. 

Warto nadmienić, że międzywojenny Lwów był jednym 
z najważniejszych polskich ośrodków matematycznych. 
Grono lwowskich matematyków znane na całym świecie 
jako „Lwowska szkoła matematyczna” – wniosło niebaga-
telny wkład w rozwój „królowej nauk”. Najwybitniejsi z nich 
to: Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Hugo Steinhaus, 
Stanisław Mazur i właśnie Stanisław Ulam (fot. 2). Fot. 1. Stanisław Marcin Ulam około roku 1950

Fot. 2. Lwowska szkoła matematyczna 1930 r. 1 – L. Chwistek, 2 – S. Banach, 3 – S. Loria, 
4 – K. Kuratowski, 5 – S. Kaczmarz, 6 – J. P. Schauder, 7 – M. Stark, 8 – K. Borsuk, 9 – E. Marczewski, 
10 – S. Ulam, 11 – A. Zawadzki, 12 – E. Otto, 13 – W. Zonn, 14 – M. Puchalik, 15 – K. Szpunar
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Ich nieformalne spotkania w mieszczącej się na Placu Akademickim ka-
wiarni „Szkocka” obrosły wieloma legendami i anegdotami (fot. 3). Jedna 
z nich głosi, że na blacie stolika zapisano rozwiązanie pewnego poważ-
nego problemu matematycznego, które niestety zostało starte przez 
niczego nieświadomą sprzątaczkę. Aby zapobiec takim nieszczęściom, 
żona Stefana Banacha zakupiła zeszyt, znany później jako „Księga 
Szkocka”, w którym zapisywano postawione problemy i ich rozwiązania. 

W 1934 r., Ulam udał się w podróż po Europie, odwiedzając jako zna-
ny już światu naukowemu wybitny i błyskotliwy matematyk młodego 
pokolenia, czołowe ośrodki uniwersyteckie Szwajcarii, Francji i Wielkiej 
Brytanii. W tym samym roku nawiązał też korespondencję z pracującym 
w USA wybitnym matematykiem, węgierskiego pochodzenia Johanem 
von Neumannem. W 1936 r. ze wskazania i poparcia von Neumanna, 
Ulam otrzymuje w USA trzyletnie stypendium naukowe na prestiżowym 
Uniwersytecie Harvarda. 

W 1939 r., wobec groźby nadciągającej wojny, Stanisław Ulam postana-
wia wyjechać na stałe do USA, gdzie otrzymuje profesurę na Uniwersy-
tecie Stanu Wisconsin. Wiosną 1943 r., wobec czynnego zaangażowania 
militarnego Stanów Zjednoczonych w działania wojenne, Ulam kontaktu-
je się z von Neumannem oferując swą wiedzę i zdolności siłom zbrojnym 
USA. Niedługo potem von Nuemann składa mu ofertę przystąpienia 
do prac badawczych w tajnym ośrodku armii Stanów Zjednoczonych. 
Rozpoczyna się najważniejszy i najlepszy okres w życiu naukowym 
Ulama.

Na rozległych przestrzeniach Ameryki, w pobliżu miejscowości Los 
Alamos, w stanie Nowy Meksyk powstaje tajne laboratorium, w którym 
powstaną dwie najpotężniejsze rodzaje broni, jakie ludzkość zdoła kie-
dykolwiek wyprodukować – bomby jądrowa (atomowa) i termojądrowa 
(wodorowa). Szefem całego projektu zostaje generał Weslie Groves, 
a szefem naukowym wybitny fi zyk Robert Oppenheimer. 

Do ośrodka zostaje ściągnięta cała elita ówczesnych matematyków, fi zy-
ków i chemików, którym za cel postawiono ujarzmienie ogromnej energii 
wydzielającej się w trakcie znanej od niedawna reakcji rozszczepienia 
jądra atomu pod wpływem bombardowania neutronami (rys. 1). 

Fot. 3. Budynek we Lwowie, w którym mieściła się kawiarnia 
„Szkocka”

Rys. 1. Reakcja 
rozszczepienia jądra atomu 
uranu – bomba jądrowa

Rys. 2. Reakcja łączenia się 
jąder deuteru (2H) i trytu (3H) 
– bomba termojądrowa

Fot. 4. Eksplozja 
pierwszego ładunku 
jądrowego 16 lipca 
1945 r. Widoczna kula 
zjonizowanej materii 
ma około 200 m 
szerokości

I właśnie prace nad matematycznymi symulacjami reakcji jądra z neu-
tronami stały się głównym zadaniem, które powierzono Ulamowi w Los 
Alamos. Prace naukowców przyniosły wymierny efekt i już 16 lipca 
1945 r., dokonano pierwszej eksplozji ładunku jądrowego (fot. 4). Kilkana-
ście dni później 6 i 9 sierpnia Amerykanie zrzucają bomby na Hiroszimę 
i Nagasaki. 2 września 1945 r., kończy się II wojna światowa jednak 
wyścig zbrojeń powoduje, że Amerykanie chcąc cały czas utrzymywać 
przewagę technologiczną nad Związkiem Radzieckim decydują się 
na rozwój prac nad bombą termojądrową.

Idea tego rodzaju broni opiera się na opanowaniu reakcji łączenia w bar-
dzo wysokiej temperaturze izotopów wodoru (deuter 2H i tryt 3H) w jądro 
helu. Wydzielająca się przy tym energia jest kilkunastokrotnie większa niż 
ta uzyskiwana w trakcie reakcji jądrowej (rys. 2). 

W 1946 r. Ulam po krótkim urlopie powraca do Los Alamos, by pra-
cować nad udoskonalaniem metod matematycznych niezbędnych 
w urzeczywistnieniu tego projektu. W 1951 r. przedstawia swój projekt 
rozwiązania problemu „zapłonu” bomby termojądrowej, polegający 
na wykorzystaniu energii uwolnionej z detonacji klasycznej bomby jądro-
wej (fot. 5). 1 listopada 1952 r., Amerykanie dokonują pierwszej próby 
ładunku termojądrowego o mocy tysiąckrotnie przewyższającej moc 
bomby zrzuconej na Hiroszimę. 
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Fot. 6. Stanisław Ulam w Los Alamos w trakcie testów 
jądrowego napędu pojazdów kosmicznych

Fot. 5. Odtajniony dokument autorstwa Ulama dotyczący problemu 
zapłonu bomby termojądrowej 

Sfi nalizowanie prac nad bombą wodorową nie oznaczało jednak końca współpracy 
Ulama z Los Alamos. Pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim rozpoczął się kolejny 
etap wyścigu zbrojeń ukierunkowany na podbój kosmosu. 

Ulam bierze udział w kilku projektach dotyczących wykorzystania energii jądrowej 
jako napędu dla rakiet kosmicznych (fot. 5). Wstępne wyniki były bardzo obiecujące, 
jednak splot najróżniejszych czynników politycznych spowodował zawieszenie pro-
gramu na początku lat 60. 

W późniejszych latach Ulam cały czas był związany z Los Alamos jako konsultant 
rządu USA (fot. 6). Do swojej śmierci w 1984 r. był profesorem matematyki w wielu 
znaczących amerykańskich ośrodkach naukowych. 

Prywatnie był człowiekiem bardzo skromnym, w 1942 r. ożenił się z francuską stu-
dentką Francoise Aron, a w 1944 r. urodziła się ich jedyna córka. Ulamowie spoczy-
wają na cmentarzu Montparnasse w Paryżu.

Zdj. Wikipedia

Fot. 7. Stanisław Ulam z prezydentem USA 
Johnem F. Kennedym i wiceprezydentem Jonhsonem, 
Los Alamos 1962 r.



90    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 4/2016

B I O G R A F I E  N I E Z W Y K Ł E  M A ŁO  ZN A N EB I O G R A F I E  N I E Z W Y K Ł E  M A ŁO  ZN A N E

100 lat Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego

O znaczeniu chemii O znaczeniu chemii 
w rozwoju gospodarczym Polskiw rozwoju gospodarczym Polski

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

W referacie wygłoszonym w kwietniu 1920 r. na I W referacie wygłoszonym w kwietniu 1920 r. na I Zjeździe Polskim poświęconym Zjeździe Polskim poświęconym 
zagadnieniom organizacji i rozwoju nauki, zagadnieniom organizacji i rozwoju nauki, prof. Ignacy Mościckiprof. Ignacy Mościcki powiedział, jak  powiedział, jak 

ważne jest ważne jest popieranie powstawania instytutów badań naukowo-technicznych, które popieranie powstawania instytutów badań naukowo-technicznych, które 
mają pomiędzy innymi na celu wykształcenie kwalifi kacji twórczych u techników. mają pomiędzy innymi na celu wykształcenie kwalifi kacji twórczych u techników. 

Takie instytuty dobrze zorganizowane, posiadające odpowiednio wykwalifi kowane Takie instytuty dobrze zorganizowane, posiadające odpowiednio wykwalifi kowane 
kierownictwo, mogą stanowić dopełnienie wyższych szkół technicznych (...)kierownictwo, mogą stanowić dopełnienie wyższych szkół technicznych (...)”.”. 

Mamy zatem naukę techniczną nie tylko pielęgnować, ale i utrzymywać na jak Mamy zatem naukę techniczną nie tylko pielęgnować, ale i utrzymywać na jak 
najwyższym poziomie. Winniśmy rozbudować najenergiczniej twórczość w dziedzinie najwyższym poziomie. Winniśmy rozbudować najenergiczniej twórczość w dziedzinie 

nauk technicznych i zaprawiać do niej naszą inżynierską młodzież. (…)nauk technicznych i zaprawiać do niej naszą inżynierską młodzież. (…)

Przemysł chemiczny gwarancją 
samodzielności gospodarczej 
państwa i szybkiego wzrostu 
standardu życia społeczeństwa

Dominacja Niemiec uwidoczniła się 
na Światowej Wystawie w Paryżu (1900 r.). 
Jej dramatycznych skutków Europa miała 
wkrótce doświadczyć. Już w pierwszych 
miesiącach wojny w Anglii pojawił się kryzys 
w zaopatrzeniu ludności cywilnej i armii 
w syntetyczne leki, w barwniki najpotężniej-
szego w Europie przemysłu włókienniczego, 
we Francji brakowało toluenu, rozpuszczalni-
ków i stabilizatorów do produkcji materiałów 
wybuchowych, a w Stanach Zjednoczo-
nych nie było nawet barwników do druku 
banknotów. (…)

W tworzeniu wizji rozwojowej gospodarki 
bezpiecznego państwa, jednoznaczną ocenę 
tych zdarzeń wielokrotnie przedstawiał Euge-
niusz Kwiatkowski, najbliższy współpracow-
nik prof. Ignacego Mościckiego. Twierdził, że:

żaden przemysł nie zapewnia takiego  
stopnia samodzielności gospodarczej 
państwa i szybkiego wzrostu standardu 
życia jego ludności jak wszechstronnie, 

Z kolei wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski 
przemawiając na jubileuszowym posiedze-
niu Chemicznego Instytutu Badawczego 
w grudniu 1936 r., mówił: „Chemiczny Instytut 
Badawczy to była skrystalizowana idea wy-
korzystania bogactw surowcowych Polski, 
przeciwstawienia się ujmowaniu kraju jako 
kraju ustawicznej emigracji, a zarazem protest 
przeciwko brakowi planowej pracy”.

Semper fi delis – zawołanie wieńczące herb 
Lwowa, miasta prof. I. Mościckiego, zesła-
nego na obcą ziemię, oddaje charakter misji 
i działalności, właściwiej – służby narodowi, 
instytutu chemicznego, utworzonego tamże 
30 listopada 1916 r. jako spółka Metan, 
przekształconej kilka lat później w Chemiczny 
Instytut Badawczy, działający po II wojnie 
światowej pod nazwą Instytut Przemysłu 
Chemicznego, Główny Instytut Chemii Prze-
mysłowej, Instytut Chemii Ogólnej, a wreszcie 
Instytut Chemii Przemysłowej. Od roku 1990 
Instytut został nazwany imieniem Profesora 
Ignacego Mościckiego, jego twórcy i patrona 
przez cały okres II Rzeczypospolitej.

Piękne rycerskie zawołanie przytaczam 
nie przypadkiem. Wieczna wierność, 
to bowiem cecha niezbędna broniącym 
bezpieczeństwa narodu orężem, ale też tym 
broniącym niezależności narodu na polu 
gospodarczym. O potrzebie bezpieczeństwa 
gospodarczego i ekonomicznego kraju wspa-
niale pisał przyszły Prezydent w referacie 
– manifeście „Nauka a życie gospodarcze”, 
opublikowanym w 1920 r. w czasopiśmie 
Przemysł Chemiczny.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
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planowo i konsekwentnie budowany 
przemysł chemiczny;

konserwatyzm technologiczny w dziedzi- 
nie produkcji chemicznej prowadzi nie-
uchronnie do upadku, albo w najlepszym 
wypadku, zastoju tego przemysłu (i ma 
wpływ na rozwój innych dziedzin);

źródła sukcesu w chemii przemysłowej  
w Niemczech, kraju posiadającym 
ograniczone źródła surowcowe (poza 
węglem), w okresie burzliwego rozwoju 
niedysponującym znaczącym zapleczem 
kapitałowym i atrakcyjnym wewnętrznym 
rynkiem zbytu, należy szukać w ści-
słym powiązaniu badań i zdobyczy 
naukowych z codzienną praktyką 
przemysłową.

Eugeniusz Kwiatkowski oceniał, że z rozwoju 
przemysłu chemicznego uczyniono w Niem-
czech przedmiot powszechnej ambicji naro-
dowej, co dało rozmach ekspansji niemieckiej 
chemii przemysłowej.

Na ziemie polskie świadomość wiodącej roli 
przemysłu chemicznego i uwarunkowań jego 
rozwoju docierała różnymi kanałami, niestety 
nie przenosiło się to na działania.

Kraj był w rękach zaborców, nieliczne, istnie-
jące na jego terenie znaczące jednostki prze-
mysłowe były prawie całkowicie w rękach 

obcego kapitału, a to co było w polskich 
rękach w czasie trwających działań wojen-
nych było z premedytacją niszczone. (…)

Cel pierwszy – budowa 
przemysłu gazu ziemnego 
w Małopolsce

Do takiej ojczyzny wrócił w 1912 r. prof. 
Ignacy Mościcki, wybitny specjalista i praktyk 
w obszarze wykorzystania metod elektroche-
micznych i termoelektrochemicznych, a na-
stępnie także procesów technologicznych 
opartych na innych dziedzinach fi zykochemii. 

Był już w tym czasie światowej sławy uczo-
nym, przede wszystkim dzięki opracowanej 
metodzie utleniania azotu w łuku elektrycznym 
o wąskim rozkładzie temperatury i zaprojekto-
wanemu do tego celu piecowi elektrycznemu 
z wirującym łukiem. Rozwiązanie to znalazło 
zastosowanie w rozbudowanej fabryce HNO3 
szwajcarskiego koncernu Aluminium Industrie 
AG w Chippis. 

Sławę zawdzięczał prof. Mościcki także 
dzięki dużej mocy kondensatorom wysokiego 
napięcia zamontowanym na wieży Eiffl  a i tzw. 
aparatom Mościckiego chroniącym elektrycz-
ne sieci przesyłowe przed wyładowaniami 
atmosferycznymi.

Obejmując Katedrę Elektrochemii Technicz-
nej na Politechnice Lwowskiej (prowadził 
wykłady m.in. z chemii fi zycznej), Mościcki 
niemal natychmiast podjął działalność w ob-
szarze dziś określanym rozwojem. Mając 
ścisłe kontakty ze środowiskami niepodległo-
ściowymi, w tym z Komendantem Józefem 
Piłsudskim, wcześniej od wielu działaczy 
niepodległościowych przewidział, że wy-
nikiem działań wojennych będzie Polska 
o pewnej samodzielności. Umacnianie tej 
samodzielności widział w rozwoju nowocze-
snego przemysłu.

Pierwszym obiektem zainteresowania profe-
sora Mościckiego stało się górnictwo gazu 
i ropy. (…) Dane z 1914 r. dotyczące świato-
wej produkcji gazu ziemnego klasyfi kowały 
wydobycie na ziemiach polskich na drugim/
trzecim miejscu w świecie, po Stanach Zjed-
noczonych Ameryki (16,75 mld m3) i Siedmio-

grodzie (850 mln m3), a przed Niemcami (ok. 
190 mln m3) i Rosją (150 mln m3).

Gaz ziemny był, obok ropy naftowej (maks. 
wydobycie w 1909 r. 2 mln t), wielką nadzieją 
dla rozwoju przemysłu Małopolski, z którą 
prof. Ignacy Mościcki i jego otoczenie łączyli 
wizję zaczątku niezależnej Polski. Węgla, 
podstawowego źródła energii i surowca 
przemysłu chemicznego, wydobywano 
na Podkarpaciu mało (w 1913 r. – 2 mln t, 
co stanowiło jedynie 12% produkcji Austrii), 
chociaż zasoby zagłębia krakowskiego 
oceniano na 18 mld t (82% zasobów całego 
cesarstwa).

Mając świadomość ogromnych rezerw 
związanych z racjonalizacją wydobycia gazu 
ziemnego i jego potencjału praktycznego 
(…) od stworzenia nowoczesnego przemysłu 
wydobywczego metanu, planował Mościcki 
rozpocząć budowę podstaw gospodarki 
przyszłej Polski. (…)

Mościcki rozpoczął badania w swojej kate-
drze na Politechnice Lwowskiej, a ich wyniki 
były na tyle obiecujące, że oczywistą stała 
się potrzeba ich kontynuacji oraz stworzenia 
stałego warsztatu do prowadzenia badań 
rozwojowych. (…)

METAN – pierwsza placówka 
badawcza do „rozwiązywania 
problemów 
chemiczno-technicznych 
przemysłu”

Zebrawszy zespół ludzi doskonale rozu-
miejących intencję powołania „placówki dla 
technologicznej pracy twórczej” na potrzeby 
rozwoju przemysłu na ziemiach polskich, 
prof. Mościcki doprowadził 30 listopada 
1916 r. do powstania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością o nazwie Instytut Badań 
Naukowych i Technicznych Metan, ze skrom-
nym kapitałem zakładowym w wysokości 
100 000 koron. Siedzibą Spółki był Lwów, 
a jej kierownictwo objął prof. Mościcki. (…)

Twórcy Instytutu rozważali dwie możliwości 
zapewnienia trwałego fi nansowania prowa-
dzonych badań (analiza tych możliwości jest 
równie istotna współcześnie, w trwającej 
od kilkudziesięciu lat dyskusji nad sposobem 

Prof. Ignacy Mościcki
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fi nansowania i pozyskiwania środków przez przemysłowe instytuty 
badawcze). Dylemat wiązał się z pozyskiwaniem dochodów ze sprze-
daży licencji opracowanych nowości patentowych, albo na czerpaniu 
przychodów z produkcji własnej, opartej na własnych pomysłach 
(know-how) lub patentach. Mimo znacznie większej rentowności 
(trwająca wojna) drugiego rozwiązania, wybrano pierwsze, bliższe 
założonym ideałom, bez rozpraszania sił na działalność przemysłowo-
handlową, a skupiając się na działalności twórczej, i opracowaniu jak 
największej liczby nowych rozwiązań. Jak pokazała przyszłość, mimo 
licznych sceptycznych opinii dotyczących instytucji badawczo-rozwo-
jowej utrzymującej się „o własnych siłach”, Instytut Badań Naukowych 
i Technicznych Metan przetrwał.

W ten prosty sposób rozwiązano w Metanie, nie do końca zracjona-
lizowany przez kilkadziesiąt lat w Polsce po drugiej wojnie światowej, 
problem podziału własności intelektualnej wytworzonej w Instytucie: 
25% wpływów z realizacji pomysłu lub know-how otrzymywał twórca, 
pozostała część należała do spółki ponoszącej koszty badań i rozwoju 
pomysłu. Zasadę tę kontynuowano w Chemicznym Instytucie Badaw-
czym, zmniejszając jednak wynagrodzenie twórców do 20% wpływów.

Obszar badawczy Metanu bardzo szybko wykroczył poza ramy pro-
blematyki związanej z górnictwem gazu ziemnego. Nowe wyzwania 
dotyczyły przemysłu wydobywczego, drugiego wielkiego bogactwa 
Małopolski – ropy naftowej, a wkrótce potem, rodzącego się na zie-
miach polskich, przemysłu azotowego. Utworzona w 1915 r. spółka 
Azot uruchomiła w 1921 r. w Jaworznie fabrykę kwasu azotowego, 
azotanu amonu, cyjanowodoru i cyjanków. Po trzecim Powstaniu Ślą-
skim Chorzów powrócił do Polski z fabryką nawozów azotowych. Był 
to zalążek, jakże ważnego dla rolniczej Polski przemysłu azotowego. 

Na potrzeby tego przemysłu, pod bezpośrednim kierownictwem profe-
sora Mościckiego, opracowano w Metanie szereg rozwiązań: metodę 
wytwarzania ciekłego amoniaku bez użycia sprężarki, metodę wytwa-

rzania w łuku elektrycznym cyjanowodoru z węglowodorów i azotu, 
konstrukcję pieca elektrycznego z przeciwelektrodami do wytwarzania 
karbidu, konstrukcję wieży absorpcyjnej do tlenków azotu. Niektóre 
z tych rozwiązań na długo weszły do praktyki przemysłowej, (np. wie-
że absorpcyjne w Zakładach Azotowych w Tarnowie, piece karbidowe 
w Zakładach Azotowych w Chorzowie).

Instytut Metan podjął również wyzwanie związane z efektywnym 
wykorzystaniem najważniejszego surowca niepodległej Polski, jakim 
był (i jest) węgiel we wszystkich swoich odmianach geologicznych. 
Opracowano metodę destylacji niskotemperaturowej, stosowalną 
w odniesieniu do różnych surowców węglowych: węgla kamiennego, 
brunatnego, lignitu, torfu, łupków bitumicznych itp. 

Ogólnie, okres do przekształcenia Instytutu Badań Naukowych i Tech-
nicznych Metan w Chemiczny Instytut Badawczy zaowocował 22 
udzielonymi patentami i 110 zgłoszeniami patentowymi.

Cel drugi – budowa krajowego przemysłu 
chemicznego, który miał się stać przyszłą potęgą 
państwa

Po odzyskaniu niepodległości koniecznością stała się budowa 
od podstaw krajowego przemysłu, po 125 latach niewoli, zniszczone-
go i ograbionego przez wojnę, ulokowanego na obszarach o głęboko 
zróżnicowanej kulturze technicznej. Wymagało to zaplecza intelektual-
nego. Takim zapleczem mógł się stać Metan, jednostka o ugruntowa-
nej renomie w środowiskach przemysłowych i naukowych, widoczna 
na rynku, z doświadczoną kadrą.

Już w grudniu 1919 r. Państwowa Rada Chemiczna zwróciła 
się do prof. Ignacego Mościckiego z propozycją zorganizowania 
w Warszawie pod jego kierownictwem Państwowego Instytutu 
Chemicznego. (…) Ostatecznie jednak nie doszło do przekształcenia 
w Państwowy Instytut Chemiczny. Wspólnicy kontynuowali jednak 
realizację wizji przyszłego Prezydenta RP i 24 marca 1922 r. prze-
kształcono Instytut Badań Naukowych i Technicznych Metan w sto-
warzyszenie o charakterze społecznym: Chemiczny Instytut Badaw-
czy – Instytut Popierania Twórczej Pracy nad Postępem i Rozwojem 
Polskiego Przemysłu Chemicznego. Jego dyrektorem został prof. 
Ignacy Mościcki. (…)

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia była „działalność pio-
nierska w kierunku pracy naukowo-twórczej nad budową przemysłu 
chemicznego w Polsce przez:

a. twórcze opracowania naukowe i techniczne zagadnień z przemysłu 
chemicznego aktualnych dla państwa;

b. badania ze stanowiska ogólnopaństwowego warunków rozwoju 
poszczególnych gałęzi przemysłu chemicznego i dawanie inicjaty-
wy do powstawania nowych działów przemysłu;

c. kształcenie sił w technologicznej pracy twórczej”.

W hali Chemicznego Instytutu Badawczego od lewej: 
dr I. Wasilewski, prof. W. Świętosławski, prof. J. Zawidzki, Prezydent 
I. Mościcki, dr Z. Martynowicz, prof. K. Kling
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Początkowo siedzibą Chemicznego Instytutu Badawczego był Lwów, 
ale już w 1922 r. powołano oddział warszawski z siedzibą przy ulicy 
Ludnej 10.

Generalnie: celem strategicznym Chemicznego Instytutu Badaw-
czego stały się nowoczesne technologie oparte na krajowych 
surowcach, do realizacji których skierowano w ChIB największe siły 
i któremu podporządkowano strukturę badawczą (działy) Instytutu.

„Opona z kartofla”

Niewątpliwie najbardziej spektakularnym osiągnięciem Chemicznego 
Instytutu Badawczego była, opracowana przez zespół kierowany 
przez inż. Wacława Szukiewicza, nowatorska w skali świata techno-
logia kauczuku syntetycznego KER® (oprócz Polski, kauczuk synte-
tyczny potrafi ono wówczas wytworzyć jedynie w Niemczech i Rosji), 
na której potrzeby, tuż przez II wojną światową, zbudowano fabrykę 
w Dębicy (w dawnej wsi Pustynia). (…) Po tysiącach, początkowo 
mniej udanych, potem coraz bardziej obiecujących prób, na przełomie 
lat 1936–1937 została opracowana własna metoda produkcji KER-u, 
zweryfi kowana w skali półtechnicznej.

„Opona z kartofl a”, jak ją określił Melchior Wańkowicz w swo-
im wspaniałym dziele-reportażu o budowie II Rzeczpospolitej 
„Sztafeta”, była w istocie jedną z pierwszych zielonych techno-
logii w historii przemysłu chemicznego, bazującą na solidnym 
odnawialnym źródle surowcowym, jakim było ponad 25 mln t 
ziemniaków produkowanych w ówczesnej Polsce. 

Fabryka w Dębicy nie zdążyła przed wybuchem wojny osiągnąć 
pełnej mocy przerobowej. Proces KER® wraz z inż. W. Szukiewiczem 
szczęśliwie uniknął niemieckiego najazdu. W 1940 r. główny autor 
wynalazku, z ramienia ChIB udzielił licencji włoskiej fi rmie, która wy-
budowała w Ferrarze fabrykę. Z kolei w latach 1942–1943 fi rma Pu-
blicker Alcohol Co. wybudowała w USA fabrykę o podobnej zdolności 
wytwórczej. Ze względów koniunkturalnych, związanych z trwającą 
wojną, fabryka Publickera nie doczekała się pełnego uruchomienia, 
ale zdaniem amerykańskich mediów i literatury fachowej technologia 
KER® była pionierską implementacją wytwarzania kauczuku synte-
tycznego na rynku amerykańskim. 

Warto dodać, że udziały ze sprzedaży licencji trafi ły do budżetu Rządu 
Polskiego w Londynie, a po wojnie przekazane ambasadzie polskiej 
w USA zasiliły zakupy aparatury i literatury fachowej dla Instytutu Prze-
mysłu Chemicznego, prawnego spadkobiercy ChIB. 

Węgiel – energetyczny i surowcowy fundament 
gospodarki niezależnego państwa 

Niezwykle ważne znaczenie dla gospodarki kraju i jego bezpieczeń-
stwa energetycznego i surowcowego miały prace Działu II Węglowego 
Instytutu. Udział węgli ortokoksowych w znaczących zasobach węgla 
na terenach II Rzeczpospolitej był niewielki, co ograniczało ilość koksu 
metalurgicznego dla rodzącego się przemysłu stalowego. W dodatku 

pokłady węgli koksujących były rozlokowane na południowozachod-
nich terenach przygranicznych sąsiadujących z Niemcami i Czecho-
słowacją, które uznawano (i słusznie) za niebezpieczne w przypadku 
działań wojennych.

Zagrożenie to widzieli również Ignacy Mościcki i Eugeniusz Kwiatkow-
ski. Podniesienie jakości opałowej różnych substancji węglowych było 
więc obiektem badań już w Metanie. Do kierowania Działem Węglo-
wym w ChIB, utworzonym w 1927 r., zaproszono światowej sławy 
uczonego prof. Wojciecha Świętosławskiego, twórcę współczesnej 
ebuliometrii i mikrokalorymetrii. Wielki fi zykochemik wspaniale odna-
lazł się w nowej dla siebie tematyce, pod jego kierownictwem Dział 
Węglowy dostarczył wielu wartościowych rozwiązań wykorzystanych 
w praktyce gospodarczej i militarnej. Wśród nich były: metoda otrzy-
mywania wysokiej jakości półkoksu lub koksu z brykietów formowa-
nych z węgli i paku, metoda otrzymywania półkoksu i koksu ze słabo 
spiekającego się węgla kamiennego. (…) 

Pionierski charakter miały nie tylko badania prowadzone w Dziale 
Węglowym i w utworzonym w 1933 r., Dziale Spirytusowym nad 
przetwarzaniem taniego, nadkontygentowego spirytusu do paliw, 
np. mieszanek benzynowo-spirytusowych, a także do chemikaliów 
bazowych – butanolu, acetonu i innych. W obszar ten wpisuje się rów-
nież KER®. Chemiczny przerób produktów rolnych, tak ważny i dziś 
element zrównoważonego rozwoju, w czasach Chemicznego Instytutu 
Badawczego był już doceniany jako motor rozwoju rolnictwa, w celu 
racjonalnego wykorzystania potężnej bazy surowcowej (o 27 mln t 
rocznej produkcji ziemniaków, o czym wcześniej wspominałem), a tak-
że kolejnym etapem dojrzewającej na polskich ziemiach od setek lat 
technologii gorzelniczej.

Polski glin – wieloletnie marzenie

Cel przewodni działalności ChIB – rozwój przemysłu w wyniku wyko-
rzystania nowoczesnych technologii, bazujących na dostępnych krajo-

Uruchomienie przez prof. I. Mościckiego próbnej instalacji 
do otrzymywania glinu. Obok: dr I. Wasilewski, dr Z. Martynowicz
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wych produktach – był w szerokim zakresie realizowany też w Dziale 
Wielkiego Przemysłu Nieorganicznego Instytutu. 

Najważniejsze realizowane zadania, wobec braku w Polsce złóż bok-
sytu, to były kwestie wytwarzania aluminium z glin krajowych, produk-
cja siarki, siarczanu amonowego i kwasu siarkowego z gipsu, wyko-
rzystanie szkła wodnego do wapiennych nawierzchni dróg, uszlachet-
nianie olejów mineralnych, pirogenetyczna przeróbka fosforytów.

Proces otrzymywania Al2O3 z glin polskich na drodze wydzielania 
soli glinowych i ich hydrolizę opanowano w skali półtechnicznej i za-
strzeżono w wielu patentach. W skali przemysłowej nie uruchomiono 
go ze względów ekonomicznych związanych ze stosowaniem surow-
ca znacznie uboższego w glin niż boksyty. Z powodzeniem intensyw-
nie badano dalsze etapy produkcji aluminium: elektrolizę stopionych 
fl uorków lub chlorków, co doprowadziło do powstania projektu huty 
aluminium. (…)

W 1935 r. działalność badawczą rozpoczął Dział Metalurgiczny, któ-
rym kierował światowej sławy uczony Jan Czochralski (w Instytucie 
od 1929 r.). Badania obejmowały różne kierunki i metody wykorzysta-
nia aluminium i cynku oraz ich stopów, w tym zjawiska ich „samoulep-
szania”, niezwykle istotnego dla rozwoju ówczesnej metalurgii stopów 
metali lekkich, ważnej np. dla rozwoju lotnictwa. Za pionierskie należy 
uznać prace nad przemysłowymi zastosowaniami cynku, których 
celem było wykorzystanie wielkiej plastyczności tego metalu z jedno-
czesnym ograniczeniem równie wielkiej jego łupliwości, występującej 
przy wydłużeniu. (…)

Wybuch II Wojny Światowej nie pozwolił prof. Janowi Czochralskie-
mu ani na realizację podjętych niezwykle ambitnych wyzwań, ani 
na dokończenie wielu innych projektów ChIB, będących u progu bądź 
w trakcie implementacji przemysłowej.

Mroki okupacji hitlerowskiej to krótki czas działania Chemicznego 
Instytutu Badawczego jako jednostki produkcyjnej. Trzydziestooso-
bowa grupa pracowników prowadziła na terenie Instytutu produkcję 
„skórgumy” z wykorzystaniem półtechnicznej Instalacji KER®, a także 

mydeł, wód toaletowych i syntetycznego słodzika – dulcyny. Produkcję 
wstrzymano po wywiezieniu do Niemiec urządzeń i aparatury Instytutu 
przez niemiecką fi rmę Binder.

FENIKS z gruzów

Spiritus movens przywrócenia do życia Instytutu po wojnie w zrujno-
wanej Warszawie stali się byli pracownicy ChIB. (…) W wyniku tych 
starań w październiku 1945 r. Minister Przemysłu i Handlu powołał 
Instytut Przemysłu Chemicznego (IPCh) – sukcesora prawnego Che-
micznego Instytutu Badawczego, który na początku 1946 r. wznowił 
działalność badawczą. (…)

Na skutek postępującej sowietyzacji kraju następowały głębokie zmia-
ny organizacyjne administracji gospodarczej, m.in. tworzono główne 
instytuty jako podstawowe elementy struktury zaplecza badawczo-
rozwojowego i pozostałych dziedzin gospodarki. Zarządzeniem Mini-
stra Przemysłu i Handlu z kwietnia 1948 r., wyprzedzającym Dekret 
Prezydenta o utworzeniu głównych instytutów (październik 1948 r.), 
powołano Główny Instytut Przemysłu Chemicznego. (…) A w 1952 r. 
decyzją rządową przekształcono Główny Instytut Chemii Przemysło-
wej w Instytut Chemii Ogólnej, tworząc jednocześnie 7 branżowych 
instytutów chemicznych. W kolejnych latach następowały dalsze 
zmiany organizacyjne (…) aż do 1990 r. Odkąd Instytut Chemii Prze-
mysłowej działa pod imieniem swojego twórcy i patrona – Profesora 
Ignacego Mościckiego.(…)

Instytut zachował wiodącą rolę w polskiej nauce stosowanej. Powstały 
w nim m.in. wdrożone w przemyśle azotowym technologie otrzymy-
wania kaprolaktamu (prof. Stanisław Ciborowski) i polioksymetylenu 
(J. Stasiński, P. Krzyżanowski), technologia otrzymywania tlenku glinu 
metodą kwasową na mokro (prof. Stanisław Bretsznajder), tu prowa-
dzono pionierskie prace nad polską technologią wytwarzania poliwę-
glanów (inż. Stanisław Mączyński) i nowymi postaciami katalizatorów 
przemysłowych – zeolitami (prof. Józef M. Berak), wytyczano niekon-
wencjonalne kierunki wykorzystania polskiego skarbu – siarki (prof. 
Zbigniew Leszczyński). 

W IChP opracowano szereg rozwiązań z zakresu wydzielania 
i oczyszczania produktów rafi neryjnych i petrochemicznych, kierunków 
wydłużenia łańcucha produktowego we współczesnej petrochemii, 
zespoły działające w pionie chemii gospodarczej wytyczyły kierunki 
rozwoju fi rm Zjednoczenia „Pollena” i pierwszych powstających 
spółek prywatnych. W Instytucie podejmowano ważkie zagadnienia 
z zakresu projektowania procesowego, konstrukcji aparatury, inżynierii 
chemicznej i procesowej, a także ochrony przed korozją w przemyśle 
chemicznym. (…) 

Koncepcje rozwojowe przemysłu chemicznego 
i jego branż

Instytut Chemii Przemysłowej wyjątkowo rzetelnie spełnił w okresie 
powojennym misję tworzenia koncepcji rozwoju przemysłu chemiczne-

Reaktor utleniania cykloheksanu w Zakładach Chemko-StráŽske 
w Czechosłowacji, połowa lat 80. XX. wieku
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go. Pracownicy Instytutu w szerokim zakresie uczestniczyli w tworze-
niu najbardziej chyba kompletnego po wojnie projektu rozwojowego 
„Program chemizacji gospodarki narodowej”, ogłoszonego w 1974 r. 
(przewodniczącym zespołu merytorycznego programu był dr inż. 
Jerzy Kopytowski, a uczestniczył w nim prof. Józef Obłój). (…)

W kolejnych latach, prof. Jacek Kijeński uczestniczył w Zespole Poro-
zumienia Trójstronnego ds. Restrukturyzacji Przemysłu Chemicznego 
w latach 2004–2005, a pod kierunkiem mgr inż. Wojciecha Lubie-
wy-Wielżyńskiego, we współpracy z mgr inż. Pawłem Rejewskim, 
powstały w latach 2001–2012 cztery kolejne aktualizowane wersje 
programu rozwojowego Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Opra-
cowywane w Instytucie wizje rozwojowe były odważne, ale realistycz-
ne, „szyte na miarę” potrzeb gospodarki narodowej i odpowiadające 
współczesnym standardom działania sektora petrochemicznego. Nie-
stety na szczeblach administracji państwowej zabrakło odwagi do re-
alizacji misji sformułowanej przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. (…)

Kuźnia kadr dla przemysłu i administracji 
gospodarczej

Na co należy zwrócić uwagę opisując w skrócie dzieje Instytutu? 
Od początku jego dziejów, twórcy i kierownictwo zawsze przywiązy-
wali ogromną wagę do kształcenia kadr, przygotowanych do twórczej 
działalności w przemyśle. Przyszły Prezydent Rzeczypospolitej wielo-
krotnie zwracał uwagę na fakt, że wyższe uczelnie nie mają warunków 
do wypełniania tego priorytetowego w skali państwa zadania. Nadzie-
ję na spełnienie tego wyzwania edukacyjnego widział prof. I. Mościcki 
w działalności instytutów naukowo-technicznych. 

Wielkim orędownikiem misji edukacyjnej Instytutu był również prof. 
Wojciech Świętosławski (kierownik Działu Węglowego ChIB, rów-
nocześnie Minister Oświecenia Publicznego i Wyznań Religijnych 
w rządzie RP). W swoim referacie przygotowanym na Uroczyste 
posiedzenie Chemicznego Instytutu Badawczego z okazji XX-lecia 
pracy w okresie od 1916 do 1936 (9 grudnia 1936 r.), zatytułowanym 
„Chemiczny Instytut Badawczy jako ośrodek kształcenia sił w tech-
nologicznej pracy twórczej” napisał: „Wśród wielu zadań instytutów 
badawczych, takich jak Chemiczny Instytut Badawczy, jednym z naj-
ważniejszych jest doskonalenie pracowników do roli pionierskiej lub 
kierowniczej… Szkoły akademickie tylko w wąskim zakresie mogą 
dać okazję takiego wyszkolenia. Studenci tych szkół muszą się 
przecież wpierw zapoznać z tem, co w nauce i technice jest znane. 
A tymczasem twórczość przemysłowa w tym właśnie leży, by się 
umieć uporać z zadaniami dotąd nierozwiązanymi lub rozwiązanymi 
niedostatecznie. Bardziej encyklopedyczny charakter nauki w szko-
łach, rozszerzając horyzonty studentów, utrudnia jednak ześrodkowa-
nie energii na jednym zagadnieniu. Również stopień samodzielności, 
jakiego można wymagać od studentów szkoły akademickiej jest 
niewystarczający do nabycia zdolności twórczych i kierowniczych…

Takie warunki istnieją w instytutach badawczych. Tutaj odbywa się 
specjalizacja i doskonalenie pracowników w warunkach wybitnie 

sprzyjających rozwinięciu zarówno szerokiego horyzontu wiedzy tech-
nicznej, jak i przygotowaniu do technicznego rozwiązywania wielkich 
problemów i podstawowych zagadnień, jakie czekają rozwiązania 
w danym kraju i w jakich zainteresowane jest całe Państwo. Tutaj idee 
przedstawiono w pracowniach a rokujące powodzenie można prze-
nieść na skalę półtechniczną i techniczną.”

Powtarzając za prof. Wojciechem Świętosławskim, wskazującym 
na misję edukacyjną w dwudziestoleciu istnienia ChIB, można 
stwierdzić, że na tym odcinku Instytut również „zaważył” dodatnio, 
dając powody do dumy z dostarczenia przemysłowi polskiemu 
szeregu ludzi, którzy zajęli naczelne stanowiska w wielu jego gałę-
ziach. (…) W ciągu dwudziestolecia międzywojennego Chemiczny 
Instytut Badawczy „dostarczył” przemysłowi polskiemu 64 wybit-
nych fachowców. Znaczenie tych liczb było szczególnie ważne dla 
gospodarki. (…) 

W zgodzie z tradycją w służbie jutra

Dziś Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego 
z odpowiedzialnością kontynuuje misję nakreśloną przez jego wiel-
kich założycieli i animatorów. Choć potencjał kadrowy uległ redukcji 
z 1400 zatrudnionych w Instytucie i w jednostkach zamiejscowych 
na początku lat siedemdziesiątych ub. wieku do ok. 300 osób, a liczba 
profesorów znacząco zmalała, podejmowane są tu wszystkie elemen-
ty „służby krajowi” zawarte w statucie Metanu. 

Od początku XXI wieku nakreślono tu szereg wizji rozwojowych 
i realistycznych programów, w tym dla sektora wielkiej syntezy che-
micznej i całej petrochemii (Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, Paweł 
Rejewski, Jacek Kijeński). Zaproponowano system zmian legislacyj-
nych rozszerzających możliwości fi nansowania sektora B+R i zarzą-
dzania własnością jednostek badawczo-rozwojowych (Józef Menes). 
To w Instytucie prowadzono pionierskie prace nad wykorzystaniem 
surowców odnawialnych do produkcji materiałów pędnych, które 
doprowadziły do opracowania innowacyjnego biopaliwa Gliperol® 
(Andrzej Lipkowski, Jacek Kijeński), wykorzystującego odpadową 

Prof. dr hab. inż. JACEK KIJEŃSKI jest wybitnym spe-
cjalistą w dziedzinie chemii i technologii chemicznej oraz w zakresie 
kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, 
przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw 
sztucznych. 

Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Warszawskiej, kierowni-
kiem Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii w Instytucie 
Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego. Prezesem 
ZG SITPChem jest od 2002 r. Jest członkiem prezydium Komitetu 
Chemii Polskiej Akademii Nauk, koordynatorem Polskiej Platformy 
Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, członkiem Stałego 
Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej. W latach 2002–2007 
był dyrektorem IChP. 
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glicerynę i konkurencyjnego w skali światowej 
oleju napędowego typu green diesel (Osazu-
wa Osawaru). 

Rozwinięto szereg metod recyklingu odpa-
dów tworzyw polimerowych, reaktywnego 
wytłaczania do istotnego polepszania właści-
wości użytkowych recyklatów (Regina Je-
ziórska), opracowano szereg innowacyjnych 
metod oczyszczania strumieni poreakcyjnych 
w przemyśle rafi neryjnym i petrochemicznym 
(Włodzimierz Ratajczak). Tu kontynuowano 
rozwój wcześniej wdrożonych technologii 
(Stefan Szarlik, Janusz Stasiński), rozwinięto 
szeroko nowe innowacyjne zastosowanie 
silikonów (Maria Zielecka), opracowano aku-
mulatory o zupełnie nowych właściwościach 
użytkowych (Andrzej Czerwiński). (…)

Wreszcie w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka opracowano tech-
nologie dwóch ważnych, a niewytwarzanych 
w kraju produktów: poli(tlenku fenylenu) 
(Zbigniew Wielgosz, Regina Jeziórska) oraz 
kwasu akrylowego i jego estrów (Jacek 
Kijeński).

W latach 2006–2012, Instytut Chemii Przemy-
słowej koordynował Projekt Badawczy „Go-
spodarka i rozwój technicznego wykorzystania 
odpadów tworzyw polimerowych w Polsce” 
i połowę obszaru badawczego Projektu 
Zamawianego „Chemia perspektywicznych 
procesów i produktów konwersji węgla” (głów-
ny koordynator Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla). 

Były to jedne z kilku projektów o zasięgu 
krajowym, których wyniki były etapowo mo-
nitorowane i końcowo weryfi kowane przez 
najważniejszych specjalistów w dziedzinach 
objętych programem przedsięwzięcia. 
Projekt „Gospodarka i rozwój technicznego 
wykorzystania odpadów tworzyw polime-
rowych w Polsce” nie doczekał się jednak 
oczywistego dalszego ciągu [dotyczył 
nie rozwiązanego w kraju problemu syste-
mowego zagospodarowania ogromnego 
depozytu odpadów tworzyw na wysypiskach 
legalnych, nielegalnych i w naturze (łączna 
prognoza na rok 2020–2060 mln t), pomimo 
wsparcia Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa 
Ochrony Środowiska. (…)
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33. Mościcki I.: O powstaniu „Chemicznego Insty-

tutu Badawczego” i jego zadaniach z punktu 
widzenia rozbudowy przemysłu chemicznego 
w Polsce. odczyt wygłoszony na posiedze-
niu Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
1.06.1922.

W Polsce przyspieszenie tempa rozbudo-
wy przemysłu w znacznej mierze zależy 
od umiejętności pracy twórczej licznej rzeszy 
odpowiednich fachowców. Pracy, której wy-
niki umożliwią opracowanie nowych metod 
produkcji pozwalających, pomimo trudnych 
warunków, pozwalających konkurować 
z zagranicą. 

Znowu warto przytoczyć to, co mówił 
prof. I. Mościcki w 1922 r.:

„Żeby móc wydostać się z zamkniętego 
kręgu, trzeba stworzyć, choćby z dużym 
wysiłkiem materialnym parę takich środowisk 
w Polsce, w których by była pielęgnowana 
prawdziwa wiedza technologiczna, tj. w któ-
rych by tworzono nowe metody dostoso-
wane do potrzeb i warunków krajowych 
i w których by szereg młodych techników był 
w stanie dopełnić swą wiedzę w kierunku 
technologicznym.

Stworzenie takich środowisk wymaga pew-
nych ofi ar materialnych, ale należy je uważać 
za konieczności państwowe, bez których 
oczekiwania na ruszenie z miejsca w tempie 
pożądanym byłoby beznadziejne”.

Jubileusz 100-lecia Instytutu Chemii Przemy-
słowej im. Ignacego Mościckiego, fl agowego 
okrętu badań stosowanych dla przemysłu 
chemicznego do dziś, upoważnia do przy-
toczenia tych ważnych słów, wciąż istotnych 
w pracy dla Polski… (…)

Zdj. IChP

(Tekst opracowała Anna Cis 
na podstawie wystąpienia 

prof.  .  Kijeńskiego podczas 
posiedzenia Rady Naukowej z okazji 

Jubileuszu 100-lecia Instytutu Chemii 
Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego 

i artykułu w czasopiśmie 
„Chemik” nr 11-12/ 2016)
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Rola i znaczenie Rola i znaczenie 
„PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”„PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

W II połowie XIX w., gdy następowały zmiany gospodarcze i kulturowe, mimo W II połowie XIX w., gdy następowały zmiany gospodarcze i kulturowe, mimo 
upadku powstania styczniowego, inicjatywę wydawania polskiego czasopisma upadku powstania styczniowego, inicjatywę wydawania polskiego czasopisma 

ogólnotechnicznego podjął w 1866 r. inż. Paweł Kaczyński (1799–1878), ogólnotechnicznego podjął w 1866 r. inż. Paweł Kaczyński (1799–1878), 
konstruktor oraz projektant maszyn i zakładów przemysłowych. konstruktor oraz projektant maszyn i zakładów przemysłowych. 

„Przegląd Techniczny” zaczął wychodzić tylko o tydzień później niż angielskie „Przegląd Techniczny” zaczął wychodzić tylko o tydzień później niż angielskie 
pismo „Engineering”, które kształtowało rozwój przemysłu brytyjskiego i odegrało pismo „Engineering”, które kształtowało rozwój przemysłu brytyjskiego i odegrało 
ogromną rolę w tworzeniu angielskich stowarzyszeń inżynierskich. W odróżnieniu ogromną rolę w tworzeniu angielskich stowarzyszeń inżynierskich. W odróżnieniu 

od Anglii, Polska była pod zaborami. I dlatego przez wiele lat „Przegląd od Anglii, Polska była pod zaborami. I dlatego przez wiele lat „Przegląd 
Techniczny” wychodził opatrzony pieczątką cenzora rosyjskiego.Techniczny” wychodził opatrzony pieczątką cenzora rosyjskiego.

P rzesłaniem „Przeglądu Technicznego” było – i jest do dziś – pod-
noszenie poziomu kultury technicznej, szerzenie oświaty oraz 

popularyzacja nowych rozwiązań technicznych i technologii. Czasopismo 
było i jest trybuną wymiany poglądów i opinii środowiska technicznego 
na tematy, często wykraczające poza problematykę związaną z nauką 
i techniką. Zawsze stawiało sobie za cel popularyzację rozwoju techniki 
i nowoczesnego przemysłu na ziemiach polskich. Popierało idee powo-
łania polskich szkół technicznych. Podejmowało tematykę modernizacji 
miast, tworzenia w nich nowoczesnej infrastruktury. (…)

W latach 1866–1900 „Przegląd Techniczny” spełniał nie tylko funkcje 
informującą, o tym, co nowego dzieje się w świecie. Wziął na siebie rolę 
integratora polskiej społeczności technicznej żyjącej i pracującej w trzech 
zaborach, angażując się w organizację I Zjazdu Techników Polskich 
w Krakowie w 1882 r. a także w powołanie Stowarzyszenia Techników 
w Warszawie.

A utorzy „Przeglądu Technicznego” – wybitni twórcy techniki po-
dejmowali na jego łamach zagadnienia budownictwa, górnictwa, 

metalurgii, mechaniki, technologii chemicznych i inne. Pismo borykało 
się z wieloma trudnościami organizacyjnymi i fi nansowymi. Redaktorom 
i twórcom czasopisma udawało się jednak uzyskiwać fi nansowe wspar-
cie od warszawskich przemysłowców, dla których utrzymanie polskiego 
pisma było obowiązkiem patriotycznym. 

Na łamy pisma wkroczyła publicystyka przemysłowa z elementami 
ekonomii. Drugim ważnym zagadnieniem było kształcenie inżynierów 
w Polsce. „Przegląd” popierał utworzenie w Warszawie Politechniki oraz 
propagował akcje dokształcania inżynierów. Na łamach czasopisma 
dyskutowano nad kształtem polskiej uczelni technicznej. Publikowano 

artykuły prezentujące rozwiązania niemieckie, rosyjskie, szwajcarskie, 
austriackie i belgijskie. Pismo odegrało ważną rolę we wzniesieniu 
w Warszawie Domu Technika (1905). (…)
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Po I wojnie światowej, gdy na mapę Europy 
powróciła Polska, redakcja PT wzięła na siebie 
rolę przygotowywania gospodarczego progra-
mu dla nowej Polski. Pojawiły się publikacje 
integrujące środowisko techniczne z trzech 
zaborów. Podejmowano tematy o charakterze 
ogólnotechnicznym, ukazujące mechanizmy 
funkcjonowanie gospodarki państwa. Na ła-
mach pisma publikowali wybitni specjaliści.

P oczątki odrodzonej państwowości 
nie były łatwe dla kraju, co znajdowało 

odbicie na łamach pisma. Od 1934 r. „Przegląd 
Techniczny” stał się organem Stowarzyszenia 
Techników Polskich. Towarzyszył wielkim 
przedsięwzięciom gospodarczym II RP m.in.: 
budowie Gdyni, Centralnego Okręgu Przemy-
słowego, Mościskom. Stał się kroniką ruchu 
stowarzyszeniowego. A także stał się kuźnią 
kadr dla piśmiennictwa technicznego. 

C zas II RP był dla „Przeglądu Technicz-
nego” okresem kształtowania charak-

teru pisma, służącego ojczyźnie. Patriotyzm 
redaktorów i autorów widać w licznych publi-
kacjach. Miały one podnosić poziom kultury 
technicznej, cywilizacji kraju, odrodzonego 
i budowanego na nowo oraz były kroniką 
dokonań polskich inżynierów. W wielu dzie-
dzinach nasi twórcy techniki nie ustępowali 
zagranicznym. Ten wznoszący trend przerwała 
II wojna światowa. (…)

Z pożogi wojennej inteligencja polska wyszła 
zdziesiątkowana i rozproszona. Spora jej część 
została na Zachodzie, obawiając się prześla-
dowań i więzień. Ci, którym przyszło żyć w oj-
czyźnie, zabrali się do odbudowy kraju. Podjęto 
inicjatywę reaktywowania ruchu inżynierskiego. 
Oczywistą sprawą stało się więc reaktywo-
wanie „Przeglądu Technicznego”. Pierwszy 
numer powojennego „PT” ukazał się 1 kwietnia 
1945 r. i został wydany przez Ogólnopolskie 
Towarzystwo Techniczne, działające w Łodzi. 
Po powstaniu 12 grudnia 1945 r. Naczelnej 
Organizacji Technicznej, „Przegląd Techniczny”, 
został przeniesiony do Warszawy.

P ierwsze powojenne lata pisma były 
ściśle związane z tym, co działo się 

w kraju. Dla wielu przedwojennych inżynierów 
lata 1945–1949 były wspaniałą przygodą inży-
nierską. Część z nich uważała, iż centralizacja 
w przemyśle umożliwi szybką jego odbudowę. 
Czuli się gospodarzami kraju, widzieli jak z dnia 
na dzień są uruchamiane fabryki, rusza pro-
dukcja. Potwierdzała to atmosfera Kongresu 
Inżynierów i Techników (Katowice, grudzień 
1946 r.). W kongresie tym wzięło udział 3 ty-
siące inżynierów, którzy przyjechali na swój 
koszt. „Przegląd Techniczny” towarzyszył tym 
wydarzeniom.

Poczucie bycia gospodarzami kraju i odpowie-
dzialności za gospodarkę trwało jednak tylko 
do końca lat czterdziestych. Wtedy nowe władze 
pokazały, kto będzie decydował o gospodarce. 
Inżynierów już nie pytano, co jest potrzebne. 
Wydawano im polecenia, wyznaczano zadania, 
które kłóciły się z pragmatyzmem i wiedzą 
inżynierską. Znalazło to odbicie na łamach „PT”. 
Redaktorzy wprawdzie prezentowali słuszność 
planu 6-letniego, ale starali się podchodzić 
do różnych propozycji w sposób „zdrowo roz-
sądkowy”. Nauczono się przemycać między 
wierszami własne poglądy, niekoniecznie zgod-

ne z ofi cjalną propagandą. Wczytując się w ów-
czesne artykuły można znaleźć zawoalowaną 
krytykę wielu ofi cjalnych przedsięwzięć. (…) 

R ok 1956 wzbudził wiele nadziei. Nie-
stety, czas euforii i wiary w zmiany 

widoczny na III Kongresie Techników (1957 r.) 
szybko przeminął. W 1961 r. wprowadzono 
zwyczaj organizowania kongresów po zjazdach 
partii. W ten sposób społeczności technicznej 
wyznaczono rolę wykonawcy, a nie współtwór-
cy. Jak to wszystko odbijało się na „PT”? Jako 
pismo NOT realizowało wyznaczone zadania. 
I chociaż nad poprawnością treści czuwał 
Urząd Kontroli Prasy i Widowisk (cenzura), 
to redaktorzy „Przeglądu” umieli z tego margi-
nesu korzystać. 

Do 1975 r. czasopismo miało charakter środo-
wiskowy, a autorami byli głównie inżynierowie. 
Od 1975 r. wraz z objęciem funkcji redaktora 
naczelnego przez Jerzego Drewnowskiego 
gazeta rozszerzyła profi l. Wtedy NOT i Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne postanowiły 
połączyć „Przegląd Techniczny” i „Wektory” 
w pismo „Innowacje”, z zachowaniem w podty-
tule historycznej nazwy „Przegląd Techniczny”. 
Zaczęli w niej pisać dziennikarze specjalizujący 
się w tematyce naukowej, technicznej, gospo-
darczej oraz społecznej, a także o pojawia-
jących się już wtedy problemach degradacji 
środowiska naturalnego. Na tamte czasy było 
to niezwykle nowoczesne czasopismo. Kształt 
merytoryczny nadał pismu wspomniany red. 
J. Drewnowski wraz z zespołem, do którego 
weszli m.in. red. red.: Janusz Ostaszew-
ski, Karol Szwarc, Marek Rostocki, Marek 
Samotyj. (…)

M imo trudności i ingerencji cenzury, 
PT osiągnął nakład 100 tys. i sprze-

dawany był spod lady. Na jego łamach ukazy-
wały się krytyczne raporty o poszczególnych 
gałęziach przemysłu. Wynikało z nich iż gospo-
darka centralnie sterowana jest niewydajna, 
a Polska staje się coraz bardziej zapóźniona 
technologicznie. Raporty te umocniły po-
zycję „Przeglądu Technicznego” na rynku 
wydawniczym.

Szczególnym okresem w historii pisma był stan 
wojenny i lata osiemdziesiąte. Popularność 
pisma i zaangażowanie w ruch Solidarności 
spowodowały ostrą reakcję władz. Część 

18 listopada br. nie tylko środowisko 
techniczne, ale także środowiska gospo-
darcze oraz środowiska naukowe uczelni 
technicznych i rolniczych, nadające tytuły 
inżynierskie, obchodziły 150-lecie wydania 
pierwszego numeru „Przeglądu Technicz-
nego – gazety inżynierskiej”, najstarszego 
polskiego czasopisma. Patronat Honorowy 
nad Jubileuszem objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Pismo powstało w 1866 r., po Powstaniu 
Styczniowym. (O jego historii więcej 
w załączonym skrócie artykułu autorstwa 
obecnej redaktor naczelnej pisma Ewy 
Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT).

„Przegląd Techniczny” na przestrzeni lat 
zapisał piękną kartę w rozwoju polskiej 
gospodarki, w przygotowaniu dla niej 
fachowych, kompetentnych kadr. 
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zespołu nie poddała się weryfi kacji, a część 
po jej przejściu nadal pisała niepoprawne 
z punktu widzenia władzy teksty. Pismo było 
dwa razy zawieszane. „Przegląd” był niepokor-
ny. W każdym numerze były ingerencje cenzu-
ry, ograniczano papier, opóźniano druk. (…)

P aradoksalnie, zmiany ustroju w 1989 r., 
do których „Przegląd Techniczny” 

w jakimś stopniu też się przyczynił, postawiły 
pismo w bardzo trudnej sytuacji. Lata transfor-
macji, podobnie jak po odzyskaniu w 1918 r. 
niepodległości, nie były dla pisma łatwe. Hi-
storia zatoczyła koło. Tyle tylko, że po 1989 r. 
nie było zamożnych inżynierów, którym zale-
żało na posiadaniu własnego opiniotwórczego 
czasopisma. Dla obniżenia kosztów zubożono 
szatę grafi czną, zmieniano winietę. Na ryn-
ku pojawiały się nowe tytuły. Środowisko 
NOT-owskie przechodziło głębokie przemiany 
i nie miało dość sił, by stanąć ze swym pi-
smem do walki konkurencyjnej.

Po raz kolejny PT musiał znaleźć nowe miej-
sce. Zbiegło się to ze znacznym obniżeniem 
prestiżu zawodu inżynierskiego, gdy uznano, 
że najważniejszą rolę odgrywają ekonomiści 
i prawnicy. W tej sytuacji uznano, iż pismo 
winno powrócić do korzeni i zadbać o ludzi 
techniki. Walka o uznanie przez rządzących 
i społeczeństwo roli techniki w nowoczesnym 
państwie, zmuszonym konkurować z rozwinię-
tymi gospodarkami, stała się misją PT lat 90. 
i z nią pismo weszło w nowy wiek a potem 
w nowe stulecie. Na jego łamach podjęto 
tematykę przygotowania Polski do członko-
stwa w Unii Europejskiej. Zespół włączył się 
w promocję merytorycznych kryteriów Polskiej 
i Europejskiej Nagrody Jakości. 

D banie o prestiż zawodu inżynierskie-
go zawsze było nadrzędnym celem 

zespołów redakcyjnych, które przez 150 lat 
tworzyły techniczny ruch stowarzyszeniowy. 
Gdy przemiany ustrojowe spowodowały de-
precjację zawodu, PT ponownie postanowił 
znaleźć sposób na przywrócenie rangi zawo-
dowi i zwrócenie społecznej uwagi na twórców 
techniki. 

Od 1994 r. zaczęło organizować dwa wielkie 
konkursy. Pierwszy – konkurs na najlepsze 
prace dyplomowe w średnich szkołach tech-
nicznych i rolniczych o tytuł Technika Roku. 

(Fragmenty artykułu 
E. Mankiewicz-Cudny)
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Niestety, z powodu zniesienia w szkolnictwie 
przygotowywania prac dyplomowych, konkurs 
stracił rację bytu. Drugim jest organizowany 
od 1994 r. plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera 
„Przeglądu Technicznego”. Zyskał on duży 
prestiż w środowisku technicznym. Po dziesię-
ciu latach wprowadzono kategorię Młodego 
Inżyniera oraz zaczęto przyznawać tytuł 
Honorowego Złotego Inżyniera osobom, które 
uzyskały tytuł inżyniera, ale odniosły sukces 
w innych dziedzinach np.: kulturze, sztuce, 
medycynie, bankowości, polityce i innych za-
wodach. Podczas 22 edycji plebiscytu o tytuł 

Złotego Inżyniera na łamach „PT” zaprezento-
wano ponad 700 wybitnych twórców techniki. 

O d 2000 r. pismo zainicjowało przyzna-
wanie wspólnie z Federacją Stowarzy-

szeń Naukowo-Technicznych NOT prestiżowej 
nagrody DŹWIGNIA. Jest ona przyznawana fi r-
mom i ich szefom za tworzenie nowych miejsc 
pracy, wdrażanie nowoczesnych technologii 
i intensyfi kację eksportu. „Przegląd Techniczny” 
jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości. (…) 

Paulina Piorun (Warszawa) – 3. miejsce w kategorii zamkniętej w 14. edycji konkursu Urzędu 
Patentowego RP na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej (2016)
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Jak odpady spożywcze i rolnicze Jak odpady spożywcze i rolnicze 
zmieniają się w kreacje zmieniają się w kreacje 

z wybiegów mody z wybiegów mody 
Czy dobrze nam znane i często używane w kuchni: ananas, banan, cytryna, Czy dobrze nam znane i często używane w kuchni: ananas, banan, cytryna, 
kawa, kokos, kukurydza, len, lotos, pomarańcza, pokrzywa, ryż, soja, trzcina kawa, kokos, kukurydza, len, lotos, pomarańcza, pokrzywa, ryż, soja, trzcina 

cukrowa, mięczaki i skorupiaki, a nawet wino i piwo, mogą by surowcem cukrowa, mięczaki i skorupiaki, a nawet wino i piwo, mogą by surowcem 
do wyrobu włókien tekstylnych, często o nowych, innowacyjnych właściwościach?do wyrobu włókien tekstylnych, często o nowych, innowacyjnych właściwościach?

Że tak właśnie może być, przekonała nas 
wyjątkowo ciekawa ekspozycja, jaka w ramach 
wystawy „TEXTIFOOD” gościła w listopadzie 
w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki.

Zaprezentowano na niej zarówno tekstylia 
z włókien naturalnych, jak i sztucznych, wytwo-
rzone ze znanych nam dobrze włókien po-
chodzenia roślinnego – bawełna, len, jedwab, 
czy mniej popularnych w naszej części świata 
– juta, lotos, agawa sizalowa, bananowiec, 
drzewo kapokowe, orzech kokosowy, bambus, 
eukaliptus, jak i włókien pochodzenia zwie-
rzęcego, pozyskiwanych z sierści owcy, kozy, 
wielbłąda, alpagi, królika, wydzieliny jedwabni-
ka, skorup skorupiaków (chityna), czy muszli 
mięczaków (np. uchowca). 

Jednak oprócz ukazania możliwości i oryginal-
nych pomysłów twórczych wykonawców tka-

nin, wystawa pokazała także dzieła artystycz-
ne, a ściślej ubrania, akcesoria oraz eksponaty, 
takie jak imponującą rzeźbę koreańskiego 
artysty Choi Jeong Hwa przedstawiającą 
ogromny kwiat lotosu. Jej autor nawiązał w ten 
sposób do prezentowanego w ramach Textifo-
od włókna lotosu – jednego z najcenniejszych 
włókien naturalnych na świecie. Lotos jest 
ponadto symbolem ważnych w kulturze kore-
ańskiej wartości – czystości i wdzięku. 

Niewiarygodne kreacje haute 
couture

Uwagę zwiedzających najbardziej przyciągały 
manekiny prezentujące kreacje haute couture, 
wykonane tak z włókien sztucznych, jak i natu-
ralnych. Wśród nich niezapomniane wrażenie 

robiła suknia o nazwie Aurora Borealis (pro-
jektant Krystian Von Forselles). Jej w połowie 
koronkowa faktura została wykonana z wisko-
zy, poliamidu i soi. Do realizacji kreacji użyto 
także tkaniny sli-on, wytwarzanej w 100 proc. 
z ananasa. Wystawa zaskakiwała i zadziwiała zwiedzających
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Sukienka piwna (beer dress, projektantka: 
Donna Franklin) to natomiast oryginalny przy-
kład wykorzystania materiału tekstylnego po-
wstałego dzięki biosyntezie w procesie wytwa-
rzania piwa. Z kolei Metamorphose – sukienka 
wg projektu Coralie Marabelle – została wy-
konana z dzianiny Umorfi l® (włókno tekstylne 
z cząstek kolagenu z rybich łusek i celulozy), 
na tkaninie z włókien ananasa i bananowca, 
wykonanej przez Elodie Brunet i polerowanej 
muszlami. 

Suszone liście bananowca i len stały się su-
rowcem do stworzenia oryginalnej w swej pro-
stocie sukienki Sans Titre kambodżańskiego 
projektanta Em Riem. Mira Wrap to natomiast 
propozycja koreańskiej projektantki Ditty San-
dico. Dla stworzenia swojej tiulowej sukienki 
posłużyła się włóknem zwanym manilą lub 
abaką, otrzymywanym z banana manilskiego. 
Ta włóknodajna roślina, z której produkuje 
się m.in. liny okrętowe czy sznury, daje się 
przetworzyć w lekki materiał wykorzystywany 
w świecie mody haute couture. 

Struktura kory madagarskiego baobabu i je-
dwab zainspirowały innego kambodżańskiego 
projektanta Erica Raisina do stworzenia pełnej 
egzotyki sukienki Baobab Couture. Z tego 
długowiecznego, potężnego drzewa pozyskuje 
się nieciągłe włókna, które następnie są tkane 
lub dziergane. 

Do tekstyliów przyszłości z pewnością należy 
już koszulka Ocealis – niewątpliwie ciekawy 
przykład zastosowania ksylitolu, znanego jako 
słodzik wytwarzany z wytłoków trzciny cukro-
wej lub kory brzozowej. Ocealis to pierwszy 
bioaktywny i inteligentny materiał tekstylny 
na bazie ksylitolu, który stale dopasowując się 
do temperatury ciała, zapewnia efekt chłodze-
nia, gdy ta podnosi się.

Artystyczna wyobraźnia 
bez ograniczeń

O tym, że artystyczna wyobraźnia rzadko kiedy 
napotyka jakiekolwiek ograniczenia można się 
było przekonać podziwiając tunikę Micro’Be’ 
Fermented. Choć to brzmi niewiarygodnie, 
kreacja (wg projektu Donny Franklin) powstała 
z biomateriału pochodzącego z osadu w butel-
kach po czerwonym winie! 

Przykłady można mnożyć. Bo jak poza niedo-
wierzaniem przyjąć informację, że np. nasza Kreacje z włókien pochodzenia roślinnego – tekstyliów przyszłości
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Znaczenie infografiki
kurtka (np. prezentowanej na wystawie fi rmy 
Singtex z Tajwanu) została wyprodukowana 
z materiału powstałego w oparciu o odpady… 
z palenia kawy i fusów po niej. Największą 
zaletą tego materiału – wykorzystywanego 
już dziś do produkcji ubrań sportowych 
– są pochłanianie zapachów i odporność 
na promieniowanie UV.

Te wymienione kreacje, to tylko niektóre 
z propozycji prezentowanych na wystawie, 
przygotowanej z rozmachem i futurystycznym 
zacięciem. 

Ekspozycja, pierwotnie zaprojektowana 
i prezentowana na Wystawie Światowej w Me-
diolanie w 2015 r., nawiązywała do jej tematu 
przewodniego „Wyżywienie planety, energia 
dla życia”, ukazując obszary możliwości syner-
gicznej współpracy między sektorami produkcji 
rolno-spożywczej i tekstylnej.

Niezwykłe możliwości włókien 
ze wszystkich kontynentów

Włókna prezentowane na wystawie pochodziły 
ze wszystkich kontynentów. Badane są one 
przez naukowców z całego świata tak, aby 
można je było wykorzystywać w zgodzie 
ze zrównoważonym rozwojem i poszanowa-
niem zasobów naszej planety. Przy tworzeniu 
kreacji, artyści wykorzystywali efekty badań 
fi rm tekstylnych, dotyczących chemii roślinnej 
i biomasy. W istocie wiele ze wspomnianych 
materiałów powstało z odpadów pozostałych 
przy zbiorach, obróbce czy przetwarzaniu.

Jak sądzę, poza wrażeniami natury estetycz-
nej, tej niezwykłej ekspozycji udało się nie tyl-
ko udowodnić, że tekstylia mogą być, stają 
się coraz bardziej innowacyjne, techniczne 
i „inteligentne”, ale jednocześnie pokazują, 
że istnieje wiele ciekawych możliwości wy-
korzystania codziennych produktów rolno-
spożywczych, w perspektywie lepszego nimi 
gospodarowania. To także wywołuje refl eksję 
na temat odpowiedzialnego wykorzystania 
malejących zasobów naturalnych naszej 
planety. 

Organizatorem wydarzenia był Instytut Fran-
cuski w Polsce we współpracy z Miastem 
Stołecznym Warszawa. 

MOC MOC WYOBRAŹNIWYOBRAŹNI

Rozmowa z Agatą Juskowiak pracownikiem DPI, magistrem 
prawa i rysownikiem

Czasy, w których żyjemy należą do infografi k Czasy, w których żyjemy należą do infografi k 
wykorzystywanych na masową skalę w każdej dziedzinie, wykorzystywanych na masową skalę w każdej dziedzinie, 
w ekonomii, gospodarce, fi nansach itp. Grafi ka ułatwia w ekonomii, gospodarce, fi nansach itp. Grafi ka ułatwia 

i uprzyjemnia obcowanie ze światem słów.i uprzyjemnia obcowanie ze światem słów.

– Jest Pani moim kolejnym „odkry-
ciem” w UPRP. W Kwartalniku UPRP 
przedstawiłam już wiele osób spośród 
naszej załogi, które mając ciekawe pa-
sje i zainteresowania, należą też do tej 
grupy pracowników, którzy i w pracy 
realizują się z niemniejszą pasją. Są 
więc można powiedzieć „kompletni”, 
we wszystkim naprawdę dobrzy…

– Z wielkim zainteresowaniem śledzę 
od dłuższego już czasu cykl poświęcony 
pasjom pracowników naszego Urzędu 
i jestem zaskoczona, jak wiele talentów 
skoncentrowało się w naszym stosun-
kowo niewielkim budynku. Sam cykl jest 
świetnym pomysłem, pozwala postrzegać 
koleżanki i kolegów z innej, niż tylko współ-
dzielone obowiązki służbowe, perspek-
tywy. To zbliża. Dziękuję za zaproszenie 
do tego cyklu.

– Czym konkretnie zajmuje się Pani 
w Departamencie Promocji i Wspiera-
nia Innowacyjności czyli w skrócie, jak 
mówimy – DPI? 

– Mam przyjemność i obowiązek eta-
towy (w tej kolejności proszę napisać) 
wspomagać mój departament w zakresie 
organizacji, obsługi i promocji wydarzeń 
związanych z upowszechnianiem i wspie-
raniem innowacyjności. W zakresie moich 
obowiązków mieści się także przygotowy-
wanie grafi czne materiałów wykorzysty-

wanych w powyższych wydarzeniach oraz 
dla szeroko rozumianych potrzeb Urzędu. 
Tematyka ochrony własności przemysło-
wej jest znakomitym tematem do wizu-
alizacji a ponieważ grono jej odbiorców 
powiększa się systematycznie, staramy się 
ich zainteresować możliwie jak najlepszą 
oprawą grafi czną przygotowywanych 
wydarzeń.

– Wiem, że powierzone Pani zadania 
łączą się zarówno z prawniczym wy-
kształceniem, jak i życiową pasją. 

– Studia prawnicze, poza szeregiem 
innych korzyści dają umiejętność spraw-
nego poszukiwania i wykorzystywania 
dostępnych zasobów i źródeł, łatwość 
komunikacji a to bardzo przydaje się 
w działaniach promocyjnych. Staram się, 
jak najlepiej łączyć wykształcenie i swoją 
pasję rysownika, tym bardziej, że te dwie 
dziedziny, wcale nie tak odległe od siebie, 
jak mogłoby się wydawać. Nawet najtrud-
niejsze i najbardziej złożone zagadnienia 
stają się przystępne a nawet intrygujące, 
jeżeli zostaną czytelnie i oryginalnie zilu-
strowane. Czasy, w których żyjemy należą 
do infografi k wykorzystywanych na maso-
wą skalę w każdej dziedzinie, w ekonomii, 
gospodarce, fi nansach itp. Grafi ka ułatwia 
i uprzyjemnia obcowanie ze światem słów.

– Wiem, że DPI m.in. wiele uwagi i in-
wencji wkłada w organizację takich 

Ewa Lisowska

Zdj. org.
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programów, jak „Ambasador szkolnej wynalazczości”, skie-
rowanej do najmłodszego pokolenia…

– Celem Konkursu ASW jest wyróżnienie wynalazków lub innych 
rozwiązań technicznych, gier planszowych lub komputerowych 
wymyślonych przez dzieci, promocja ich kreatywności, nauka 
współpracy i orientacji na rozwiązywanie problemów oraz za-
chęcanie dyrekcji szkół podstawowych i przedszkoli do rozwi-
jania i wspierania twórczego myślenia uczniów podczas zajęć 
szkolnych. 
Ideą konkursu było pobudzenie w najmłodszych wynalazcach 
i konstruktorach ducha innowacyjności, przekonanie, że można 
wymyśleć coś przełomowego i ciekawego, doskonale się przy 
tym bawiąc. Poświęciliśmy zatem dużo czasu, umiejętności i za-
pału na jak najszersze rozpropagowanie „Ambasadora” pośród 
szkół i przedszkoli. Efekty nie dały na siebie długo czekać i zde-
cydowanie przerosły nasze oczekiwania. Zainteresowanie było 
bardzo duże i z przyjemnością stwierdzam, że z każdą kolejną 
edycją rośnie. 
Dzięki nieustającej życzliwości naszych partnerów i współpra-
cujących z nami instytucji, młodzi wynalazcy otrzymują nagrody 
rzeczowe i karnety pozwalające na uczestnictwo w ciekawych 
zajęciach dodatkowych (warsztaty programowania, konstruowa-
nia robotów itp.), co niewątpliwie stanowi dodatkową motywację 
do wzmożonego wysiłku dla każdego małego wynalazcy. Mamy 
nadzieję, że z tych innowacyjnych dzieci, kiedyś wyrosną innowa-
cyjni dorośli.

– Jedną z Pani pasji jest rysowanie komiksów. Widać tzw. 
gołym okiem, że większość kampanii reklamowych oparta 

jest na komiksie. Czy Pani zdaniem, komiks przeżywa dziś 
renesans?

– Zdecydowanie tak! Obecnie większość potężnych kampanii 
reklamowych w Polsce i za granicą wykorzystuje komiks do pro-
mocji usług i produktów, inwestuje fundusze i pomysły w stwo-
rzenie super bohatera, przedmiotu lub postaci, która niejako 
zostaje „twarzą” marki i tak kojarzona jest później długie lata przez 
konsumentów. Odbiorcy są coraz bardziej wymagający, więc 
zapotrzebowanie na coraz lepszą formę grafi czną skłania fi rmy 
do poszukiwania wprawnych rysowników, którzy urzeczywistnią 
oczekiwania marketingowe i przeleją na papier ich esencję.
O renesansie komiksu możemy więc mówić śmiało, choć w swo-
ich początkach komiks uznawany był za niepoważną i bezwarto-
ściową lekturę dla najmłodszych, niegodną uwagi starszych czy-
telników. Nie dość jednak, że przetrwał trudne początki, to jeszcze 
dynamicznie ewoluował i na stałe wpisał się do ogólnoświatowej 
kultury obrazu. 
Przeciętnemu odbiorcy komiks kojarzy się z muskularnym super 
bohaterem i jego walkami z demonicznymi złoczyńcami, vide 
legendarne postacie Supermana, Batmana czy Spidermana, które 
rozpoznają wszyscy. 
Ale współczesny komiks, to nie tylko herosi. Komiks coraz częściej 
adresowany jest do wymagającego, dorosłego czytelnika a spek-
trum jego tematyki jest niezwykle szerokie – od klimatycznych 
komiksów noir (Blacksad) poprzez mroczne historie inspirowane 
średniowieczem (Prince Valiant, Northlanders, Orc Stain), futury-
styczne space opery (Mass Eff ect, Aria, Saga, Frontlines, czy sta-
ry, dobry Funky Koval), opowieści inspirowane wojną (Maus), 
psychologiczne dramaty, których nie powstydziłby się Strindberg 
aż do lekkich historii obyczajowych. Każdy znajdzie coś dla siebie 

Agata Juskowiak na tle jednego ze swoich plakatów, 
przygotowanego na konferencję UPRP
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i głęboko wierzę, że nie uzna czasu prze-
znaczonego na ich lekturę za stracony. 
Należy też wspomnieć, że doskonałym 
rysownikom towarzyszą znakomici scena-
rzyści, co owocuje zapadającą w pamięć 
historią, do której chętnie i często się 
wraca.

– Od jak dawna fascynują Panią ko-
miksy? Wiem, że ma Pani na tym polu 
znaczące doświadczenia. 

– Komiksy rysuję od blisko 8 lat. Wcześniej 
to było klasyczne „bazgranie” do szufl a-
dy. Przyniosło jednak korzyść w postaci 
pierwszego, papierowego jeszcze port 
folio, zanoszonego w teczce od wydawnic-
twa do wydawnictwa, później rozsyłanego 
w skanach do wydawnictw zagranicznych. 
Udało mi się zilustrować kilka obszernych, 
wydanych w Stanach Zjednoczonych 
i Japonii, historii przeznaczonych dla doro-
słych czytelników oraz kilkadziesiąt krót-
kich rysowanych na potrzeby miesięcznika 
Science Fiction, Nowej Fantastyki, fanzi-
nów fantastycznych i portali dla miłośników 
gatunku. W tym szerokim zestawie miesz-
czą się kanoniczne już postaci potężnych 
barbarzyńców, „mackowatych” monstrów, 
latających i zionących ogniem bestii, wo-
jowników, magów i zdobywców planet.

Jeżeli chodzi o pomysły, znaczna więk-
szość pojawia się wraz z otrzymywanym 
scenariuszem. Następnie rozpoczyna 
się najdłuższy i dość niewdzięczny etap 
wizualizacji kluczowych postaci, lokacji, 
przedmiotów. Kiedy zostaną już zaakcep-
towane, praca, rusza „z górki”. Ze względu 
na obowiązki służbowe, teraz czas na za-
jęcia rysunkowe znajduję tylko w week-
endy. Jakkolwiek zdarza się, że tęskni się 
za czasem wolnym. Satysfakcja płynąca 
z patrzenia na gotową historię i przychylne 
opinie czytelników, wynagradzają po pew-
nym czasie z nawiązką długie godziny 
spędzone przed komputerem.

– Czy w Polsce na tego rodzaju sztukę 
znajdują się pieniądze?

– Polskie wydawnictwa coraz chętniej 
i śmielej sięgają po propozycje debiu-
tantów. Sytuacja młodych twórców 
i ich szans na rynku wydawniczym zde-
cydowanie się poprawiła. Wydawnictwa 
uświadomiły sobie potencjał drzemiący 
w rodzimym komiksie i możemy obecnie 
obserwować systematycznie powięk-
szającą się ilość dostępnych propozycji. 
Rozpoznawalność i promocje zapewniają 
licznie organizowane konwenty i targi 
komiksów, które poza bogatą ofertą pu-
blikacji polskich i zagranicznych oferują 
także możliwość spotkania i porozmawia-
nia z ich twórcami. Można także pokazać 
mistrzom portfolio i wysłuchać konstruk-
tywnej krytyki.

– A jak ocenia Pani polskie gry kompu-
terowe? Są promocją Polski w świecie?

– Popularność polskich gier komputero-
wych wzrasta nieprzerwanie od kilkunastu 
lat. Poza naturalnie najlepiej rozpozna-
walnym dziełem fi rmy CD Project (Red) 
Wiedźminem (który zadebiutował na rynku 
gier w roku 2007), doskonale rozpozna-
walne i cenione przez graczy na całym 
świecie są także produkcje fi rmy Techland, 
Reality Pump Studios czy Infi nity Dreams. 
Sztandarowy „Wiedźmin” a zwłaszcza jego 
ostatnia odsłona spowodowała, że gra-
cze z całego świata masowo dopytują 
na forach o możliwości uczenia się języka 
polskiego, są zafascynowani naszym 
bogatym folklorem który tak fantastycznie 
zbudował grę. Polskie produkcje RPG 
(Role Playing Games, w których gracz 

wciela się w postać, bohatera historii 
mającej miejsce w wymyślonym świecie) 
zajmują jedne z najwyższych miejsc w no-
towaniach ogólnoświatowych. Popular-
ność kolejnych serii daje twórcom większe 
budżety, które pozwalają na zatrudnienie 
najlepszych specjalistów od grafi ki 2D, 3D 
i animatorów, którzy powołują do życia 
zachwycające światy i rozgrywające się 
w nich historie.

– Czy prawdą jest, że między innymi 
Pani autorstwa jest postać, w znanej 
chyba najbardziej i to na całym świe-
cie, grze „Wiedźmin”?

– Hm, jakby to powiedzieć… Mój wkład 
był kroplą w morzu. Zarówno postaci 
bohaterów, jak i lokacje, przedmioty 
są dziełem całego sztabu grafi ków 2D. 
Rozpoczynałam przygodę z Wiedźminem 
jeszcze przy pierwszej części w 2007 r., 
kiedy wizerunek głównego bohatera do-
piero się pojawiał. Późniejsze dwie części 
gry dodały Geraltowi z Rivii charakteru 
i dojrzałości, a postępujący rozwój nowych 
technologii w zakresie animacji i tworze-
nia grafi ki 3D uczyniły z wiedźmińskiego 
świata pełnoprawne, zachwycające i żywe 
uniwersum, z którego z żalem wraca się 
do rzeczywistości.
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– Tak jakoś skromnie Pani o tym mówi, 
a początki są bardzo ważne. A jakie 
jeszcze prace zawiera Pani portfolio?

– Myślę, że najwięcej jest tam tematyki 
science fi ction. Od wielu lat zakochana je-
stem w konstruowaniu grafi cznym światów 
i miejsc, które być może kiedyś nadejdą… 
Zimna, zaawansowana technologia, futury-
styczne miasta pełne latających pojazdów 
i hologramów, dynamiczne ucieczki, po-
ścigi, androidy, laserowe strzelaniny, nowe 
gatunki zamieszkujące podejrzane dziel-
nice nigdy nie usypiającego megalopolis. 
Sprawia to przyjemność tym większą, 
że jakkolwiek postęp pędzi jak szalony, 
nie doczekam pewnie rzeczywistości, któ-
rą wymyślam. Cieszy mnie fakt, że mogę 
podzielić się z odbiorcami tym, co sobie 
wyobrażam i mam nadzieję, że wraz 
ze mną znajdą przyjemność w obcowaniu 
z tym, co może dopiero nadejdzie.

– Jak dużo ma już Pani za sobą tych 
prac?

– Nie zdołam nawet w przybliżeniu podać 
ilości rysunków, które stworzyłam. Mogę 
spróbować w terabajtach – wybrane, 
najlepsze rysunki zajmują ok. 4 TB na dys-
kach zewnętrznych.

– Czy w tej pracy, tak jak w wielu in-
nych artystycznych zawodach, decydu-
je najbardziej wena twórcza, natchnie-
nie? Czy też wymyśla sobie Pani jakieś 
zadanie i „na zimno” – krok po kroku 
dopracowuje szczegóły?

– Jakkolwiek pretensjonalnie by to nie za-
brzmiało, wenę trzeba mieć. Zdarza się 
bowiem, że spędza się długie godziny 
na bezowocnym „bazgraniu” i ścieraniu, 
a z rysunku kompletnie nic nie wychodzi 
i efekt zupełnie nie zadowala. I nagle – ilu-
minacja. Bywa, że i od razu, kiedy siada 
się do rysowania, zupełnie od niechcenia 
rysunek robi się lekko, łatwo, nawet 
nie wiadomo kiedy. Przeważnie wyobra-
żam sobie konkretną scenę. Cała sztuka 
w tym, żeby ta scena nie była płaska i bez 
wyrazu, żeby nie nudziła widza. Na tym 
etapie powstaje szybki szkic sytuacyjny 
(co, kto, gdzie, kiedy i jak). Kiedy uda 
się już narysować pierwszy i drugi plan, 
zaczyna się nakładanie konturu i koloru, 
najpierw pobieżnie, później trzeba się 

„przyłożyć”. Na końcu zaczyna się rezy-
gnowanie z tego, co nie ma sensu, nic 
nie wnosi do kompozycji rysunku. Wtedy 
z reguły okazuje się, że wszystko można 
było zrobić łatwiej i szybciej. Ale to i tak 
ogromna frajda.

– A udało się już Pani wykorzystać 
swoje talenty rysownika w pracach 
departamentu? Widziałam jakiś bardzo 
ciekawy plakat Pani autorstwa, intere-
sująco zilustrowane materiały na kon-
ferencje UPRP…

– Tak, mojego autorstwa jest kilka naszych 
plakatów. Przygotowywałam plakat na wy-
stawę dotyczącą Innowacji społecznych 
we wzornictwie przemysłowym, materiały 
na IP Day, Ambasadora Szkolnej Wynalaz-
czości i wiele innych. Niebawem być może 
uda mi się pochwalić plakatem wykona-
nym na konferencję dotyczącą ochrony 
wizerunku Fryderyka Chopina. 
Uczę się ciągle i mam świadomość, 
jak wiele pracy muszę jeszcze włożyć 
w doskonalenie swoich umiejętności. 
Oglądanie prac mistrzów grafi ki 2D uczy 
pokory i pozwala spojrzeć na swoje prace 
z właściwej perspektywy czyli krytycznie. 
Trzeba jednak przyjąć, że i oni uczyli się 
i ćwiczyli latami, zanim osiągnęli biegłość. 
Każda artystyczna pasja wymaga zacho-

wania równowagi między samokrytyką 
a zdrowym rozsądkiem, między „ćwiczę, 
staram się, pracuję nad poprawą umie-
jętności” a samozniechęcaniem „nigdy 
nie będę tak dobra(y), jak…”. Istotą jest 
samodoskonalenie i głęboko wierzę, 
że zawsze przyniesie to mniej lub bardziej 
zauważalne efekty. Gdybym miała jednym 
zdaniem wesprzeć tych, co też próbują 
rysować albo chcieliby, to moje przesłanie 
brzmiałoby: pamiętajcie, droga wiedzie „od 
ogółu do szczegółu”. A zaczynamy zawsze 
od „bazgrołów” (śmiech).

– To prawda, „bazgroły” mogą być 
początkiem czegoś niezwykłego, 
jak w Pani przypadku. Będąc pod 
wrażeniem Pani prac, mam nadzieję, 
że kiedyś powstanie Pani autorstwa 
fantastyczny komiks o ochronie wła-
sności intelektualnej dla młodszych 
i starszych, z niesamowitą fabułą i wie-
dzą, który niejednego w świecie „rzuci 
na kolana”.

– Obiecuję, że nie ustanę w wysiłkach!

– Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska

Zdj. A. Taukert

Rys. Agata Juskowiak
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Zza obiektywu

EUROPAEUROPA z okna pociągu  z okna pociągu 

Zbigniew Markiewicz
Romuald Markiewicz

Co roku odbywamy razem z moim ojcem kolejową podróż po Europie, w poszukiwaniu Co roku odbywamy razem z moim ojcem kolejową podróż po Europie, w poszukiwaniu 
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ta kulturalna droga wiedzie nas już ponad 20 lat, od Bałkanów przez fi ordy Norwegi ta kulturalna droga wiedzie nas już ponad 20 lat, od Bałkanów przez fi ordy Norwegi 
aż po wybrzeże Portugalii, mamy wyjątkową okazję obserwować z okna pociągu aż po wybrzeże Portugalii, mamy wyjątkową okazję obserwować z okna pociągu 
codzienność Europejczyków, poznawać dobra ich kultury i techniki, gromadzone codzienność Europejczyków, poznawać dobra ich kultury i techniki, gromadzone 
w muzeach i skansenach. Każda z narodowości ze względu na swą zamożność, w muzeach i skansenach. Każda z narodowości ze względu na swą zamożność, 

tradycję, historię ma odmienny sposób i możliwości używania techniki, gromadzenia tradycję, historię ma odmienny sposób i możliwości używania techniki, gromadzenia 
i jej prezentacji. To, co w jednym kraju jest eksponatem w muzeum, w innym stanowi i jej prezentacji. To, co w jednym kraju jest eksponatem w muzeum, w innym stanowi 

nadal codzienny środek transportu do pracy dla setek osób.nadal codzienny środek transportu do pracy dla setek osób.

Tych którzy spodziewają się „przewodnika 
Michelin” po najlepszych, najciekawszych i naj-
ładniejszych miejscach, muszę od razu uprze-
dzić, nie sposób go stworzyć, a to dlatego, 
że wszystko jest niezmiernie ciekawe w swej 
różnorodności i odmienności i w każdym 
miejscu Europy każdy znajdzie „coś dla siebie”, 
co go zainteresuje, zachwyci i zadziwi. 

Przez ponad dwadzieścia lat zwiedzania pocią-
giem najmniejszych skrawków starego konty-
nentu i tak nie udało nam się dotrzeć i obejrzeć 
każdego muzeum i każdego interesującego 
miejsca. Jedno jest pewne, to co udało się nam 
zobaczyć, świadczy o bogactwie kulturowym 
i technicznym Europejczyków, ich szacunku 
dla przeszłości, z której wszyscy możemy nie-
ustająco czerpać inspiracje i co istotne – którzy 
potrafi ą dbać o swoje dziedzictwo oraz historię 
i przekazywać je następnym pokoleniom.

Para buch, koła w ruch

Rozpocznijmy więc od najmłodszego pokole-
nia. W wielu krajach dzieci w różnorodny spo-
sób są zachęcane do zaznajomienia się z hi-
storią, w tym techniką czy i kolejnictwem, które 
– jak wiadomo – fascynuje dzieci na całym 
świecie. Nasze, warszawskie Muzeum Kolej-

nictwa zrzesza np. swych najmłodszych gości 
w klubie PAROWOZIK. Każde z klubowych 
spotkań poświęcone jest innemu zagadnieniu, 
począwszy od pierwszych maszyn parowych, 
poprzez budowę trakcji kolejowej, a na kole-
jach dużych prędkości skończywszy. 

Na Węgrzech mali zwolennicy kolei spędzają 
swój wolny czas w plenerowym Magyar Va-
súttörténeti Park, Węgierskim Parku Historii 
Kolejnictwa w Budapeszcie. 

Wchodząc na teren muzeum od razu zobaczy-
my największą atrakcję dla dzieci, a mianowicie 
miniaturową kolejkę, której tory o szerokości 
zaledwie kilkunastu centymetrów popro-
wadzone są po terenie całego parku. Sieć 
kolejki wyposażona jest w system sygnalizacji 
kolejowej, identyczny, jak na szlakach kolei 
węgierskich (MAV). Jedyną różnicą jest to, 
iż wszystkie elementy infrastruktury, takie jak 
semafory, wskaźniki, sygnalizacja przejazdowa, 
są pomniejszone „do wymiarów dzieci”.

Kolejowy cud świata

Pozostańmy przez chwilę przy miniaturowych 
kolejkach. Na Wyspach Brytyjskich, naj-
bardziej intrygująca jest miniaturowa kolej 
RDHD – „Romney, Hythe & Dymchurch”. 

Niecodzienny tabor, to nie ogrodowe, zabaw-
kowe kolejki, a prawdziwe parowozy, z paleni-
skiem, parą i sykiem jej towarzyszącym, tylko 
kilkukrotnie pomniejszone. Parowozy liczą 
około 1,5 metra wysokości i ciągną składy pa-
sażerskie, z zazwyczaj z 12 wagonami. Ofi cjal-
ne otwarcie linii miało miejsce 16 lipca 1927 r. 
Cała linia liczyła wówczas 13,5 mili. W tamtych 
latach kolejka stawała się coraz bardziej znana 
i coraz więcej ludzi pragnęło pojechać „Naj-
mniejszą Publiczną Koleją na Świecie”. 

Podczas II wojny światowej linia została zarekwi-
rowana przez Departament Wojny. Zbudowano 
wówczas jedyny na świecie miniaturowy pociąg 
pancerny, który brał udział w działaniach wojen-
nych. Po zakończeniu wojny w 1946 r. otwarto 
ponownie linię z Hythe do New Romney. W rok 
później odbyło się uroczyste otwarcie odcinka 
do Dungeness, w trakcie którego aktorzy Laurel 
i Hardy czyli słynni Flip i Flap przecinali wstęgę 
nowego odcinka trasy. 

Dziś Stowarzyszenie Miłośników Kolejki od-
grywa kluczową rolę w życiu kolejki. Zapewnia 
opiekę, otaczając wsparciem fi nansowym oraz 
zapewniając obsługę składającą się z wolon-
tariuszy. Kolejka Romney, Hythe i Dymchurch 
jest bowiem ciągle jednym z kolejowych cudów 
świata, którą naprawdę warto poznać.
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York – Narodowe Muzeum 
Kolei

Gdy kontynuujemy zwiedzanie w kolebce 
kolejnictwa czyli w Wielkiej Brytanii, trafi my 
do Narodowego Muzeum Kolei w Yorku 
(NRM). Jest ono częścią brytyjskiego Mu-
zeum Nauki i Przemysłu, jednym z najwięk-
szych muzeów związanych z kolejnictwem 
na świecie. Muzeum może poszczycić się 
bogatą kolekcją ponad 100 lokomotyw i około 
200 innych pojazdów kolejowych pochodzenia 
brytyjskiego. Najstarsze z nich pochodzą 
z roku 1815, ale do perełek należy znacznie 
nowszy, jedyny w Europie, pociąg szybkich 
kolei japońskich, Shinkansen.

Muzeum posiada tak wiele ciekawych ekspo-
natów zgromadzonych w dwóch olbrzymich 
halach, że trudno wymienić, co jest w nim 
najciekawszego, bo ciekawe jest wszystko. 
Za 1 pensa można wybić sobie pamiątkową 
blaszkę, zobaczyć przekrój wielkiego parowo-
zu oraz przejechać wirtualnie trasę kolejową 
z końca XIX wieku. Można nawet zjeść obiad 
na peronie lub przejechać się ogrodową ko-
lejką. Za ciekawostkę warto uznać fakt, iż mu-
zeum utrzymuje czynny tabor wraz z repliką 
Rocket Stephensona. 

To, co rozbudza najbardziej wyobraźnię, to bry-
tyjska duma – parowóz Flying Scotsman czyli 
lokomotywa parowa LNER Class A3 o konfi -
guracji 4–6–2. Lokomotywa ta, bez zatrzymy-
wania się w celu uzupełniania zapasu węgla 
i wody, przejechała trasę z Paryża do Edyn-
burga, pokonując 631 kilometrów w 8 godzin, 
ustanawiając przy tym rekord prędkości wyno-
szący 150 km/h (100 mil/h). 

Muzeum Transportu 
Miejskiego w Londynie

No i jeszcze to muzeum w Londynie, w którym 
zgromadzono londyńskie pojazdy miejskie-
go transportu publicznego. Możemy tu obej-
rzeć zarówno dyliżanse używane przez pocztę, 
stare Deckery czyli słynne piętrowe londyńskie 
autobusy czy stare wagony metra. Do większo-
ści pojazdów można wejść, a każdy z nich jest 
pieczołowicie odrestaurowany.
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Bonjour France

Innym miejscem, którego nie można pominąć 
w Europie jest Francuskie Narodowe Mu-
zeum Kolejnictwa w Miluzie – jedno z czo-
łowych muzeów kolejowych na świecie. 
Poza tym, Miluza jako duży ośrodek kulturowy 
zaprasza również do Muzeum Motoryzacji (po-
siada przeogromne zbiory pojazdów), Muzeum 
Elektryczności, Muzeum Tkanin oraz do Willi 
Steinbach.

W roku 1961 zarząd miasta Miluza zapropo-
nował państwowemu przedsiębiorstwu kolejo-
wemu SNCF zaprezentowanie historycznego 
taboru na wydzielonym w tym celu terenie. 
Dziesięć lat później, w roku 1971 w starej loko-

motywowni znajdującej się w północnej części 
Miluzy – Rue Afred de Glehn, zostały usytu-
owane stare lokomotywy. Również sąsiednia 
działka od roku 1983 przeznaczona została 
na cele muzealne. 

Po gwałtownym spadku liczby odwiedzających 
rząd francuski z pomocą miasta Miluza zde-
cydował się na gruntowną renowację muzeum 
i przedstawił nową koncepcję działania. Pod 
hasłem „Złoty wiek kolei”, w liczącej 6.000 m2 
hali zostały zaprezentowane najważniejsze 
wydarzenia z lat 1860–1940. Wzrosła liczba 
eksponatów z 25 do 103 egzemplarzy. W od-
restaurowanym budynku uwzględniono wszyst-
kie techniczne aspekty kolei – przedstawiono 
mechanizmy produkcji taboru na przestrzeni 
lat, rozwój lokomotyw spalinowych, elektrycz-
nych a zwiedzający mają możliwość obejrzenia 
pojazdów z perspektywy maszynisty.

W muzeum znajduje się szczególny eksponat 
– lokomotywa serii 280, typ Consolidation, 
która przeznaczona była przede wszystkim 
do prowadzenia ciężkich składów towarowych. 
Osiągała prędkość do 65 km/h. Lokomotywa 
ta została wykolejona jako akt sabotażu ko-
lejarzy francuskiego ruchu oporu, a teraz jest 
prezentowana na ekspozycji. Poza budynkami 
muzealnymi na tym terenie znajduje się rów-
nież restauracja. Obecnie Muzeum może po-
szczycić się terenem o powierzchni 15 000 m2 
i 200 000 zwiedzających w roku.

Włochy – kolej wokół 
dymiącego wulkanu

Kryjąca się pod skomplikowaną nazwą 
Ferrovia Circumetnea (FCE) lub w skró-
cie Circumetnea, to wąskotorowa kolej 
o prześwicie 950 mm kursująca wokół 
wulkanu Etna na Sycylii. 110-kilometrowy 
tor Circumetnea jest ostatnim odcinkiem 
dawnej sycylijskiej kolei wąskotorowej. 
Idea jej budowy zrodziła się w roku 1880, 
a do jej powstania przyczyniły prośby wielu 
gmin i miejscowości położonych wokół 
Etny. Budowę pierwszego odcinka rozpo-
czął brytyjski inwestor. Prace rozpoczęto 
w 1889 roku, a sześć lat później uroczyście 
dokonano otwarcia pierwszego odcinka 
łączącego Catania Borgo i Adrano.

Kolejka w swej historii wiele razy do-
świadczana była przez trzęsienia 
ziemi, erupcje wulkanu, a pod koniec 
II wojny światowej została zniszczona 
bombardowaniami. 

Korsyka

Mieszkańcy Korsyki, cieszący się godnymi 
pozazdroszczenia ilościami słońca, zmuszeni 
są do szukania oszczędności w… kwestii 
powierzchni. Transport kolejowy na Korsyce 
zamyka się na dwóch odcinkach. Po poje-
dynczym torze kursują wyłącznie pociągi wą-
skotorowe, które łączą miasta portowe – Bastia 
położone na wschodnim wybrzeżu, Ajaccio 
usytuowane na zachodnim wybrzeżu i Calvi 
w północnej części wyspy. Łączna długość 
korsykańskiej linii kolejowej wynosi 231 km. 
Jedyną spółką kolejową na Korsyce jest 
spółka-córka francuskich kolei państwowych 
SNCF – Chemins de fer de la Corse (CFC).

Linie kolejowe wiodą przez malownicze górzy-
ste tereny, niekiedy bardzo strome. Specyfi ka 
terenu mocno wpłynęła na różnorodność 
tras kolejowych – pociągi pokonują w sumie 
30 tuneli i ponad 50 mostów i przełęczy. 
Najciekawszych wrażeń dostarcza najdłuższy 
tunel mierzący 3,9 km długości przed miej-
scowością Vizzavona. Tunel jest tak prosty, 
że w ostatnim wagonie, przy wyjeździe z niego, 
widać mały jasny punkt czyli drugi koniec 
tunelu. Większość przystanków na tej trasie 
jest przystankami na żądanie, dlatego należy 
uprzedzić konduktora, na jakiej stacji powinien 
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Na odcinku między Catania Borgo a Giarre-
Riposto kursuje zabytkowy wagon motoro-
wy ALn 56,05 zwany Littorina. Pierwotnie 
trasę tę obsługiwały lokomotywy nr 10 
(MASCALI) i nr 14 (LA MEUSE). Ta druga, 
jako pomnik techniki wraz z zabytkowym 
żurawiem i oryginalną zwrotnicą, znajduje 
się obok budynku dworca Catania-Borgo.

W 2010 roku miasto Santa Maria di Licodia 
wraz z fragmentem toru zostało pogrzebane 
na skutek fal sejsmicznych. Z tego powodu 
trwają prace, by kilka innych przystanków 
ukryć w tunelach, które uchronią kolejkę 
przed kolejnymi trzęsieniami lub wybuchami 
wulkanicznymi. Poza tym część stacji zosta-
ła wyposażone w zwrotnice zwrotne.

Podobna kolej znajduje się w rejonie Ne-
apolu „Circumvesuviana” i kursuje wokół 
wulkanu Wezuwiusz, obsługując ruch pasa-
żerski w regionie. Wydaje się, że sytuowanie 
kolejek wąskotorowych wokół czynnych 
wulkanów jest domeną włoskich kolejarzy.

zatrzymać pociąg oraz nie dziwić się, gdy pyta, 
dokąd jedziemy.

Dużym ułatwieniem dla turystów przybywa-
jących na Korsykę jest CARTE-ZOOM czyli 
7-dniowy bilet uprawniający do nieograniczonej 
ilości przejazdów na terenie całej wyspy.

Nie sposób opisać nawet w skrócie miejsc 
i historii związanych z kolejnictwem i tech-
niką w Europie, bo każdy kraj jest bogaty 
w co najmniej kilka różnych skansenów 
i muzeów. Nie ulega wątpliwości, że czasem 
warto zrezygnować z podróży samolotem, 

wysiąść z samochodu lub zejść z motocykla 
po to, by w pełni poczuć klimat jakiegoś kraju, 
właśnie w pociągu – wąskotorowym albo TGV, 
albo w… starej lokomotywie. Bogata kultura 
krajów europejskich przejawia się, dzieje, także 
na torach kolejowych. 
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Barcelona

Kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony, jadąc 
w kierunku Walencji, w mieście Vilanova 
i la Geltrú znajduje się katalońskie muzeum 
kolejnictwa. Muzeum, położone obok stacji 
kolejowej, oferuje ciekawą kolekcję taboru 
szerokotorowego kolei hiszpańskich. Możemy 
podziwiać potężne parowozy, lokomotywy 
spalinowe i elektryczne. Interesującą prezen-
tacją jest wystawa przedstawiająca kolejne 
generacje pociągów Talgo – chluby kolei 
hiszpańskich.

Ciekawostka: By zostać obywatelem 
Monaco wystarczy akt własności choćby 
niewielkiego 25-metrowego mieszkania. 
Mając na własność własne lokum auto-
matycznie otrzymuje się paszport tego 
państwa-miasta. Jednakże ceny mieszkań 
oscylują w granicach od kilkudziesięciu 
milionów dolarów i jest ich tak niewielka 
podaż, że nawet krezusi muszą je tutaj tylko 
wynajmować.

MONACO – Monte-Carlo

Monako jako państwo-miasto dysponuje 
niewielką powierzchnią, stąd każdy centy-
metr terenu jest na wagę złota. Dwutorowa 
linia kolejowa liczy długość niecałych 
dwóch kilometrów. 

Kolej żelazna dotarła do Monako 
już w 1867 r. Wtedy wraz z budową magi-
strali śródziemnomorskiej zbudowano stację 
i dworzec Monaco-Monte Carlo. Na przeło-
mie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, podczas 
modernizacji magistrali, podjęto decyzję 
o budowie nowej stacji pod ziemią. 

Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 7 grudnia 
1999 r. Stacja ma 466 metrów długości, 
22 m szerokości i 13 m wysokości. Znajdują 
się tu dwa perony połączone przejściami 

naziemnym i podziemnym. Na niewielkiej 
powierzchni zlokalizowano kasy biletowe, 
skromną poczekalnię, kawiarnię i informację 
turystyczną. Szybkobieżne windy w eks-
presowym tempie wywożą pasażerów kil-
kadziesiąt metrów do góry wprost na jedną 
z głównych ulic – Bd Princesse Charlotte.

Dworzec pozostaje pod zarządem kolei 
francuskich SNCF. W rozkładzie jazdy 
znajdują się pociągi regionalne TER i du-
żych prędkości TGV. Te pierwsze kursują 
przez cały dzień w trzydziestominutowym 
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Lisbona – Linia nr 28

Tramwaje w Lizbonie obsługują pasażerów 
portugalskiej stolicy od roku 1873. Na początku 
za siłę pociągową służyły konie, jednak w roku 
1901 linie zostały zelektryfi kowane. Jeżdżące 
na torach o prześwicie 900 mm tramwaje 
są uwielbiane przez turystów przede wszyst-
kim ze względu na urokliwe trasy, które wiodą 
stromymi podjazdami i ciasnymi zakrętami 
w uliczkach lizbońskiego Starego Miasta.

Najbardziej znanym tramwajem na świecie 
jest kursujący w Lizbonie tramwaj linii 
nr 28. Łączy ona dwie zupełnie różne odmien-

(Część 2. w kolejnym wydaniu 
Kwartalnika UPRP)

Zdj. autorów

takcie. Zestawione są z piętrowych jed-
nostek elektrycznych i obsługują relację: 
Grasse/Cannes – Ventimiglia. Raz dziennie 
z dworca Monaco-Monte Carlo odprawiany 
jest pociąg dużych prędkości TGV relacji 

Ventimiglia – Paris Lyon. Podróż z Monako 
do francuskiej stolicy trwa zaledwie sześć 
godzin.

W Monako zatrzymuje się też inny ważny, 
choć nieujęty w rozkładzie jazdy pociąg 
sypialny. Jest to kursujący raz w tygodniu 
ekspres Moskwa – Nicea. Pociąg ze-
stawiony jest z komfortowych wagonów 
sypialnych kolei RŻD, a polskim akcentem 
jest wagon restauracyjny, należący do spółki 
PKP Intercity. Z dworca Monaco-Monte 
Carlo odchodzą również pociągi do innego 
ważnego miasta położonego na Lazurowym 
Wybrzeżu – Nicei.

ne dzielnice miasta. Podróż małym, żółtym 
wagonem dostarcza niezapomnianych wrażeń 
i pozwala cieszyć się urokiem malowniczych 
zakątków miasta. Motorniczy nieraz stają przed 
wyzwaniem, jak nie uszkodzić samochodu, 
zaparkowanego zbyt blisko torów. 

Tramwaj 28 uchodzi za jeden z najważniej-
szych „zabytków” Lizbony, a przejażdżka nim 
jest obowiązkowa. Rocznicę powstania tej linii 
świętowała nawet potężna korporacja Google. 
Ciekaw tego miejsca okazał się również wy-
bitny polski kucharz Robert Makłowicz, który 
nakręcił właśnie tutaj jeden ze swoich odcin-
ków programu kulinarnego. Oczywiście nazwa 
odcinka to Tramwaj linii nr 28.

Sieć tramwajową w Lizbonie obsługuje przed-
siębiorstwo transportowe Companhia Carris 
de Ferro de Lisboa, w skrócie Carris. Spółka 
ta od Rewolucji Goździkowej w 1974 znajduje 
się w posiadaniu miasta i zarządza również 
większością sieci autobusów miejskich, windą 
dla turystów Elevador de Santa Justa oraz 
trzema liniami podwieszanej kolejki linowej. 

Nowości w bibliotece 
GDZIE POSTAWIĆ PRZECINEK. 
PORADNIK ZE SŁOWNIKIEM
Jerzy Podracki, Alina Gałązka; PWN; 2013
Książka składa się z trzech części: 
zasad przestankowania, słowniczka 
i porad językowych. W pierwszej 
części zwrócono szczególną uwagę 
na kwestie trudne, np. zbieg znaków 
interpunkcyjnych oraz interpunkcję pew-
nych elementów tekstu (np. cytatów, 
dialogów) albo rodzaju tekstów (np. wi-
zytówek, wywieszek). W drugiej części 
zestawiono wyrazy, które pociągają 
za sobą użycie określonych znaków 
interpunkcyjnych, na ogół przecinka. 
W części trzeciej zebrano porady 
z Poradni Językowej PWN dotyczące 
przestankowania. 

POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ
Mirosław Bańko, PWN, 2016
Poradnik dla osób, które chcą wiedzieć 
nie tylko, jak mówić i pisać poprawnie, 
ale jak w ogóle mówić czy pisać w okre-
ślonych sytuacjach, aby osiągnąć cel 
wypowiedzi, np. skutecznie kogoś prze-
konać do czegoś.
Książka polecana wszystkim, którzy 
występują publicznie w jakiejkolwiek 
formie – np. prowadząc zebranie, przed-
stawiając prezentację, przygotowując 
pracę magisterską, ogłoszenie do prasy, 
zaproszenie na ślub lub wizytówkę – 
muszą dbać o kształt językowy swoich 
wypowiedzi. Szczególnie przydatna 
będzie dziennikarzom i politykom, re-
daktorom i korektorom, webmasterom 
i copywriterom, a także nauczycielom, 
maturzystom i studentom.
W kolejnych rozdziałach omówione zo-
stały różne aspekty komunikacji języko-
wej i konstruowania wypowiedzi, w tym 
także dłuższych tekstów. Wiele uwagi 
poświęcono komunikacji internetowej. 
Książka zawiera obszerny wzornik tek-
stów użytkowych z gotowymi przykłada-
mi do wykorzystania.

Informacje o treści publikacji 
zaczerpnięto z notatek wydawniczych

Wyboru dokonała 
Maria Fuzowska-Wójcik



S E M I N A R I U M  U PR P  N A  P WS E M I N A R I U M  U PR P  N A  P W

112    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 4/2016

Od pomysłu do komercjalizacji Od pomysłu do komercjalizacji 
– zbuduj swoją strategię ochrony– zbuduj swoją strategię ochrony

W jaki sposób i dlaczego warto stworzyć własną strategię ochrony własności W jaki sposób i dlaczego warto stworzyć własną strategię ochrony własności 
intelektualnej? Odpowiedź na to pytanie można było uzyskać w trakcie V edycji intelektualnej? Odpowiedź na to pytanie można było uzyskać w trakcie V edycji 
seminariów poświęconych tej tematyce, które zorganizował Urząd Patentowy RP seminariów poświęconych tej tematyce, które zorganizował Urząd Patentowy RP 

na Politechnice Warszawskiej w dniach 10–11 października 2016 r. na Politechnice Warszawskiej w dniach 10–11 października 2016 r. 

T egoroczne seminaria odbywały się 
pod hasłem: „Od pomysłu do komer-

cjalizacji – Zbuduj swoją strategię ochrony”. 
W ciągu dwóch dni uczestniczyło w nich ponad 
150 osób. Seminaria towarzyszyły X Międzyna-
rodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków 
IWIS 2016, organizowanej przez Stowarzysze-
nie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, 
Politechnikę Warszawską oraz Urząd Patento-
wy RP, pod honorowym patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

Dwudniowe seminarium podzielone zostało 
tematycznie. Pierwszego dnia skoncentro-
wano się na omówieniu ochrony rozwiązań 
technicznych czyli wynalazków i wzorów 
użytkowych. Drugiego zaś dnia przedstawiona 
została tematyka budowy strategii ochrony dla 

znaków towarowych i wzorów przemysłowych. 
W ramach seminariów ekspertów UPRP oraz 
rzeczników patentowych, jak również przed-
stawicieli środowisk akademickich, współ-
pracujących na co dzień z centrami transferu 
technologii. 

S zkolenia rozpoczęło wystąpienie Arka-
diusza Kwapisza, eksperta UPRP, który 

przedstawił problematykę badań patentowych 
stanu techniki. W trakcie prezentacji słucha-
cze mieli możliwość dowiedzieć się więcej 
na temat klasyfi kacji patentowych oraz poznać 
praktyczne wskazówki poszukiwania w ogól-
nodostępnych bazach danych. Kolejne wystą-
pienie poświęcone zostało tworzeniu strategii 
ochrony patentowej, którą omówiła Dorota 
Rzążewska, rzecznik patentowy w Kancelarii 

JWP Rzecznicy Patentowi. Jakie rozwiązania 
techniczne mogą być chronione? Jakie prawo 
wybrać? Czym się kierować i co właściwie 
chronić? Na te i wiele innych praktycznych 
pytań można było usłyszeć odpowiedź w trak-
cie tego wystąpienia. Następnie dr Dominik 
Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej podzielił 
się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
własności intelektualnej w procesie budo-
wy i rozwoju spółek spin-off . Mówił przede 
wszystkim na temat formułowania strategii 
komercjalizacji wyników badań, a także wska-
zał kluczowe czynniki sukcesu rynkowego, 
ilustrując je wieloma interesującymi przykłada-
mi ze swojej praktyki i działalności zawodowej.

G łównym tematem drugiego dnia semi-
narium była budowa strategii ochrony 

Arkadiusz Kwapisz, ekspert UPRP omawia problematykę badań 
patentowych

Na temat budowania strategii ochrony wypowiedziała się 
Dorota Rzążewska z Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi
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Seminaria UPRP cieszyły się wysoką frekwencją

znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Wykład na temat 
„Co może być znakiem towarowym?” wygłosił dr Łukasz Żelechowski 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawił między innymi najważ-
niejsze przeszkody w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy 
a także najnowsze regulacje prawne w tym zakresie. Następnie Magda-
lena Klimaszewska, ekspertka UPRP omówiła strategię budowy własnej 
marki poprzez rejestrację znaku towarowego. W trakcie tej prezentacji 
przedstawiona została również formalna procedura postępowania, ma-
jącego na celu rejestrację znaku towarowego tj. wymagane dokumenty, 
specyfi ka poszczególnych etapów rozpatrywania zgłoszenia, terminy, 
publikacja etc. Z kolei wykład na temat grafi cznego przedstawienia wzo-
ru przemysłowego oraz problematyki najnowszych zmian legislacyjnych 
w tym zakresie przedstawiła dr Anna Tischner z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, ilustrując powyższą problematykę ciekawymi przykładami, które 
jednocześnie stanowiły dowód skomplikowanego charakteru materii 
prawnej dotyczącej ochrony wzornictwa przemysłowego.

Wszyscy prelegenci zaprezentowali omawiane zagadnienia w ciekawy 
i inspirujący sposób. Zróżnicowanie doświadczeń poszczególnych 
wykładowców oraz ich odmienne perspektywy w zakresie tematyki 
budowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej, 
wielokrotnie prowokowało twórczą i interesującą dyskusję. Po każdym 
wystąpieniu słuchacze zadawali wiele szczegółowych pytań oraz prosili 
o kontynuowanie tej tematyki przy okazji kolejnych wydarzeń organizo-
wanych przez UPRP.

W ramach seminarium Urząd Patentowy zorganizował także sto-
isko konsultacyjno-informacyjne, przy którym eksperci z Depar-

tamentu Zbiorów Literatury Patentowej UP udzielali uczestnikom porad 
i praktycznych wskazówek w zakresie ochrony własności przemysłowej. 
Warto również zaznaczyć, że na stoisku Urzędu można było otrzymać 
bezpłatne publikacje na temat ochrony własności intelektualnej.

UPRP dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznych seminariów za za-
angażowanie oraz zaprasza do udziału w kolejnych przedsięwzięciach 
organizowanych przez Urząd Patentowy.

Marek Gozdera 
Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności

Własność Własność 
intelektualna intelektualna 
w procesie w procesie 

budowy i rozwoju budowy i rozwoju 
spółek spin-offspółek spin-off

dr inż. Dominik Kowal AGH w Krakowie

Przygotowane przeze mnie Przygotowane przeze mnie 
wystąpienie nosiło tytuł „wystąpienie nosiło tytuł „Własność Własność 
intelektualna w procesie budowy intelektualna w procesie budowy 

i rozwoju spółek spin-offi rozwoju spółek spin-off” i poświęcone ” i poświęcone 
było komercjalizacji pośredniej, która było komercjalizacji pośredniej, która 
staje się coraz częstszym sposobem staje się coraz częstszym sposobem 
wprowadzania na rynek rezultatów wprowadzania na rynek rezultatów 

prac badawczo-rozwojowych. prac badawczo-rozwojowych. 

P rezentacja podzielona była na dwie części. Pierw-
sza część wystąpienia służyła usystematyzowaniu 

kluczowych pojęć związanych z procesem komercjali-
zacji i przedsiębiorczości akademickiej. W drugiej części 
przedstawiłem studium przypadku przybliżające przebieg 
i uwarunkowania procesu komercjalizacji pośredniej 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tytułem wprowadzenia omówiłem rolę i znaczenie wdro-
żeń wyników prac badawczo-rozwojowych dla gospo-
darki, charakteryzujących współczesne uniwersytety ba-
dawcze. Strategie tych uniwersytetów służą realizacji tzw. 
„Trójkąta Wiedzy” łączącego kształcenie, naukę i dzia-
łalność innowacyjną w jedną spójną całość. Zwróciłem 
uwagę, iż innowacyjność czyli stosowanie w otoczeniu 
gospodarczym i społecznym rezultatów badań, powinna 
być dopełnieniem realizowanej na najwyższym poziomie 
edukacji i nauki.
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P rzybliżając defi nicję komercjali-
zacji wypunktowałem wybrane 

bariery i uwarunkowania, charak-
teryzujące proces komercjalizacji 
rozwiązań opartych na wynikach 
prac badawczych prowadzonych 
w jednostkach naukowych. Uczelnie 
realizują badania naukowe, prace 
rozwojowe, które może charakte-
ryzować wysoki potencjał komer-
cyjny, niemniej jednak uczelnie te 
nie są fabrykami innowacji, gotowych 
do wdrożenia produktów. Większość 
uczelnianych technologii osiąga 
poziomy 1–3 gotowości technologii 
według metody TRL, co jest zbyt 
niskim poziomem, aby zainteresować 
biznes i przekonać inwestorów do za-
inwestowania. Koniecznym więc staje 
się rozwijanie ekosystemów transferu 
i komercjalizacji wiedzy. Komercjaliza-
cja wyników badań naukowych jest 
procesem wieloaspektowym, wielo-
kryterialnym i długotrwałym, rozło-
żonym w czasie – nierzadko na kilka 
lat. Stąd wymaga on szczególnej 
współpracy naukowców, rzeczników 
patentowych, brokerów technolo-
gii, ekspertów ds. spraw rynku itp. 
Potwierdza to fakt, iż kluczowym 

elementem ekosystemów transferu 
i komercjalizacji badań są ludzie. 

N awiązując do znowelizowanej 
Ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym podkreśliłem, iż uczelnie 
mają aktualnie dużą autonomię 
i mogą indywidualnie projektować 
swoje systemy transferu, komercjali-
zacji wiedzy i technologii.

W kolejnej części wystąpienia wyja-
śniłem pojęcia komercjalizacji bez-
pośredniej i pośredniej. 

Defi niując komercjalizację pośrednią 
zwróciłem uwagę, iż polega ona 
na obejmowaniu lub nabywaniu 
udziałów bądź akcji w spółkach 
w celu wdrożenia lub przygotowa-
nia do wdrożenia wyników badań 
naukowych, prac rozwojowych 
czy know-how związanego z tymi 
wynikami. Szczególny akcent, 
przede wszystkim w nawiązaniu 
do uprzednio omawianych pro-
blemów, położyłem na proces 
zwiększania poziomu gotowości 
technologii do rynkowego wdrożenia 
poprzez jej rozwój w spółce typu 
spin-off . Takie fi rmy, bazujące na in-
nowacyjnych pomysłach i rozwiąza-

niach powstałych w uczelniach oraz 
ich potencjale np. infrastrukturze, 
mogą wprowadzać na rynek innowa-
cje, przełomowe rozwiązania i nowe 
technologie. Rozwijając tą myśl 
przedstawiłem kluczowe etapy pro-
jektowania strategii komercjalizacji 
pośredniej własności intelektualnej 
zwracając uwagę na kamienie milo-
we, kluczowe czynniki sukcesu oraz 
możliwe bariery i ograniczenia.

W drugiej części wystąpienia 
zaprezentowałem ekosys-

tem transferu technologii i komer-
cjalizacji występujący w Akademii 
Górniczo-Hutniczej (AGH). Omówiłem 
działalność Krakowskiego Centrum 
Innowacyjnych Technologii INNO-
AGH Sp. z o.o. (INNOAGH) – spółki 
celowej uczelni odpowiedzialnej 
za proces komercjalizacji pośredniej 
w AGH. Celem INNOAGH jest za-
pewnienie doradztwa i wsparcia dla 
pracowników naukowych zaintereso-
wanych tworzeniem spółek spin-off , 
wdrażających własność intelektualną 
wytworzoną w Uczelni. W tej części 
wystąpienia podzieliłem się swoimi 
doświadczeniami z budowy i rozwo-
ju spółek spin-off . Portfolio spółek 
odpryskowych INNOAGH obejmuje 
aktualnie 19 fi rm. 

N a zakończenie podkreśliłem, 
iż tworzenie fi rm typu spin-off  

stało się ważnym mechanizmem 
komercjalizacji wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych w polskich 
uczelniach. A także to, że uczelnie 
powinny aktywnie wspierać proces 
zamiany technologii, pomysłów, wie-
dzy na biznes – w nowe, obiecujące 
fi rmy. W związku z tym potrzebna 
jest mądra i odpowiedzialna polityka 
w zakresie ochrony własności inte-
lektualnej, ale równocześnie aktywne 
krzewienie kultury przedsiębiorczości. 
Kluczowymi czynnikami sukcesu 
są według mnie takie elementy jak: 
tolerancja ryzyka, zaufanie, cierpli-
wość i przyjazne otoczenie.

dr Dominik Kowal (AGH) przedstawił możliwości budowy i rozwoju 
spółek spin-off 
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Ostatnie zmiany w polskim prawie wzorów przemysłowych

Grafi czne przedstawienie Grafi czne przedstawienie 
wzoru przemysłowego wzoru przemysłowego 
a zakres jego ochrony a zakres jego ochrony 

dr hab. Anna Tischner
WPiA Uniwersytet Jagielloński 

Inaczej niż w przypadku rzeczy, których materialny substrat w sposób naturalny Inaczej niż w przypadku rzeczy, których materialny substrat w sposób naturalny 
wyznacza przedmiot i granice prawa własności, niematerialna natura wyznacza przedmiot i granice prawa własności, niematerialna natura 

wzorów przemysłowych zmusza poszukujących ochrony do sprecyzowania wzorów przemysłowych zmusza poszukujących ochrony do sprecyzowania 
jej przedmiotu. W przypadku rejestrowanych dóbr własności przemysłowej jej przedmiotu. W przypadku rejestrowanych dóbr własności przemysłowej 

ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony odbywa się na podstawie stanu rejestru. ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony odbywa się na podstawie stanu rejestru. 
Zgłaszający nie zawsze jest świadom tego, że wyznaczenie cech przedmiotu Zgłaszający nie zawsze jest świadom tego, że wyznaczenie cech przedmiotu 

ochrony w zgłoszeniu, w przyszłości zdecyduje o wartości tej ochrony. ochrony w zgłoszeniu, w przyszłości zdecyduje o wartości tej ochrony. 

W świetle art. 102 p.w.p. wzorem 
przemysłowym jest postać wytworu 

(produktu) wyrażona za pomocą różnych 
czynników (linii, konturów, kolorystyki, faktur, 
materiału, ornamentacji), z których jeden lub 
kilka jednocześnie występuje w jednym wzo-
rze. W zgłoszeniu wzoru dobro chronione jest 
materializowane w taki sposób, by inni uczest-
nicy obrotu mieli jasność co do przedmiotu 
i zakresu wyłączności. Cechy postaci produk-
tu, których ochrony poszukuje zgłaszający, 
powinny nadawać się do wizualizacji. Biorąc 
bowiem pod uwagę defi nicję wzoru, którym 
jest konkretna postać produktu a nie pomysł 
na rozwiązanie problemu projektowego, za-
kres przedmiotowy ochrony wzoru wyznacza 
jego przedstawienie grafi czne. Inaczej niż 
w przypadku rozwiązań technicznych, których 
istota jest werbalizowana w zastrzeżeniach 
patentowych czy ochronnych, przedsta-
wienie grafi czne stanowi najdoskonalszy 
z dostępnych sposób materializacji przed-
miotu ochrony prawem z rejestracji wzoru 
przemysłowego.

W ubiegłym roku przeprowadzono w Polsce 
dwie nowelizacje przepisów dotyczących 
problematyki zakresu ochrony prawem z re-
jestracji wzoru przemysłowego. Ich celem 
było wyeliminowanie niedostatków implemen-
tacji unijnego prawa wzorów tj. dyrektywy 
98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 13 października 1998 r. w sprawie 
prawnej ochrony wzorów1. Obie zmiany doty-
czą m.in. źródeł informacji o zakresie przed-
miotowym ochrony prawem z rejestracji wzoru 
przemysłowego. 

U stawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy – Prawo własności przemysło-

wej oraz niektórych innych ustaw2 zmieniono 
m.in. brzmienie art. 108 p.w.p. określającego 
elementy zgłoszenia wzoru przemysłowego 
do rejestracji w UPRP. Po zmianach, które 
weszły w życie 1 grudnia 2015 r., obligatoryj-
nym elementem zgłoszenia jest podanie 
i ilustracja wzoru przemysłowego. Opis 
wyjaśniający ilustrację wzoru przemysłowego, 
którego rola w procesie odkodowywania za-

kresu przedmiotowego ochrony była nieczy-
telna przed ostatnią zmianą, stanowi obecnie 
element fakultatywny zgłoszenia. 

W cześniej, bo 8 lutego 2015 r., we-
szło zaś w życie rozporządzenie 

Prezesa RM z dnia 23 stycznia 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie do-
konywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów 
przemysłowych3. Uchylono m.in. dotychcza-
sowy par. 5 rozporządzenia, określający za-
sady tworzenia opisu wzoru przemysłowego. 
Rozporządzenie określające zasady przygo-
towywania zgłoszeń wzorów przemysłowych 
wciąż jednak stanowi niedostateczną pomoc 
dla poszukujących ochrony postaci produktu 
prawem z rejestracji wzoru przemysłowego. 
Z tym większym entuzjazmem należy odnieść 
się do podejmowanych w Europie prób usta-
lenia jednolitych zasad grafi cznego przedsta-
wienia wzorów. 

Porządkowanie przepisów krajowych w tym 
zakresie zbiegło się z dwiema bardzo waż-
nymi inicjatywami podjętymi na płaszczyźnie 
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unijnej i międzynarodowej. Urzędy ds. własności intelektualnej, należące do Euro-
pejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów, w tym i UPRP, w ramach programu 
konwergencji uzgodniły pierwszą wspólną praktykę w zakresie wzorów, którą jest 
Konwergencja w zakresie grafi cznych sposobów przedstawiania wzorów opublikowa-
na we wspólnym komunikacie z 15 kwietnia 2016 r.4 

W ytyczne określające wymagania formalne ilustracji wzoru przemysłowego 
zostały wdrożone przez Urząd Patentowy RP w dniu 15 kwietnia 2016 r. 

i mają zastosowanie do zgłoszeń dokonanych po tej dacie. 

W Wytycznych znaleźć można wiele cennych informacji na temat tego, jak prawidłowo 
przedstawić grafi cznie wzór w zgłoszeniu. Przede wszystkim zgłaszający powinien 
zdecydować się na jeden format grafi cznego przedstawienia wzoru (tzn. albo 
rysunek albo fotografi ę), gdyż różne formaty mogą odmiennie wyznaczać zakres 
ochrony. Inne cechy wzornicze uwypukla rysunek, a inne zdjęcie. 

C hoć UPRP preferuje zgłoszenia bez tzw. dysklamacji (a więc negatywnego 
wskazania w zgłoszeniu, które cechy zgodnie z wolą zgłaszającego nie pod-

legają ochronie), to jeżeli zgłaszający – biorąc pod uwagę specyfi kę wzoru – musi 
dokonać dysklamacji5, powinien uwzględnić zalecenia wynikające z Wytycznych. Są 
w nich prezentowane techniki przedstawienia dysklamacji wizualnych – z pomocą linii 
przerywanych, gdy wzór przedstawiony jest z pomocą rysunku, cieniowania, rozmy-
cia, ograniczenia linią. Co ważne, tak jak nie wolno łączyć różnych formatów przedsta-
wienia grafi cznego wzoru, nie wolno również łączyć różnych technik dysklamacji. 

W Wytycznych sporo miejsca poświęcono widokom czyli różnym ujęciom, które 
są niezbędne do pełnego i szczegółowego przedstawienia wzoru (np. ujęciom 
z różnych kierunków, ujęciom przedstawiającym fragment w powiększeniu, pozycje 
alternatywne, rozstrzelone czy przekroje). Istotne jest, by widoki dotyczyły tego same-
go wzoru, gdyż w praktyce często zdarzają się omyłki – wynikające z niestaranności 
zgłaszającego – polegające na łączeniu widoków różnych przedmiotów. De lege lata 
grafi czne przedstawienie wzoru w zgłoszeniu ma charakter statyczny. Tymczasem 
wiele wzorów wykorzystywanych w świecie wirtualnym interfejsów grafi cznych użyt-
kownika jest dynamicznych (animowanych). Ich zgłoszenie i ochrona wymaga przed-
stawienia widoków poklatkowych. 

P roblem braku jednolitych zasad grafi cznego przedstawiania wzorów przemy-
słowych został zauważony również na płaszczyźnie międzynarodowej. W od-

niesieniu do wzorów przemysłowych rejestrowanych w trybie porozumienia haskiego, 
w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych 10 sierpnia 2016 r. 
opublikowano wytyczne dotyczące grafi cznego przedstawienia – Guidance on Prepa-
ring and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Gro-
und of Insuffi  cient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offi  ces6. 

INNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. Tom 1–2 
Opracowanie zbiorowe, PWN, 2014
Całkowicie nowy w Polsce typ słownika, łączący 
najlepsze tradycje leksykografi i z osiągnięciami 
współczesnego językoznawstwa. Obejmuje 
100 000 znaczeń i ilustruje ich użycie za pomocą 
150 000 przykładów zaczerpniętych z Korpusu 
Języka Polskiego PWN.
Bogaty w informacje, a przy tym niezwykle przy-
stępny. Zawiera kontekstowe defi nicje, które anga-
żują czytelnika i ukazują sposób użycia objaśnia-
nego słowa. Pojęcia złożone rozbija na prostsze, 
podaje synonimy i antonimy, określa cechy grama-
tyczne każdego słowa. Jego lekki styl przekazuje 
nie wprost zaskakująco dużo informacji. W słowniku 
tym rzeczy trudne okazują się łatwe, a proste stają 
się jeszcze prostsze.

WSZYSTKO ZALEŻY OD PRZYIMKA 
Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski; 
Agora; 2014
Jak mówić po ludzku i po polsku w epoce interne-
tu, sms-ów, głupich reklam i bełkotliwych mediów, 
wyjaśnia profesorskie trio Bralczyk, Markowski 
i Miodek w rozmowie z Jerzym Sosnowskim.
• Czy muzycy z The Beatles to bitelsi, czy bitlesi? 
• Dlaczego „wykonuję”, a nie „wykonywuję”? 
• Do czego zobowiązuje nas etykieta, a do czego 
netykieta? 
• Co zrobić, kiedy minister jest ministrą? 
• Dlaczego my, Polacy, „imprezujemy”, 
ale nie „sportujemy”?
• Czy polski przetrwa angielską inwazję?
• ...oraz wszystko, co chcielibyście wiedzieć 
o współczesnym języku polskim, a nie macie kogo 
zapytać.
Miodek: Psychologicznie byłoby to nie do zniesie-
nia, gdybyśmy nie mogli czasem powiedzieć: „weź 
se to i daj mi spokój”!
Markowski: Czy wulgaryzmy to błędy językowe? 
Nie, chyba, że ktoś wyraz na „ka” napisze przez 
o z kreską. Wówczas jest to błąd ortografi czny. 
Wulgaryzmy to błędy kulturowe.
Bralczyk: Język ma gorączkę. Ze wszystkim prze-
sadzamy. Nie można już się czymś interesować, 
nie można mieć zainteresowań, tylko pasję trzeba 
mieć. Nie możemy się czymś niepokoić, tylko 
od razu nas to „bulwersuje.”

Nowości w bibliotece 

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto 
z notatek wydawniczych

Wyboru dokonała 
Maria Fuzowska-Wójcik

1 Dz. Urz. UE L 1998.289.28. 
2 Dz. U. 2015 poz. 1266.
3 Dz. U. 2015 poz. 176.
4 Dostępna na stronie UPRP: http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/74/93/74935/CP6_Wspolny_komuni-

kat_dotyczacy_konwergencji_w_zakresie_grafi cznych_sposobow_przedstawiania_wzorow.pdf
5 Np. gdy ze względu na specyfi kę wzoru konieczne jest przedstawienie go w szerszym kontekście. 
6 Rule 9(4) of the Common Regulations under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement. 

Wytyczne dostępne są na stronie WIPO: http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/
guidance.pdf

Fot. Internet
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Co może być znakiem towarowym? Co może być znakiem towarowym? 
Jak chronić znak towarowy? Jak chronić znak towarowy? 

dr Łukasz Żelechowski 
Uniwersytet Warszawski

W świetle obecnie obowiązującej w prawie polskim defi nicji znakiem towarowym W świetle obecnie obowiązującej w prawie polskim defi nicji znakiem towarowym 
może być każde oznaczenie, które, po pierwsze, można przedstawić w sposób może być każde oznaczenie, które, po pierwsze, można przedstawić w sposób 

grafi czny a po drugie, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów grafi czny a po drugie, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów 
jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa 
(art. 120 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, (art. 120 ustawy z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej, 

tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm., dalej jako p.w.p.). tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm., dalej jako p.w.p.). 

towarowych; zwłaszcza w praktyce wyłą-
czona jest możliwość rejestracji znaków 
zapachowych i smakowych ze względu 
na niemożliwość dostatecznego grafi cz-
nego przedstawienia takich znaków.

Defi nicja znaku towarowego zawarta 
w prawie polskim będzie musiała ulec 
zmianie. Związane jest to z koniecznością 
wdrożenia nowego unijnego standardu 
w tym zakresie, zawartego w art. 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 r. 
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych. Wdrożenie 
tego standardu do porządków prawnych 
państw członkowskich UE powinno na-
stąpić do dnia 14.01.2019 r. Zasadnicza 
zmiana polega na rezygnacji z przesłanki 
grafi cznej przedstawialności i zastąpienie 
jej przesłanką przedstawienia znaku to-
warowego w rejestrze w sposób pozwa-
lający właściwym organom i odbiorcom 
na ustalenie jednoznacznego i dokładne-
go przedmiotu ochrony udzielonej właści-
cielowi tego znaku towarowego. 

Trudno w chwili obecnej orzec, jak 
powyższa zmiana wpłynie na liberali-
zację rejestracji znaków towarowych. 
Sądzić należy, że co do zasady pod-
stawową formą prezentacji znaków 
towarowych pozostanie nadal forma 
graficzna, zaś pojawienie się innych 
niż graficzne form umożliwiających 
jednoznaczne i precyzyjne przedsta-
wienie nietypowych znaków, takich jak 
znaki smakowe i zapachowe, nie jest 
kierunkiem pewnym. Wolno uznać, 
że problem ten w najmniejszym stopniu 
dotyczy znaków dźwiękowych, dla któ-
rych przedstawienia wystarczyć może 
w świetle nowych wymagań jedynie 
plik elektroniczny. 

Dodać należy, że w odniesieniu do zna-
ków towarowych Unii Europejskiej 
(unijnych znaków towarowych), nowa 
defi nicja rezygnująca z przesłanki grafi cz-
nej przedstawialności, wyrażona w art. 
4 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 
Nr 207/2009, zmienionego rozporządze-
niem 2015/2424, zacznie być stosowana 
od dnia 1.10.2017 r.

W przykładowym katalogu ustawodawca 
wskazał, że znakiem towarowym może 
być w szczególności wyraz, rysunek, 
ornament, kompozycja kolorystyczna, 
forma przestrzenna, w tym forma towaru 
lub opakowania, a także melodia lub inny 
sygnał dźwiękowy. 

Obecna defi nicja stanowi wdrożenie 
defi nicji zawartej w dyrektywie unijnej 
2008/95, a wcześniej w dyrektywie 
104/89. W odniesieniu do przesłanki gra-
fi cznej przedstawialności Trybunał Spra-
wiedliwości UE uznał w swym orzecznic-
twie, że grafi czne przedstawienie znaku 
towarowego musi być jasne, precyzyjne, 
samo w sobie kompletne, łatwo dostęp-
ne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (wyr. 
z 12.02.2002 r. w sprawie C-273/00 
Ralf Sieckmann). Wymaganie grafi cznej 
przedstawialności było przedmiotem 
szeregu orzeczeń Trybunału, przy czym 
konieczność spełnienia przez grafi czną 
przedstawialność wyżej wymienionych 
7 cech stanowi istotną barierę dla moż-
liwości uzyskania rejestracji pewnych 
kategorii tzw. nietypowych znaków 



S E M I N A R I U M  U PR P  N A  P WS E M I N A R I U M  U PR P  N A  P W

118    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 4/2016

I. Przeszkody udzielenia 
prawa ochronnego na znak 
towarowy

Nowelizacja ustawy – Prawo własności 
przemysłowej z dnia 11.09.2015 r., która 
weszła w życie w dniu 15.04.2016 r., 
przyniosła zasadniczą zmianę w ukształ-
towaniu postępowania o udzielenie prawa 
ochronnego na znak towarowy. Zmiana 
ta polega na wprowadzeniu ograniczonej 
procedury badawczej, w której ramach 
z urzędu badaniu podlegają jedynie 
tzw. bezwzględne przeszkody udzielenia 
prawa ochronnego. Są one uregulowane 
enumeratywnie w art. 129[1] p.w.p. Z ko-
lei tzw. względne przeszkody udzielenia 
prawa ochronnego, a więc przeszkody 
wynikające z istnienia wcześniejszych 
praw osób trzecich i uregulowane 
w art. 132[1] ust. 1–3 p.w.p., badane 
są na sprzeciw wnoszony przez upraw-
nionego do wcześniejszego kolidującego 
znaku towarowego lub z wcześniejszego 
kolidującego prawa osobistego lub ma-
jątkowego w terminie 3 miesięcy od daty 
ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowe-
go w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. 

Wskazana zmiana pozwoli zdecydowanie 
przyspieszyć procedurę udzielania praw 
ochronnych na znaki towarowe. Wydaje 
się także, że przekazanie decyzji o uru-
chomieniu merytorycznego badania prze-
szkód względnych w ręce bezpośrednio 
zainteresowanych, tj. uprawnionych 
z wcześniejszych praw, jest kierunkiem 
słusznym. 

Dodać należy, iż zgodnie z przepisem 
intertemporalnym do postępowań 
o udzielenie prawa ochronnego oraz 
do postępowań toczących się na skutek 
wniesienia sprzeciwu wszczętych i nieza-
kończonych przed dniem wejścia w życie 
ustawy (tj. 15.04.2016 r.) stosuje się prze-
pisy dotychczasowe.

II. Tryby ochrony znaków 
towarowych

Na znak towarowy zarejestrowany 
w procedurze krajowej udzielane jest 

przez UPRP prawo wyłączne nazwane 
przez ustawodawcę prawem ochronnym 
na znak towarowy. Jest to wyłączne 
i bezwzględne prawo podmiotowe, któ-
rego źródłem jest akt formalny w postaci 
decyzji UPRP o udzieleniu takiego prawa. 
Obok zarejestrowanych znaków krajo-
wych przedmiotem skutecznych na tery-
torium Polski praw wyłącznych są także 
zarejestrowane znaki międzynarodowe, 
będące przedmiotem rejestracji między-
narodowej w Biurze Międzynarodowym 
WIPO, których ochrona została uznana 
w Polsce oraz unijne znaki towarowe, 
zarejestrowane przez Urząd Unii Eu-
ropejskiej ds. Własności Intelektualnej 
(dawny OHIM). 

Bez rejestracji powstaje natomiast w pra-
wie polskim prawo wyłączne do znaku 
powszechnie znanego (notoryjnego). 

W świetle przepisów ustawy – Prawo 
własności przemysłowej, nie stanowi 
natomiast źródła wyłącznego prawa 
podmiotowego sam fakt używania zna-
ku towarowego w obrocie. Pojawia się 
natomiast kwestia czy można upatrywać 
ewentualnej podstawy normatywnej 
do kreowania prawa podmiotowego 
do znaku towarowego, którego źródłem 
byłoby samo używanie oznaczenia 
w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Powołany przepis umoż-
liwia ochronę znaków towarowych nieza-
rejestrowanych i faktycznie używanych, 
a nieposiadających przymiotu znaków 
powszechnie znanych. Jednak zgodnie 
z dominującym poglądem, przepisy usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
nie kreują praw podmiotowych wyłącz-
nych w odniesieniu do uregulowanych 
w niej dóbr, w tym niezarejestrowanych 
oznaczeń towarów, a ochrona płynąca 
z tej ustawy ma jedynie deliktowy cha-
rakter i dotyczy interesów gospodarczych 
przedsiębiorców oraz klientów, nie zaś 
praw podmiotowych. 

Wybór przez przedsiębiorcę właściwej 
drogi ochrony znaków towarowych 
powinien być dokładnie przemyślany 
i uwzględniać takie czynniki, jak istnie-

jący lub planowany zakres terytorialny 
używania znaku towarowego, zakres 
towarów i usług, dla których znak towaro-
wy jest lub ma być przeznaczony, koszty 
uzyskania ochrony w określonym trybie. 
Ochrona płynąca z samego używania 
znaku towarowego udzielana na pod-
stawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji może prima facie jawić się 
jako atrakcyjna alternatywa wobec trybu 
formalnego, ze względu na brak koniecz-
ności ponoszenia opłat za udzielenie 
i utrzymywanie ochrony. Z drugiej jednak 
strony, uzyskanie tej ochrony wymaga 
wykazania pierwszeństwa używania 
znaku w określonej formie przedsta-
wieniowej, wykazania skali terytorialnej 
używania oraz zakresu towarów lub 
usług, dla których znak rzeczywiście był 
używany. 

Wykazanie tych okoliczności w postępo-
waniu sądowym w sprawie o czyn nie-
uczciwej konkurencji, może być sprawą 
niełatwą. Inaczej sprawa przedstawia się 
z wykazaniem „własnościowego” prawa 
podmiotowego do zarejestrowanego 
znaku towarowego na podstawie świa-
dectwa ochronnego oraz dokumentacji 
z rejestru. 

Z kolei w odniesieniu do trybu ochrony 
zarejestrowanego znaku towarowego, 
istotne jest rozważenie czy przedsiębior-
ca realnie lub perspektywicznie zamierza 
używać znaku towarowego jedynie 
w kraju, czy w skali międzynarodowej. 
W pierwszym przypadku dla właściwej 
ochrony interesu przedsiębiorcy wystar-
czające może być ubieganie się jedynie 
o krajowe prawo ochronne na znak 
towarowy udzielane przez Urząd Paten-
towy RP. W drugim przypadku, istotna 
okazać się może dla przedsiębiorcy moż-
liwość uzyskania, obok prawa krajowego, 
także międzynarodowej rejestracji znaku 
towarowego w państwach wyznaczonych 
(na podstawie krajowego zgłoszenia lub 
krajowej rejestracji) lub ubieganie się 
(nawet bez wcześniejszego krajowego 
zgłoszenia lub rejestracji krajowej) o reje-
strację unijnego znaku towarowego. 
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Forum Przemysłowe w Karpaczu

Siłą gospodarki Siłą gospodarki 
– innowacyjny przemysł– innowacyjny przemysł

Odbywające się już po raz drugi Forum Przemysłowe w Karpaczu było Odbywające się już po raz drugi Forum Przemysłowe w Karpaczu było 
okazją do szerokiej debaty o podstawowych problemach innowacyjnej okazją do szerokiej debaty o podstawowych problemach innowacyjnej 

reindustrializacji. Grona eksperckie wskazywały na kluczowe trendy reindustrializacji. Grona eksperckie wskazywały na kluczowe trendy 
technologiczne, które mają coraz większy wpływ na branżę przemysłową: technologiczne, które mają coraz większy wpływ na branżę przemysłową: 
przenoszenie coraz większej liczby zadań do Internetu oraz usieciowienie przenoszenie coraz większej liczby zadań do Internetu oraz usieciowienie 

produkcji, określane mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Choć w Polsce produkcji, określane mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Choć w Polsce 
stanowi ona raczej teoretyczną koncepcję, to rośnie grupa przedsiębiorców stanowi ona raczej teoretyczną koncepcję, to rośnie grupa przedsiębiorców 

przygotowujących się do wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce.przygotowujących się do wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce.

G ościem specjalnym Forum Przemysło-
wego był wicepremier, minister rozwoju 

i fi nansów Mateusz Morawiecki. – Chciałbym 
podziękować za tę inicjatywę, którą jest Forum 
Przemysłowe i za te tematy, które musimy 
przedyskutować. Takie spotkania są niezwykle 
cenne, ponieważ służą szukaniu najlepszego 
modelu rozwoju gospodarczego w Polsce – 
powiedział wicepremier w Karpaczu. Dodał 
również, że Polska przez ostatnie ćwierćwiecze 
starała się dogonić Zachód, natomiast obecnie 
jest w stanie go wyprzedzić, stawiając m.in. 
na innowacje.

Podczas dwóch dni obrad odbyło się wiele 
debat w sześciu ścieżkach: Energetyka, Go-
spodarka i Społeczeństwo, Innowacje i Nowa 
Gospodarka, Inwestycje i Rozwój, Produkcja 
i Zarządzanie, Turystyka i Przemysły Czasu 
Wolnego, sesji plenarnych, a także prezen-
tacji raportów. W Forum wzięło udział blisko 
600 gości – przedstawicieli fi rm z branż: 
energetyki, budownictwa, górnictwa i sektora 
wydobywczego, motoryzacji, transportu, IT, 
chemii, FMCG, farmacji, ochrony środowiska, 

turystyki, a także przedstawicieli administra-
cji państwowej i samorządowej, instytutów 
badawczych, think-thanków oraz ekspertów, 
jak również dziennikarzy zarówno z Polski, jak 
i z zagranicy.

M arszałek Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej Stanisław Karczewski podkre-

ślił podczas sesji plenarnej pt. „Sprawne pań-
stwo – silny przemysł”, że komunikacja między 
poszczególnymi resortami rządu i ministrami 
jest bardzo istotna, a także pozytywnie ocenił 
rządową decyzję o skupieniu części gospodar-
czej w Radzie Ministrów w jednych rękach.

N atomiast Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego mówił 

m.in. o potrzebie nie tylko silnej władzy cen-
tralnej, lecz i silnego samorządu. Zdaniem 
Marszałka, w przypadku dobrej współpracy 

Gość specjalny Forum Przemysłowego – wicepremier Mateusz Morawiecki
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pomiędzy rządem a samorządem, będzie 
także rozwijał się przemysł. Zaś według Wik-
tora Halasiuka, przewodniczącego Komisji ds. 
Polityki Przemysłowej w Radzie Najwyższej 
Ukrainy, jego kraj powinien zmienić politykę 
gospodarczą oraz uczyć się na doświadcze-
niach Polski w tym zakresie. Zdaniem ukraiń-
skiego gościa, Polska jest dobrym przykładem 
ze względu na sprawny rząd centralny oraz 
odpowiednie ramy instytucjonalne.

Od wielu dekad w Europie panowało przeko-
nanie, że oto żyjemy w erze postindustrializmu 
czyli dominacji sektora usług. Energochłon-
nemu i wysokoemisyjnemu przemysłowi 
przeciwstawiano ekologiczną gospodarkę 
opartą na wiedzy. Czy gospodarki krajów UE 
są wystarczająco konkurencyjne, by można 
było stwierdzić, że realna jest odbudowa 
przemysłu w Europie? Jak zatem ma wyglądać 
unijna reindustrializacja? Jaka ma być struktura 
tego przemysłu i jakie dziedziny wytwórczości 
mają szanse rozwoju w Europie? Na te pytania 
starali się odpowiedzieć uczestnicy drugiej 
sesji plenarnej „Reindustrializacja: jak nadać 
nową dynamikę przemysłowi?”. Zdaniem Zbi-
gniewa Jagiełły, prezesa PKO Banku Polskie-
go, dotychczasowy rozwój Polski wyczerpał się 
nie tyle w sensie ekonomicznym, co w sensie 
psychologicznym – i to ma wpływ na potrzebę 
zmian. Nasze oczekiwania wzrosły, Legia chce 
grać w Lidze Mistrzów i Polska też. Chcemy 
ustalać reguły gry, ale do tego potrzebne 
są duże, silne fi rmy – mówił szef PKO Banku 
Polskiego.

N a brak takich fi rm w przemyśle uwagę 
zwrócił wiceprezes KGHM Michał 

Jezioro: – Gdy pracowałem w Chinach, pytano 
mnie: co wy tam szczególnego produkujecie? 
Poza żywnością nie byłem w stanie wymienić 

niczego. W Europie długo mówiono, że stare 
przemysły nie są potrzebne, że czas na gospo-
darkę opartą na wiedzy. Tymczasem prawda 
leży pośrodku. W najbardziej rozwiniętych 
krajach bazą dla rozwiniętego sektora usług 
są tzw. stare przemysły, np. huty – mówił. 
Potrzebę reindustrializacji podkreślał też prezes 
Orlenu Wojciech Jasiński, mówiąc że jeśli chce 
się mieć pozycję na rynku światowym, trzeba 
mieć silny przemysł, gospodarkę. To dlatego, 
oprócz rozwoju przedsiębiorczości, ważne jest 
również rozwijanie kultury współpracy pomię-
dzy polskimi przedsiębiorcami. 

Prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, 
Marcin Chludziński, w dyskusji „Czy Polska 
może być europejską potęgą gospodarczą, 
zwrócił uwagę w kontekście problemu, jakim 
jest fi nansowanie innowacji i infrastruktury, 
że obecnie fi rmy skupione w ARP przełamują 
pewien rodzaj niemocy państwa, spowodo-
wanej brakiem dialogu pomiędzy instytucjami 
państwowymi. Za sukcesem i powodzeniem 
systemu gospodarczego stoi wytwarzanie co-
raz większej ilości produktów końcowych. Dla 
skutecznej reindustrializacji, zdaniem prezesa 
ARP, potrzebne są również „dwie ręce”: niewi-
doczna ręka rynku i widoczna – państwa.

N a pytanie, czy Polska może być euro-
pejską potęgą gospodarczą i co robić, 

by stać się taką potęgą, były premier Jan 
Krzysztof Bielecki stwierdził, że należy docenić 
to, co już mamy i co osiągnęliśmy ciężką pracą, 
działając nadal tak, by nie stracić osiągniętych 
już pozycji, ale je wzmacniać. Premier Bie-
lecki wskazał, że obecny system emerytalny 
przyniósł i z czasem pogłębi swe negatywne 
skutki, tym bardziej, że sytuacja na rynku pracy 
nie jest dobra i będzie się pogarszać, zwłasz-
cza przy wzroście konsumpcjonizmu, co odbije 
się na wzroście gospodarczym. A przecież, 
jak podkreślił największą wartością Polski jest 
nieprzerwany rozwój gospodarczy.

Do głównego pytania dyskusji odniósł się 
również były wicepremier i minister fi nansów, 
Grzegorz Kołodko. Zdaniem wicepremiera, 
poziom innowacyjności w Polsce ciągle ro-
śnie, ale nie należy zapominać o dużej grupie 
przedsiębiorców, którzy budują swoją potęgę 
nie na wielkich innowacyjnych rozwiązaniach. 
Musi zanikać „właścicielskość”, a rozwijać się 
przedsiębiorczość, jak powiedział, bo „robić le-
piej” nie zawsze oznacza „robić więcej”. Przed-
siębiorący muszą o tym pamiętać. Ponadto 
Kołodko podkreślił, że zakładając, przetrwanie 
strefy euro, Polska powinna niezwłocznie 
do niej wstąpić. Jego zdaniem, wówczas mo-
glibyśmy wejść do „trzonu europejskiego” i stać 
na równi z takimi krajami, jak Niemcy, Francja, 
Włochy czy Hiszpania.

Z kolei uczestnicy dyskusji „Górnictwo 
i energetyka – w kierunku efektywnej 

współpracy” wskazywali, że konstruktywne 
negocjacje ze związkami o ograniczeniu przy-
wilejów są możliwe. Według byłego wicepre-
miera i ministra gospodarki Janusza Steinhoff a, 
sytuacja kopalń jest ciężka. – Tylko po części 
wynika to ze spadków cen węgla. To też efekt 
kiepskiego nim handlu i decyzji politycznych. 
Jego zdaniem, nadzorując górnictwo, trzeba 
uwzględniać przesłanki ekonomiczne i geolo-
giczne, a tego brakuje.

W Karpaczu nie zabrakło także debaty 
poświęconej rozwojowi transportu. 

Zdaniem Michała Beima, członka Zarządu 
PKP S.A., Europa wcale nie jest najważniej-
szym wyznacznikiem jakości w kolejnictwie, 
a niektóre inwestycje np. w Azji są warte uwagi 
w kontekście priorytetów rozwojowych. – Trze-
ba spojrzeć na polską kolej jako swojego ro-
dzaju pomost między rynkami Europy Zachod-
niej a rynkami Dalekiego Wschodu – mówił. 
Zapowiedział, że program remontowy PKP ma 
na celu wprowadzenie polskiej kolei na takie 
tory, by prześcignęła jakościowo Zachód.

Na Forum wystąpiła prezes UPRP 
dr Alicja Adamczak

Dyskusja nt. czy Polska może być potęgą gospodarczą



Nr 4/2016 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    121

Dużo uwagi podczas Forum Przemysłowego 
poświęcone zostało „asom polskiej gospo-
darki” czyli polskim przedsiębiorstwom, 
które już „wyrosły” z kategorii fi rm średnich, 
ale jeszcze nie osiągnęły poziomu korporacji 
międzynarodowych. Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz 
podkreśliła, że marzeniem rządu jest to, aby 
polska marka była synonimem dobrej jakości. 
– Polska słynie z zaplecza intelektualnego, 
to buduje markę polskiej gospodarki. To dla 
naszych specjalistów przychodzą do naszego 
kraju zagraniczne korporacje. Dodała, że rząd 
dba o rozwój innowacji, sprzyjając ekspansji 
zagranicznej polskich startupowców.

S pecjalną prezentację, pt. „Ochrona 
i zarządzanie potencjałem polskiego 

wzornictwa przemysłowego na rynkach 
krajowym i zagranicznym” przedstawiła 
dr Alicja Adamczak, prezes UPRP w ra-
mach debaty „Design thinking – wzornic-
two przemysłowe kluczem w kreowaniu 
przewagi konkurencyjnej”. 

P rezes Adamczak, poświęciła ją rosnącej 
roli wzornictwa w innowacyjnym prze-

myśle i powiązanymi z tym strategiami między-
narodowej ochrony. 

– W przemyśle wzornictwo jest niezbędnym 
elementem sukcesu. Dobre wzornictwo musi 
być ukierunkowane na użytkownika, łącząc 
wartości estetyczne, funkcjonalność oraz eko-
nomię użytkowania. To właśnie dzięki niemu 
klienci mogą przekonać się o innowacyjności 
oraz pomysłowości przedsiębiorców. W Eu-
ropie rozpoznano konieczność motywowania 
europejskich fi rm oraz ich projektantów do two-

rzenia własnych strategii dotyczących wzorów. 
Są one praktycznym sposobem na defi niowa-
nie i ochronę swojego innowacyjnego rozwią-
zania. Bo wzór jest fi rmowym aktywem. Można 
nim handlować lub używać go jako zabezpie-
czenia. To nagroda za wysiłek twórczy i swoista 
sygnatura własności intelektualnej fi rmy. 
Urząd Patentowy RP stara się aktywnie mo-
derować system dla zgłaszających, mówiła. 
Stąd od 1 grudnia 2015 r. mamy istotne zmiany 
w krajowym systemie rozpatrywania zgłoszeń 
wzorów przemysłowych, takich jak uprosz-
czenie wymagań dotyczących dokumentacji 
niezbędnej do rejestracji wzoru (rezygnacja 
z konieczności sporządzenia opisu wzoru 
przemysłowego), jasno określone zasady wyko-
nywania ilustracji zgłaszanych wzorów, zmniej-
szenie liczby błędów i usterek w dokumentacji 
zgłoszeniowej przyczyni się do szybszej reje-
stracji wzoru czy też niższe opłaty za ochronę 
za 2 pierwsze okresy. 

S trategiczne znaczenie ochrony wzornic-
twa przemysłowego – poza systemem 

krajowym, zarządzanym przez UPRP oraz w Eu-
ropie dzięki Urzędowi Unii Europejskiej ds. Wła-
sności Intelektualnej (EUIPO) znalazło wyraz 
w Systemie Haskim. Jest to jedyny międzynaro-
dowy system ochrony wzornictwa, zarządzany 
przez Światową Organizację Własności Intelek-
tualnej (WIPO). Według danych WIPO na całym 
świecie w 2015 r. dokonano 872 800 zgłoszeń 
o rejestrację wzorów przemysłowych w trybie 
krajowym, zaś w Systemie Haskim 16 435. 
Jest to wzrost rekordowy, bo wynoszący prawie 
41% więcej zgłoszeń w stosunku do roku ubie-
głego. Polska według danych WIPO znajduje 
się na 15. miejscu w świecie pod względem 

liczby zgłoszeń, zaś na 14. pozycji, jeśli chodzi 
o liczbę rejestracji wzorów. To wysokie pozycje. 
Natomiast w świecie pod względem ochrony 
na terytorium naszego kraju wzorów zgłoszo-
nych przez zagraniczne podmioty jesteśmy 
analogicznie na 6. i 7. miejscu. To pokazuje, jak 
ważne jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
również w kontekście walki z obcym kapitałem, 
co nie tylko przedsiębiorcy powinni uwzględniać 
w swych strategiach biznesowych – podkreśliła.

P ierwszy dzień II Forum Przemysłowego 
w Karpaczu zwieńczyła Gala Nagród 

Forum Przemysłowego, podczas której Forum 
Ekonomiczne razem z PKO Bankiem Polskim 
nagrodziły w kategorii Firma: CEDROB S.A. 
– największego w Polsce producenta mięsa 
a w kategorii Instytucja Forum Przemysłowego: 
Agencję Rozwoju Przemysłu za szczególny 
wkład w zwiększanie konkurencyjności pol-
skiego przemysłu.

Uroczystą Galę otworzyli członek Rady 
Ministrów, szefowa Gabinetu Politycznego 
Premiera, Elżbieta Witek oraz burmistrz Karpa-
cza Radosław Jęcek. Organizatorem II Forum 
Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów 
Wschodnich, wieloletni organizator Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. Fora Przemysłowe 
w Karpaczu mają uzupełniać krynickie forum 
o tematy związane ze znaczeniem wpływu 
przemysłu na ogólną kondycję gospodarek 
europejskich.

3 PO 33 
Jerzy Bralczyk, Jan Miodek, Andrzej Markowski; Agora; 2016

Dlaczego mąż, żona czy szef, którzy zatruwają nam życie, są tok-• • 
syczni, a nie trujący?
Czy rzeczywiście hejtować jest łatwiej niż nienawidzić?• • 

Co zrobić z paparazzo i czy kobietę zajmującą się namolnym foto-• • 
grafowaniem nazwalibyśmy paparazz(c)ka?
Jak to się stało, że polewka – zupa – zmieniła się w polewkę, którą • • 
mamy z kogoś?
Kiedy facet całe lata funkcjonujący w polszczyźnie jako żartobliwe, • • 
ironiczne, lekceważące określenie mężczyzny zaczął faktycznie 
oznaczać twardziela?

Nowości w bibliotece 
Z powszechnie znaną lekkością, humorem i oczywiście „oczywistą” 
erudycją panowie profesorowie przeprowadzają nas przez labirynt 
znaczeń, dawnych i nowych, sypiąc przykładami i anegdotami. I tłu-
maczą, pochylając się z aprobatą, dziwiąc się, prześmiewając, a na-
wet złoszcząc, choćby na gwiazdy mediów, że lansują odrażające 
pod każdym względem, także fonetycznym, słowo zajebiście... 
„Trzy po 33” to nie tylko opowieść o słowach i zwrotach. To kapitalna 
rzecz o naszej współczesności i życiu w ogóle. Bo jak powiedział 
Wittgenstein, granice mojego języka są granicami mojego świata!

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notatek 
wydawniczych

Wyboru dokonała Maria Fuzowska-Wójcik

Piotr Brylski

Zdj. prasowe organizatorów 
(Fundacja Instytut Studiów 

Wschodnich)
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Braliśmy udział

Katowice Katowice dla małych i średnichdla małych i średnich
Ponad 6 tysięcy zarejestrowanych uczestników, debata z udziałem Ponad 6 tysięcy zarejestrowanych uczestników, debata z udziałem 
wicepremiera Piotra Glińskiego, wystąpienia Elżbiety Bieńkowskiej, wicepremiera Piotra Glińskiego, wystąpienia Elżbiety Bieńkowskiej, 

Adama Bodnara, Jerzego Buzka, Janusza Piechocińskiego, Janusza Steinhoffa. Adama Bodnara, Jerzego Buzka, Janusza Piechocińskiego, Janusza Steinhoffa. 
Delegacje z kilkudziesięciu państw, w tym z USA, ministrowie, ambasadorzy, Delegacje z kilkudziesięciu państw, w tym z USA, ministrowie, ambasadorzy, 

konsulowie, eksperci z kraju i zagranicy. Samorządowcy, środowisko naukowe konsulowie, eksperci z kraju i zagranicy. Samorządowcy, środowisko naukowe 
i liczne grono przedsiębiorców. i liczne grono przedsiębiorców. 

Przez 3 dni Katowice były po raz szósty europejską stolicą Przez 3 dni Katowice były po raz szósty europejską stolicą 
małych i średnich przedsiębiorstw.małych i średnich przedsiębiorstw.

VI Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, orga-

nizowany przez Regionalną Izbę Gospo-
darczą w Katowicach, odbywał się w tym 
roku pod Wysokim Patronatem Parlamentu 
Europejskiego. Gospodarzem było Miasto 
Katowice wraz z Wojewodą Śląskim, Wo-
jewództwami Śląskim i Małopolskim oraz 

Metropolią Silesia. Głównym Partnerem 
Merytorycznym po raz kolejny była Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wicepremier Piotr Gliński podczas konfe-
rencji prasowej nawiązał do rządowego 
Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, nazy-
wając go jednym z fi larów obecnej polityki 
państwowej, w którym bardzo ważne miej-

sce zajmują małe i średnie przedsiębior-
stwa. Musimy wyjść z pułapki średniego 
rozwoju, „przeskoczyć” związane z tym 
ograniczenia, które dotykają kraje takie, jak 
Polska – mówił. I w tym procesie sektor 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
ma istotne znaczenie. Dlatego w tym 
rządowym programie zajmuje on bardzo 
ważne miejsce, jeśli chodzi o wszelkiego 
rodzaju środki wsparcia.

Z kolei Jerzy Buzek ocenił problem 
z płaszczyzny Unii Europejskiej, 

przedstawiając bariery dotyczące dalsze-
go rozwoju gospodarki unijnej jako jednej 
z najbardziej konkurencyjnych na świecie. 
Do tych ograniczeń Jerzy Buzek zaliczył 
błędy w edukacji, które są przyczyną nie-
zadowalającej liczby małych i średnich fi rm 
w Europie. Według europosła, w progra-
mach szkolnych nowoczesne kształcenie 
biznesowe powinno znaleźć o wiele lepsze 
miejsce niż dziś. Po drugie, jego zdaniem, 
konieczny jest dostęp do kapitału. Buzek 
zaznaczył, że przygotowany jest pro-
gram EFIS zwany też Planem Junckera, 
w ramach którego do wykorzystania jest Uroczystość otwarcia Targów Biznes Expo, towarzyszących Kongresowi w Katowicach
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75 mld euro przeznaczonych na rozwój 
fi rm. Skorzystało z niego 157 tysięcy fi rm 
w Europie, ale w Polsce zdecydowanie 
za mało. 

K olejna kwestia to innowacyjność, 
na którą trzeba stawiać, tym bar-

dziej, że pojawiły się możliwości sięgnięcia 
w tym zakresie po kolejne środki z UE. 
W jego opinii czwartym elementem jest 
konieczność biznesowego otwarcia się 
na świat, w tym na Stany Zjednoczone. 
A jako piątą barierę wymienił potrzebę 
skutecznego, efektywnego działania ad-
ministracji zarówno na płaszczyźnie pań-
stwowej, jak i europejskiej.

– Jeśli te pięć barier – powiedział Jerzy 
Buzek – będziemy właściwie widzieli, 
oceniali jako przeszkody w tworzeniu 
innowacyjnej, nowoczesnej gospodarki, 
i jeśli będziemy je usuwać na poziomie 
regionalnym, krajowym czy europejskim, 
na pewno nam się uda.

W konferencji prasowej wziął 
również udział Adam Bodnar, 

Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwra-
cał uwagę na kwestie prawne dotyczące 
przedsiębiorców: 

– Do biura Rzecznika trafi a rocznie około 
3 tysięcy skarg dotyczących pracy w sek-
torze małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dotyczą one między innymi kontroli, dota-
cji, składek na ubezpieczenie czy spraw 
karnych – mówił. Bardzo istotne jest, 
zdaniem Bodnara, by prawo było stabilne, 
organy państwowe działały w sposób 
odpowiedzialny oraz by funkcjonowała 
sprawna administracja.

U roczystego powitania i otwarcia 
Kongresu dokonał Tadeusz Dono-

cik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach, organizatora Kongresu: 

– W Europie 23 mln mikro, małych i śred-
nich fi rm generuje obecnie ok. 75 proc. 
wszystkich miejsc pracy, w Polsce 
– 67 proc. Przedsiębiorstwa tego sektora 
wypracowują ok. 70 proc. europejskie-
go i 50 proc. polskiego PKB. W Polsce 
działa ok. 1,8 mln małych i średnich fi rm. 
Na naszym Kongresie jest więc o czym 
dyskutować – mówił. Jego wypowiedź 
uzupełnił Marcin Krupa, prezydent Kato-
wic. – Kreacja rozpoczyna się w małych 

i średnich przedsiębiorstwach i dopiero 
później emanuje na duże przemysły 
i ogromne biznesy. Cieszę się, że możemy 
tę kreację w pewien sposób kształtować 
w Katowicach. Jestem przekonany, że ko-
lejny Kongres dostarczy nam wielu cieka-
wych wniosków, którymi chcemy zarazić 
nasz rząd, naszych decydentów. Wszystko 
po to, by tworzyć prawo przyjazne dla 
sektora MŚP. 

S esję inauguracyjną zakończyły 
debaty polityczno-gospodarcze. 

Pierwsza z udziałem gościa specjalnego 
– Elżbiety Bieńkowskiej, dotyczyła małej 
i średniej przedsiębiorczości w nowym 
środowisku międzynarodowym. Komisarz 
UE ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, 
przedsiębiorczości i MŚP debatowała m.in. 
z Davidem Caro, prezesem zarządu Euro-
pean Small Business Alliance czy Chan-
drakantem Salunkhe, prezesem Indyjskiej 
Izby Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
o przyszłości wolego handlu oraz o sytu-
acji Europy po Brexicie. 

– Jako politycy jesteśmy zobowiązani – 
to jest nasz obowiązek – żeby stwarzać 
wam warunki pracy – zapewnił uczestni-
ków kongresu wicepremier Piotr Gliński 
podczas drugiej tego dnia debaty, poświę-
conej Planowi na Rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju. Obok wicepremiera w deba-
cie o rządowym programie wzięli udział: 
Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby 

Gospodarczej w Warszawie, Jan Krzysztof 
Bielecki, Prezes Rady Ministrów w 1991 
roku, Jerzy Hausner, Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej w latach 2003–2005, 
Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Gospodarki w latach 
2012–2015, Janusz Steinhoff , przewodni-
czący Rady KIG oraz RIG w Katowicach, 
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 
2000–2001, Minister Gospodarki w la-
tach 1997–2001. Debatę prowadził Kamil 
Durczok.

O prócz ofi cjalnego otwarcia, odbyły 
się także panele dyskusyjne, doty-

czące m.in. czystego powietrza w Polsce. 
Wg danych Komisji Europejskiej corocznie 
w Polsce z powodu złej jakości powietrza 
umiera 44 tys. osób. Na 53 najbardziej 
zanieczyszczone miasta w Unii Europej-
skiej, 24 znajdują się w Polsce, a 13 w woj. 
śląskim. Uczestnicy sesji „Czyste powie-
trze w regionie – polityki i technologie” 
podkreślali, że potrzebne jest porozumie-
nie ponad podziałami wśród wszystkich sił 
politycznych, by wypracować wspólne roz-
wiązanie, które powstrzyma przedwczesne 
umieranie osób w Polsce z powodu niskiej 
jakości powietrza. Andrzej Guła z Krakow-
skiego Alarmu Smogowego podkreślił: 
– Nie będzie skutecznych programów 
walki z zanieczyszczeniami powietrza bez 
regulacji prawnych.

Prezentacja podczas jednego z wielu paneli dyskusyjnych
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Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu 
były oczywiście innowacje. Coraz częściej innowa-
cje zbudowane są jednak na zasadzie imitacji. Nad 
tym trendem zastanawiali się uczestnicy panelu 
„Genialne pomysły czy proces: naśladownictwo 
– modernizacja – innowacja?”. Jakie udoskonale-
nia wprowadzają najlepsi w Europie i w Polsce? 

W sesji poświęconej temu problemowi brała 
także udział dr Alicja Adamczak, pre-

zes UPRP zwracając uwagę, że trzeba pamię-
tać, iż tematyka innowacji nierozłącznie wiąże 
się z kwestiami natury prawnej. 

Poinformowała, jak wyglądają najnowsze w Polsce 
instrumenty i narzędzia umożliwiające uzyskanie efek-
tywniejszej ochrony międzynarodowej. Do najnowszych 
działań w tym zakresie należy uruchomienie Wyszeh-
radzkiego Instytutu Patentowego, który wspomaga 
międzynarodową ochronę wynalazków w 151 krajach 
należących do Światowej Organizacji Własności Inte-
lektualnej. Ponadto Urząd Patentowy RP ma podpisane 
umowy międzynarodowe o tzw. szybkiej ścieżce 
patentowej, tzw. PPH z czterema najważniejszymi 
urzędami patentowymi świata, poza naszym europej-
skim: z Chinami, USA, Japonią oraz Koreą Południową, 
a na początku roku 2017 planowane jest przystąpienie 
do najszerszego w swej formule programu Global PPH.

Jednym z ciekawszych spotkań okazała się też 
sesja „W kierunku gwiazd. Jak podmioty z sektora 
MŚP mogą uczestniczyć w rozwoju sektora ko-
smicznego w Polsce”. Uczestnicy dowiedzieli się 
m.in. o planach Polskiej Agencji Kosmicznej. Na in-
nej z kolei sesji debatowano o zdrowych relacjach 
między pokoleniami i ich przełożeniu na gwarancję 
sukcesu fi rmy rodzinnej. 

W raz z Kongresem rozpoczęły się Targi 
Biznes Expo, które zgromadziły ponad 

120 wystawców w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym. W programie Targów znalazły 
się m.in. spotkania z przedstawicielami Google’a 
i Facebooka, a także panel o pomocy prawnej 
dla przedsiębiorców, który prowadził Adam Bod-
nar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Odbyły się 
też sesje poświęcone ekonomii współdzielenia, 
górnictwu z punktu widzenia małych i średnich 
przedsiębiorstw i tzw. smart city czy wyjazdowa 
sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, na której 
debatowano nt. inteligentnych specjalizacji regio-
nów, ważnych dla poszukiwania nowych kierun-
ków rozwoju województw.

Licencja na znak Licencja na znak 
towarowytowarowy

Edyta Demby-Siwek 
ekspert UPRP

Obrót znakami towarowymi odbywa się Obrót znakami towarowymi odbywa się 
za pomocą różnych form i narzędzi prawnych. za pomocą różnych form i narzędzi prawnych. 

Pośród nich szczególne miejsce zajmuje instytucja Pośród nich szczególne miejsce zajmuje instytucja 
licencji. Odpowiednio wykorzystywana może licencji. Odpowiednio wykorzystywana może 
przynosić znaczne korzyści, w szczególności przynosić znaczne korzyści, w szczególności 

uprawnionym z zarejestrowanych, uprawnionym z zarejestrowanych, 
renomowanych znaków towarowych. renomowanych znaków towarowych. 

Konsumenci bowiem nieustanie poszukują Konsumenci bowiem nieustanie poszukują 
dóbr charakteryzujących się wysoką jakością dóbr charakteryzujących się wysoką jakością 
czy renomą. Z kolei, jak pokazują przykłady czy renomą. Z kolei, jak pokazują przykłady 
państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, 

znaczenie oznaczeń indywidualizujących towar znaczenie oznaczeń indywidualizujących towar 
czy usługę stale wzrasta.czy usługę stale wzrasta.

A by skorzystać w ramach prowadzonej przez siebie działalności go-
spodarczej, z cudzej znanej marki, można w tym celu zawrzeć umowę 

licencyjną. Umowa taka powinna zostać zawarta pod rygorem nieważności 
na piśmie, a jej stronami zostają wówczas uprawniony z rejestracji znaku 
towarowego oraz przedsiębiorca, który na jej podstawie nabędzie możliwość 
posługiwania się chronionym oznaczeniem. 

W zależności od zakresu korzystania ze znaku towarowego  licencja może 
być pełna lub ograniczona. 
Zasadą jest licencja pełna, z którą mamy do czynienia wówczas, gdy 
nie ograniczono zakresu korzystania ze znaku towarowego, tzn. licencjo-
biorca ma prawo do jego używania w takim samym zakresie, jak licencjo-
dawca. 
Z licencją ograniczoną (niepełną) mamy do czynienia, gdy prawa licen-
cjobiorcy do korzystania ze znaku towarowego są w jakikolwiek sposób, 
w porównaniu z prawami licencjodawcy, ograniczone. Ograniczenie 
to może dotyczyć np. zakresu towarów, zasięgu terytorialnego bądź spo-
sobu używania. Zasadą w polskim prawie własności przemysłowej jest 
pełność licencji. Do ograniczenia licencji wymagane są wyraźne klauzule 
ograniczając w umowie licencyjnej. 

Piotr Brylski

Zdj. Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach
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Kolejny rodzaj licencji, to  licencja 
wyłączna i niewyłączna. Kryterium 
podziału, w tym przypadku, jest moż-
liwość udzielania przez licencjodawcę 
dalszych zezwoleń na korzystanie 
z przedmiotu licencji.
Licencja wyłączna polega na tym, 
że licencjodawca, upoważniając licen-
cjobiorcę do używania znaku towaro-
wego, zobowiązuje się jednocześnie 
do nieudzielania dalszych zezwoleń 
licencyjnych. Umowa licencyjna może 
ponadto zawierać zobowiązanie 
licencjodawcy do nieużywania znaku 
towarowego. 
Licencja niewyłączna nie wyklucza 
możliwości udzielenia licencji innym 
osobom. Zasadą jest niewyłączność 
licencji.

W polskiej doktrynie został przyjęty  
jeszcze inny podział licencji z uwa-
gi na skutki, jakie ona wywołuje, 
na licencje: proste, słabe i silne. 
Uprawniony z prawa ochronnego 
w przypadku licencji prostej zacho-
wuje możliwość korzystania ze znaku 
towarowego i jednocześnie zezwala-

nia innym osobom na takie korzysta-
nie. Charakterystyczna dla tego typu 
licencji jest możliwość przyznania 
upoważnienia do korzystania z przed-
miotu licencji dowolnej liczbie osób. 
Natomiast licencja słaba to odmiana 
licencji wyłącznej, która zawiera po-
stanowienie o nieudzielaniu dalszych 
licencji, przy czym licencjodawca 
w dalszym ciągu może korzystać 
z przedmiotu licencji. 
W przypadku zaś licencji silnej 
licencjodawca nie może udzielać 
innych upoważnień, jak też sam wy-

konywać uprawnień przysługujących 
mu w związku z prawem do znaku 
towarowego. W praktyce umowa 
ta prowadzi więc do zmiany podmiotu 
uprawnionego do korzystania z chro-
nionego znaku.

Strony umowy licencyjnej decydują 
zatem o charakterze i zakresie udzie-
lanej licencji. To, jaki rodzaj licencji jest 
korzystniejszy, zależy od konkretnej 
sytuacji. Czasem bowiem np. jednej ze 
stron będzie zależało na sprawowaniu 
większej kontroli nad używaniem znaku 
towarowego.

Ponadto ustawa Prawo własności  
przemysłowej przewiduje, że licen-
cjobiorca może udzielić sublicencji 
na używanie znaku towarowego 
w zakresie udzielonego mu upo-
ważnienia. Sublicencja jest więc 
licencją udzieloną nie przez 
uprawnionego z prawa ochron-
nego, ale – za jego zgodą – przez 
licencjobiorcę.

Licencja tylko wówczas pełni należytą 
rolę, gdy same strony za jej pomocą 
kształtują swoje stosunki cywilnoprawne 

a więc, gdy przysługuje im swoboda 
decydowania o jej treści. Niemniej jednak 
poziom tej dowolności jest ograniczony 
pewnymi regułami. 

I tak niezbędnym elementem umowy 
licencyjnej jest wskazanie znaku 

towarowego, którego dotyczy upoważ-
nienie do używania oraz określenie 
licencjodawcy i licencjobiorcy. Pozostałe 
postanowienia podlegają zasadzie 
swobody umów i dotyczyć mogą, 
m.in.: zakresu, w jakim licencjobiorca 
jest upoważniony do używania znaku 
towarowego, odpłatności, czasu trwania 

licencji czy sposobów kontroli jakości 
dóbr wytwarzanych na jej podstawie. 

Dużą rolę odgrywają również regulacje, 
dotyczące dochodzenia roszczeń prze-
ciwko naruszycielowi prawa wyłączne-
go do zarejestrowanego oznaczenia. 
W praktyce jednak najważniejsze 
są postanowienia, nakładające na strony 
umowy obowiązek utrzymania należytej 
jakości wyrobów wytwarzanych na pod-
stawie licencji oraz kwestie odpowie-
dzialności w związku z brakiem realizacji 
tego obowiązku. Należy podkreślić, 
iż wszystkie postanowienia umowne 
nie mogą sprzeciwiać się naturze stosun-
ku licencyjnego, ustawie oraz zasadom 
współżycia społecznego. 

N a gruncie prawa polskiego 
skuteczność umowy licencyj-

nej nie jest uzależniona od jej wpisu 
do rejestru znaków towarowych, pro-
wadzonego przez Urząd Patentowy 
RP. Jednakże wpis taki powoduje, 
że uprawniony z licencji wyłącznej 
może na równi z uprawnionym z pra-
wa ochronnego na znak towarowy 
dochodzić roszczeń przeciwko oso-

bie trzeciej naruszającej ten znak. 
Licencjobiorca może także wskazać, 
że korzysta z licencji na używanie zna-
ku towarowego, umieszczając w jego 
sąsiedztwie oznaczenie „lic.”. 

Licencja jest to zatem narzędzie, 
które odgrywa istotną rolę przy 
zdobywaniu przez fi rmy mocniejszej 
pozycji, zwłaszcza na rynkach sil-
nie konkurencyjnych. Jej szczególne 
właściwości zwiększają wiarygodność 
przedsiębiorstwa i znacznie przyczyniają 
się do podniesienia jego prestiżu.

Strony umowy licencyjnej decydują zatem o charakterze i zakresie udzielanej Strony umowy licencyjnej decydują zatem o charakterze i zakresie udzielanej 
licencji. To, jaki rodzaj licencji jest korzystniejszy, zależy od konkretnej sytuacji. licencji. To, jaki rodzaj licencji jest korzystniejszy, zależy od konkretnej sytuacji. 

Czasem bowiem np. jednej ze stron będzie zależało na sprawowaniu większej Czasem bowiem np. jednej ze stron będzie zależało na sprawowaniu większej 
kontroli nad używaniem znaku towarowego.kontroli nad używaniem znaku towarowego.



Maciej Burda (Poznań) – 2. miejsce w kategorii otwartej w konkursie Urzędu Patentowego RP na plakat o tematyce związanej z ochroną 
własności intelektualnej (2010)
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Wzory użytkowe (cz. 1)

Wzór i jego użytecznośćWzór i jego użyteczność

dr Paweł Koczorowski 
ekspert UPRP

Ten cykl artykułów, dedykuję profesorowi Michałowi du Vall, 
który wniósł bezcenny wkład w dyskusję o wzorach użytkowych. 

Zwiększające się, pomimo okresowych zahamowań, tempo rozwoju Zwiększające się, pomimo okresowych zahamowań, tempo rozwoju 
technologicznego i coraz krótsza obecność towarów na rynku powodują wzrost technologicznego i coraz krótsza obecność towarów na rynku powodują wzrost 
zainteresowania innowatorów wzorami użytkowymi. Mimo, że prawo ochronne zainteresowania innowatorów wzorami użytkowymi. Mimo, że prawo ochronne 
na wzór użytkowy trwa o połowę krócej niż patent, wzory użytkowe wydają się na wzór użytkowy trwa o połowę krócej niż patent, wzory użytkowe wydają się 
być atrakcyjne ze względu na nieco szybsze procedowanie zgłoszeń i – jak się być atrakcyjne ze względu na nieco szybsze procedowanie zgłoszeń i – jak się 
uważa – łatwiejsze uzyskanie prawa wyłącznego. To rodzi potrzebę poznania uważa – łatwiejsze uzyskanie prawa wyłącznego. To rodzi potrzebę poznania 

aktualnych poglądów na wzory użytkowe, tak jak są widziane w świetle aktualnych poglądów na wzory użytkowe, tak jak są widziane w świetle 
obowiązujących regulacji prawnych.obowiązujących regulacji prawnych.

D la zgłaszających szczególnie ważnym, 
wręcz oczywistym źródłem informa-

cji jest Urząd Patentowy. W publikacjach 
Urzędu Patentowego dostrzegam miejsce 
do zagospodarowania, gdyż jak sądzę, zbyt 
mało – w porównaniu z wynalazkami – pisze 
się o wzorach użytkowych. Nawet ostatnie, 
uzupełnione wydanie „Poradnika wynalazcy” 
okazuje się zawierać niewystarczającą ilość 
informacji pomocnych przy rozwiązywaniu 
trudniejszych problemów, tak przy redagowa-
niu zgłoszeń jak i przy ocenianiu przesłanek 
dla prawa ochronnego. 

Na łamach Kwartalnika (nr 1/2016) ukazały 
się dwa artykuły pióra Alicji Tadeusiak 
i Krzysztofa Gosa, ekspertów UPRP, za-
wierające najważniejsze informacje prawne 
i praktyczne o zgłoszeniach wzorów użytko-
wych. Zachęcam Czytelników do sięgnięcia 
do nich raz jeszcze, będą pomocne przy 
lekturze rozpoczętego właśnie cyklu, w któ-
rym postaram się rozebrać pojęcie „wzoru 

użytkowego” na podstawowe elementy 
i poszukać powiązań między nimi. 

Do pisania o wzorach skłoniła mnie obserwa-
cja, że duża liczba zgłoszeń wzorów użytko-
wych sprawia więcej problemów niż można 
by podejrzewać. Wynika to po części z braku 
wykrystalizowanej interpretacji przepisów 
dotyczących wzorów użytkowych po zmia-
nach wprowadzonych w ustawie Prawo wła-
sności przemysłowej, jak i ze ścierających się 
odmiennych koncepcji badania przesłanek 
do udzielenia prawa ochronnego. Zaintere-
sowanego Czytelnika odsyłam do świetnej 
analizy spod pióra Michała du Valla w „Sys-
temie Prawa Prywatnego” (red. R. Skubisz) 
oraz do innych prac przeglądowych, wymie-
nionych na końcu artykułu.

Przyjęta w polskiej terminologii nazwa „wzór 
użytkowy” nie jest, moim zdaniem, fortun-
na z dwóch powodów, o których poniżej, 
ale skoro funkcjonuje od blisko stu lat, nie ma 

sensu myśleć o jej zmianie. Warto natomiast 
przeanalizować przyczyny, dla których ta na-
zwa jest nieco myląca, żeby lepiej zrozumieć 
jej faktyczne znaczenie.

Przyczyna 1: wzór użytkowy 
a wzór przemysłowy

Wzór użytkowy jest często mylony z wzorem 
przemysłowym. Winę za to ponosi zarówno 
historycznie wspólny rodowód obu rodzajów 
(przedmiotów) własności przemysłowej, 
wywodzących się z pokrewnych sobie wzo-
ru użytkowego i wzoru zdobniczego, stąd 
obecność słowa „wzór” w ich nazwach, jak 
i intuicyjne skojarzenie słów „przemysłowy” 
i „użyteczny”. 

Skoro coś jest przemysłowe, to musi być uży-
teczne, to wydaje się oczywiste. A przecież 
nazwa „wzór przemysłowy”, rozumiana jako 
przedmiot własności przemysłowej, odnosi 
się do przemysłowego wytwarzania pewnego 
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wyrobu scharakteryzowanego wyglądem 
(p. ramka – art. 102 ust. 1 ustawy Prawo 
własności przemysłowej). Wzór przemysłowy 
ma więcej wspólnego z estetyką niż z uży-
tecznością. Może być nawet bezużyteczny 
od strony praktycznej, aczkolwiek jeżeli jest 
wytwarzany przemysłowo, to może być uży-
teczny handlowo.

Przykład: kubek bez dna. Oczywiście 
nie da się go użyć do picia napojów (chyba, 
że w stanie nieważkości, a i to z dużym tru-
dem), ale z napisem „pojemnik na bezdenną 
głupotę” mógłby się nieźle sprzedawać. Sam 
bym taki kupił.

Warto zauważyć, że w tłumaczeniach okre-
ślenia „wzór przemysłowy” na inne języki, 
słowo „wzór” przyjmuje znaczenie słowa 
„projekt”. Na przykład po angielsku będzie 
to „industrial design”, po francusku „dessin 
industriel”, po niemiecku „Industriedesign”, 
po rosyjsku  
itd. Polski „wzór przemysłowy” należy więc 
rozumieć jako „projekt przemysłowy”.

Galimatias terminologiczny powiększają 
określenia „sztuka użytkowa” i „wzornictwo 
przemysłowe”, często stosowane zamiennie. 
W Muzeum Sztuk Użytkowych (Poznań) 
pokazuje się przykłady wzornictwa przemy-
słowego z różnych epok. Albo na odwrót: 
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego 
(Warszawa) znajdziemy piękne dzieła sztuki 
użytkowej.

Nie dziwmy się więc, że wzór użytkowy jest 
utożsamiany z wzorem przemysłowym przez 
wiele osób nawet nieźle zorientowanych w te-
matyce własności intelektualnej, podobnie jak 
– równie błędnie – wynalazek z patentem.

Przyczyna 2: wzór czyli model

Rodzaj własności przemysłowej „wzór 
użytkowy”, występuje w kilkudziesięciu 
systemach prawnej ochrony własności 
intelektualnej, więc jest dość powszechnie 
stosowany, ale jednak nie przez wszystkie 
państwa. Odpowiednikami polskiej nazwy 
są np. w języku angielskim „utility model”, 
we francuskim „modèle d’utilité”, w nie-
mieckim „Gebrauchsmuster”, w rosyjskim 

, w czeskim „užitný 
vzor”. 

Przykłady te pokazują, że słowa „wzór” i „mo-
del” są synonimami w odniesieniu do „wzoru 
użytkowego”. Model jest w technice obiektem 
materialnym, wzorcem, który można powielać 
i według którego wytwarza się wyrób fi nalny, 
albo który można badać w innej skali niż 
obiekt rzeczywisty. Oczywiście pozostawia-
my na boku inne, nie związane bezpośrednio 
z ukształtowaniem przestrzennym znaczenia, 
jak wzór chemiczny czy model matematycz-
ny. Wzór użytkowy jest więc modelem prze-
strzennie zdefi niowanego obiektu, którego 
powielanie w formie wytwarzanego wyrobu 
może być objęte prawem wyłącznym – pod 
warunkami, które będą kolejno omawiane. 
Gwoli ścisłości: atrybut przestrzenności 
jest i zawsze był przypisywany wzorowi 
użytkowemu w polskim prawie, ale w innych 
systemach prawnych może być inaczej (vide 
M. du Vall, op. cit.).

Podsumowując – gdyby w Prawie własności 
przemysłowej zamiast określeń „wzór użyt-

Artist Jeff  Jeter III, Collection jfj eterart
Żródło: http://www.imagekind.com/
bottomless-mug_art?IMID=1e67094a-5028-
4bdc-829e-8c22d1da4b63

Art. 102.

1. Wzorem przemysłowym jest nowa 
i posiadająca indywidualny charakter 
postać wytworu lub jego części, nadana 
mu w szczególności przez cechy linii, 
konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę 
lub materiał wytworu oraz przez jego orna-
mentację. [...]

Art. 94.

1. Wzorem użytkowym jest nowe i użytecz-
ne rozwiązanie o charakterze technicznym, 
dotyczące kształtu, budowy lub zestawie-
nia przedmiotu o trwałej postaci.

2. Wzór użytkowy uważa się za roz-
wiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono 
na osiągnięcie celu mającego praktyczne 
znaczenie przy wytwarzaniu lub korzysta-
niu z wyrobów.

Art. 97.

1. Do zgłoszenia wzoru użytkowego stosu-
je się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, 
przepisy art. 31–33.

2. Zgłoszenie wzoru użytkowego zawiera 
rysunki.

3. Zgłoszenie wzoru użytkowego może 
obejmować tylko jedno rozwiązanie.

4. Wymóg, o którym mowa w ust. 3, 
nie ogranicza ujęcia w zgłoszeniu różnych 
postaci przedmiotu, posiadających te same 
istotne cechy techniczne zastrzeganego 
rozwiązania, jak również przedmiotu 
składającego się z części organicznie lub 
funkcjonalnie związanych ze sobą.

Art. 100.

1. Do wzorów użytkowych i praw ochron-
nych na wzory użytkowe stosuje się odpo-
wiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy 
art. 25, 28, 29, 35–37, 39–52, 55–60, 62, 
66–75, 76–90 i 92.

2. W przypadku wzoru użytkowego okres 
przewidziany w art. 60 wynosi dziesięć lat.

kowy” i „wzór przemysłowy” wprowadzono 
bardziej zgodne z międzynarodową termi-
nologią nazwy „model użytkowy” i „projekt 
przemysłowy”, to pojęcia te nie byłyby tak 
często mylone ze sobą.

Wzór użytkowy a wynalazek

Kłopoty z wzorem użytkowym wynikają 
po części z samych uregulowań ustawowych, 
które raczej skrótowo charakteryzują ten 
przedmiot własności przemysłowej (p. ramka 
– art. 94 i 97), odsyłając w większości kwestii 
do uregulowań dotyczących wynalazków 
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(p. ramka – art. 97 ust. 1 i art. 100). Taka 
konstrukcja, aczkolwiek słuszna z punktu 
widzenia ekonomiki stanowienia prawa, po-
woduje, że wzór użytkowy jest widziany przez 
pryzmat wynalazku, niestety ze szkodą dla 
tego pierwszego.

Wzór użytkowy jest często rozumiany, także 
w opracowaniach prawniczych, jako „mały 
wynalazek”, na który łatwiej uzyskać ochronę 
niż na „prawdziwy” wynalazek, ponieważ 
nie bada się poziomu wynalazczego – wydaje 
się wystarczające, że wzór użytkowy jest 
nowy. Takie rozumienie wzoru użytkowego 
nie jest słuszne, ale dodatkowo podpiera 
je możliwość konwersji wniosku o udzielenie 
patentu na wynalazek na wniosek o udzie-
lenie prawa ochronnego na wzór użytkowy 
na każdym etapie postępowania, nawet 
do dwóch miesięcy od daty uprawomocnie-
nia się decyzji o odmowie udzielenia patentu 
(p. ramka – art. 38), podczas gdy konwersja 
w kierunku odwrotnym nie jest możliwa. Wzór 
użytkowy jest więc często traktowany jako 
koło ratunkowe dla zgłoszenia wynalazku.

Rzeczywiście, brak wymogu posiadania 
poziomu wynalazczego przez wzór użytkowy, 
umożliwia uzyskanie ochrony na niektóre 
rozwiązania, które nie mogą być chronione 
patentem, lecz nie idzie za tym żaden auto-
matyzm. Sama nowość wzoru nie jest wa-
runkiem dostatecznym do otrzymania prawa 
wyłącznego. Zostaną w tym cyklu pokazane 
przykłady rozwiązań, na które łatwiej byłoby 
uzyskać patent na wynalazek niż prawo 
ochronne na wzór użytkowy.

Ponadto orzecznictwo dotyczące wzorów 
użytkowych jest ubogie w porównaniu 

z orzecznictwem dotyczącym wynalazków 
i nie jest wystarczające do wypracowa-
nia spójnej linii orzeczniczej po zmianach 
wprowadzonych ustawą Prawo własności 
przemysłowej. Co więcej, o ile przy badaniu 
wynalazków eksperci Urzędu Patentowe-
go RP mogą posiłkować się rozstrzygnięciami 
Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), 
to jednak w orzecznictwie EPO („Case Law”) 
nie znajdziemy wskazówek zorientowanych 
na badanie wzorów użytkowych. Z prostej 
przyczyny: EPO nie przyjmuje zgłoszeń wzo-
rów użytkowych i udziela wyłącznie patenty 
na wynalazki.

Użyteczność a stosowalność 
przemysłowa

Użyteczność wzoru jest ofi arą przemysłowej 
stosowalności wynalazku – w takim sen-
sie, jak wzór użytkowy jest ofi arą „małego 
wynalazku”. 

Skoro można dokonać konwersji zgłoszenia 
wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego, 
a podczas badania nie była kwestionowana 
jego stosowalność przemysłowa (p. ramka 
– art. 27 ustawy), to zrozumiałe jest przeko-
nanie, że nie będzie również kwestionowana 
użyteczność wzoru. A tak wcale być nie musi, 
ponieważ pomimo podobieństw są to różne 
pojęcia.

Przemysłowa stosowalność odnosi się 
bezpośrednio do działalności przemysłowej 
czyli do produkcji. Produkcja przemysłowa 
polega przecież na uzyskiwaniu zamierzone-
go wytworu lub wykorzystywaniu pewnego 
sposobu, prowadzącego do uzyskania ocze-
kiwanego efektu fi nalnego. Stosowalność 
przemysłowa wynalazku musi być zatem 
rozumiana technicznie, jeżeli wynalazek służy 

Źródło: http://www.jokesoftheday.net/funny-
joke-photo-Beer-mug-for-two/2013062850

Art. 38.

W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalaz-
ku lub w okresie dwóch miesięcy od daty 
uprawomocnienia się decyzji o odmowie 
udzielenia patentu zgłaszający może złożyć 
wniosek o udzielenie prawa ochronnego 
na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzo-
ru użytkowego uważa się za dokonane 
w dniu zgłoszenia wynalazku.

Art. 27.

Wynalazek uważany jest za nadający 
się do przemysłowego stosowania, jeżeli 
według wynalazku może być uzyskiwany 
wytwór lub wykorzystywany sposób, 
w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek 
działalności przemysłowej, nie wykluczając 
rolnictwa.

do osiągnięcia jakiegoś celu, to tenże cel 
musi być zdefi niowany technicznie. Analiza 
zdolności czy też przydatności wynalazku 
do realizacji oczekiwań jest kluczem do zba-
dania jego stosowalności przemysłowej.

Przykładowo, pogłębiarka rzeczna nadaje 
się do przemysłowego stosowania, po-
nieważ za jej pomocą można pozyskiwać 
piasek („uzyskiwany wytwór”) w ilościach 
przydatnych dla przemysłu – budownictwo, 
drogownictwo itp., albo pogłębiać („wykorzy-
stywany sposób”) szlaki wodne – transport 
towarów jest nieodzowny w działalności 
przemysłowej.

Argumentem przemawiającym za przemy-
słową stosowalnością wynalazku może być 
nawet sama możliwość jego wytwarzania 
w sposób przemysłowy (np. zabawki), 
ale w takim przypadku należy szczególnie 
wnikliwie zbadać czy wytworzony przedmiot 
spełni pokładane w nim oczekiwania, nie-
koniecznie czysto techniczne. Powszechne 
w judykaturze i piśmiennictwie jest rozumienie 
stosowalności wynalazku w szerszym, nie tyl-
ko przemysłowym sensie. Wielu autorów 
uważa, że techniczne rozwiązanie problemu 
powinno być użyteczne, zatem stosowalność 
powinna być ściśle powiązana z użytecz-
nością. Poniższy przykład może świadczyć 
o celowości takiego podejścia. Wspomniane 
zabawki daje się wyprodukować, więc wyda-
je się, że tym samym spełniają wymóg stoso-
walności przemysłowej. Czy tak jest na pew-
no? Żeby rozstrzygnąć tę kwestię, trzeba 
w każdym przypadku indywidualnie zbadać 
inne zagadnienie, a mianowicie – czy będzie 
spełnione oczekiwanie, że dziecko będzie się 
bawiło taką zabawką zgodnie z jej założonym 
przeznaczeniem?
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Przykład: rozważmy zgłoszenie wyna-
lazku, którym jest zdalnie sterowany sa-
mochodzik. W zgłoszeniu nie wspomniano 
o jakimkolwiek źródle energii (elektrycznej, 
mechanicznej, chemicznej), koniecznym 
do uruchomienia i zasilania silniczka, nie ma 
też żadnej wskazówki, że takie źródło energii 
powinno być umieszczone w samochodziku. 
Zabawka jest przeznaczona do zdalnego 
sterowania, jednak bez źródła energii funkcja 
zdalnego sterowania nie będzie wykonywana. 
Jeżeli dziecko będzie się nawet bawiło takim 
samochodzikiem, to nie jako samocho-
dzikiem zdalnie sterowanym. Oczekiwanie 
pokładane w zabawce nie będzie spełnione, 
więc nie ma ona waloru stosowalności prze-
mysłowej, a pechowy producent musiałby 
uwzględnić wszystkie reklamacje.

Przykład: domniemane perpetuum mo-
bile mające produkować energię z niczego 
nie jest stosowalne przemysłowo, ponieważ 
nie spełni pokładanego w nim oczekiwania 
o produkcji darmowej energii, mimo że samo 
urządzenie da się zbudować (wyproduko-
wać) zgodnie z przedstawieniem w opisie. 
Zauważmy, że oczekiwanie pokładane 
w tym urządzeniu ma tu charakter czysto 
techniczny, ponieważ energia jest pojęciem 
technicznym, a jej produkcja może się odby-
wać przemysłowo. Jeżeli jednak takie samo 
urządzenie zostałoby przedstawione w zgło-
szeniu wynalazku jako zabawka lub pomoc 
naukowa pokazująca, że perpetuum mobile 
jest niemożliwe, gdyż wcześniej czy później 
zatrzyma się – to wówczas cel dydaktyczny 
a choćby nawet rozrywkowy uzasadniałby 
sensowność wytwarzania urządzenia, a więc 
nie można by mu odmówić waloru przemy-
słowej stosowalności.

Z powyższych przykładów widać, że stoso-
walność przemysłowa wynalazku jest niero-
zerwalnie związana ze zdolnością do osią-
gnięcia za jego pomocą oczekiwanego 
efektu, który został zadeklarowany w opisie. 
Przeznaczenie wynalazku nie może być zmie-
nione po dacie zgłoszenia, gdyż prowadziłoby 
to do zmiany ujawnienia wynalazku i tym 
samym stawiałoby w niekorzystnej sytuacji 
osoby trzecie (art. 37 ust. 1). W powyższym 
przykładzie zgłoszone urządzenie będące 

domniemanym perpetuum mobile nie może 
nagle stać się zabawką lub pomocą szkolną 
tak samo, jak zdalnie sterowany samochodzik 
nie może w toku procedowania zgłoszenia 
„zgubić” przymiotu zdalnej sterowalności.

Podobnie jest z użytecznością wzoru użyt-
kowego. Wzór jest użyteczny, jeżeli za jego 
pomocą uda się osiągnąć spodziewany 
skutek, taki jaki został opisany w zgłoszeniu 
wzoru. I analogicznie do zgłoszenia wynalaz-
ku – nie można zmienić w zgłoszeniu wzoru 
użytkowego jego założonej użyteczności, 
gdyż zmieniłoby to w sposób niedopuszczal-
ny zakres ujawnienia wzoru (art. 37 ust. 1 
w zw. z art. 100). Podkreślę: zmiana użytecz-
ności sprowadziłaby się do zmiany wzoru 
użytkowego czyli przedmiotu żądanej ochro-
ny, a taka zmiana jest niedozwolona. Na tym 
jednak kończą się podobieństwa.

W przypadku wzoru użytkowego bezpo-
średnim spodziewanym skutkiem nie jest 
„uzyskiwanie wytworu lub wykorzystywanie 
sposobu”, jak w przypadku wynalazku 
(art. 27), lecz „osiągnięcie celu mającego 
praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu 
lub korzystaniu z wyrobów” (art. 94 ust. 2). 
Wynalazek musi prowadzić bezpośrednio 
do celu sprawdzalnego metodami fi zycznymi, 
musi dawać bezpośrednio weryfi kowalne 
efekty w postaci np. produktu, oddziałania 
na materię lub energię, wyniku pomiaru itp. 
Natomiast wzór użytkowy pełni rolę pośred-
niczącą w uzyskaniu konkretnej korzyści 
związanej albo z wytwarzaniem jakichś 
wyrobów, albo z korzystaniem z nich. Wzór 
użytkowy może być narzędziem przydatnym 
(tzn. niekoniecznie niezbędnym) w produkcji 
wytworu fi nalnego lub samym tym wytwo-
rem fi nalnym. W jednym i drugim przypadku 
posługiwanie się wzorem użytkowym musi 
dawać niezaprzeczalne korzyści i muszą one 
być praktyczne, zidentyfi kowane w zgłosze-
niu, a nie hipotetyczne, domniemane.

Przykład: przyrząd do wysyłania w prze-
strzeń kosmiczną wiązki fal elektromagne-
tycznych o parametrach zmiennych okresowo 
w czasie. Takim przyrządem może być laser 
z przesłoną w postaci tzw. Choppera na-
przemiennie otwierającą i zamykającą drogę 
dla wiązki światła (pominę na razie kwestię 

czy laser w ogóle może być wzorem użytko-
wym, to temat na później). Zadaniem przy-
rządu jest wysyłanie w przestrzeń między-
galaktyczną sygnałów łatwo odróżnialnych 
od naturalnego szumu i naturalnych sygnałów 
wysyłanych przez gwiazdy, obłoki pyłu galak-
tycznego itp. w celu poinformowania obcej 
cywilizacji o naszym istnieniu.

Taki przyrząd jest stosowalny przemysłowo, 
ponieważ może być wytwarzany jednostko-
wo lub seryjnie, w zależności od skali pro-
jektu naukowego i nadaje się do osiągnięcia 
technicznego skutku, sprowadzającego się 
do emitowania sygnału. Cel informacyjny po-
legający na wysyłaniu wiadomości za pomo-
cą tego sygnału do „Obcych” nie jest celem 
o charakterze technicznym, nie determinuje 
więc stosowalności przemysłowej wynalazku. 
Wątpliwa jest natomiast użyteczność tego 
urządzenia (jako wzoru użytkowego), ponie-
waż założony cel (wysłanie informacji do innej 
cywilizacji) nie ma praktycznego znaczenia 
przy korzystaniu z tego urządzenia. Cel 
byłby praktyczny, gdyby pociągnął za sobą 
skutek o praktycznym znaczeniu, polegający 
w tym przykładzie na nawiązaniu dwustron-
nej łączności, gdyż tylko wtedy nastąpiłoby 
potwierdzenie, że wysłana informacja została 
odebrana. Niestety, a może na szczęście, 
zgodnie z obecnym stanem wiedzy, ewentu-
alna skuteczność urządzenia mogłaby zostać 
potwierdzona dopiero po milionach lub nawet 
miliardach lat, gdyby ta obca cywilizacja 
z innej galaktyki zechciała nam łaskawie od-
powiedzieć za pomocą świetlnego „zajączka”. 
To oznacza, że praktyczne znaczenie wzoru 
nie jest w rozsądnym czasie weryfi kowalne, 
a więc trzeba uznać, że nie jest on użyteczny.

Przykład pokazuje, że wynalazek może być 
stosowalny przemysłowo, ale jako wzór 
użytkowy może nie być użyteczny. Problem 
tkwi we właściwym określeniu przeznaczenia 
wzoru użytkowego. Jeżeli cel zostanie tak 
określony, że jego praktyczne znaczenie 
nie będzie budziło żadnych wątpliwości, 
to i użyteczność nie będzie podważana. 
W powyższym przykładzie wystarczające 
byłoby określenie (w dacie zgłoszenia!) celu 
o charakterze czysto fi zycznym – emisja 
sygnału o zadanej charakterystyce na potrze-
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by badania Kosmosu. Wówczas oczekiwania 
związane ze wzorem użytkowym ograniczały-
by się do aspektu stricte technicznego i były-
by natychmiastowo weryfi kowalne. Podkreślę 
jeszcze raz: nie można po zgłoszeniu wzoru 
użytkowego redefi niować jego przeznaczenia, 
gdyż powodowałoby to zmianę ujawnienia 
wzoru użytkowego. Nie można ze zgłoszenia 
wykreślić fragmentu o zamiarze poinformo-
wania „Obcych” o ziemskiej kulturze, będą-
cym założonym celem wzoru użytkowego.

W literaturze wyraża się pogląd, że jeżeli 
wynalazek nie jest stosowalny przemysłowo, 
to nie jest użyteczny. Rzeczywiście, trudno 
wyobrazić sobie przedmiot, który umożliwiał-
by osiągnąć cel o praktycznym znaczeniu, 
a jednocześnie nie dałoby się go zastosować 
w żadnej gałęzi przemysłu. Cel o praktycz-
nym znaczeniu nie jest celem handlowym, 
bo ani wytwarzanie, ani korzystanie z wyrobu 
nie jest czynnością handlową.

Przykład: wahadełko do wykrywania 
cieków wodnych nie jest stosowalne prze-
mysłowo, ponieważ nie zapewnia, nawet 
z akceptowalnym na poziomie kilku procent 
ryzykiem porażki, wykrycia podziemnego 
przepływu wody. Nie jest również użyteczne, 
ponieważ nie ma jednoznacznych wyników 
badań, które udowadniałyby praktyczne 
znaczenie (skuteczność) posługiwania się 
wahadełkiem.

Ustawa Prawo własności przemysłowej 
nie mówi bezpośrednio o korzyściach, 
niemniej osiągnięcie celu o praktycznym 
znaczeniu jest równoznaczne z osiągnięciem 
oczekiwanej korzyści.

Korzyść a użyteczność

Korzyści nie muszą być natychmiastowe 
ani nie muszą być stuprocentowo pewne. 
Mogą być odsunięte w czasie, ale muszą się 
pojawić. Im późniejsze korzyści, tym większe 
ryzyko wpływu innych czynników „po dro-
dze”. Po zbyt długim czasie może nie istnieć 
powiązanie przyczynowo-skutkowe pomię-
dzy użyciem wzoru a odniesioną korzyścią, 
a to podważa faktyczną użyteczność wzoru. 
I kwestia pewności osiągnięcia korzyści: 
jest oczywiste, że w technice każdy pomiar 
jest obarczony błędem, a podczas produkcji 

zdarzają się incydentalne porażki. Licząc 
na osiągnięcie korzyści, musimy uwzględ-
niać tolerancje charakterystyczne dla danej 
dziedziny techniki. Jeżeli ryzyko może być 
opisane językiem matematyki i uwzględnione 
w rachunku korzyści, to nie wpływa negatyw-
nie na użyteczność wzoru użytkowego.

Przykład: wykrojnik (wzór użytkowy) 
może podczas produkcji blaszanych pudełek 
(użyteczność wzoru) wyciąć wadliwy element 
z blachy (porażka – brak korzyści), bo akurat 
w tym przypadku pod nóż wpadło ziarnko 
piasku. Jeżeli braki stanowią przewidywal-
ny i akceptowalny ułamek całej produkcji, 
to oczywiście nie przekreślają użyteczności 
wzoru.

Użyteczność wzoru musi być jednoznacznie 
określona w opisie zgłoszeniowym i nie może 
ograniczać się do podania dziedziny techniki 
czy obszaru zastosowań wzoru użytkowego. 
Tym bardziej nie jest wystarczające do wy-
kazania użyteczności wzoru wskazanie jego 
przeznaczenia w tytule.

Przykład: strzała do łuku sportowego 
(tytuł wzoru) – z tytułu nie wynika konkretna 
korzyść uzyskana dzięki wykorzystaniu 
zastrzeganego wzoru użytkowego. Jeżeli 
na przykład w zastrzeganej strzale lotki 
zostałyby przysunięte do grota, to mogłaby 
koziołkować i stałaby się bezużyteczna.

Nie ma znaczenia czy korzyść ze wzoru 
użytkowego osiąga wytwórca czy użytkownik 
wyrobu. Co więcej – korzyść nie musi być 
ukierunkowana antropocentrycznie, benefi -
cjentem wzoru użytkowego może być zwie-
rzę, także dzikie.

Przykład: miska dla psów charaktery-
zująca się tym, że średnica podstawy jest 
większa od średnicy wgłębienia w górnej 
części miski.

Przykład: lizawka dla dużych zwierząt 
leśnych znamienna tym, że jest zbudowana 
z plastikowej rury, której jeden koniec prze-
znaczony do wbicia w ziemię jest otwarty, 
a na drugim końcu jest zamocowany dekiel 
z wklęsłym dnem do umieszczenia na nim 
bryły soli kamiennej.

Przykład: słupek do szczepionki dla 
dzikich zwierząt mięsożernych, w którym 

górny koniec jest zaopatrzony w pionowy 
pręt, którego zaostrzony górny koniec jest 
hakowato zagięty, do nadziania porcji mięsa 
ze szczepionką.

Oczywiście można argumentować, 
że co prawda użyteczność wzoru, oceniana 
bezpośrednio, nie jest w tych przykładach 
adresowana do człowieka, ale pośrednio 
to on odnosi korzyść – jako hodowca (miska 
z karmą nie wywraca się), myśliwy (dokarmio-
na zwierzyna leśna jest w lepszej kondycji), 
turysta (szczepionka zmniejsza zagrożenie 
wścieklizną). W każdym przypadku można 
podać argument świadczący o pośredniej ko-
rzyści odnoszonej ze wzoru przez człowieka.

Odczucie radości, przyjemności z korzysta-
nia z wyrobu jest korzyścią uzasadniającą 
możliwość uznania tego wyrobu za wzór 
użytkowy. Użytkownik wyrobu nie musi oka-
zywać na zewnątrz faktu odniesienia korzyści 
i nie umniejsza to użyteczności wyrobu.

Przykład: deska surfi ngowa o szcze-
gólnym, zdefi niowanym ukształtowaniu 
dna jest wzorem użytkowym, ponieważ 
pozwala amatorom przejażdżek na falach 
doświadczać przyjemności. Surfowanie 
nie przekłada się bezpośrednio na korzyści 
o wymiarze społecznym, deska nie jest uży-
tecznym środkiem transportu, ale surferowi 
daje frajdę ze zmierzenia się z żywiołem. 
Jeżeli specyfi czne ukształtowanie dna deski 
zwiększa jej szybkość, manewrowość lub 
stabilność, to użytkownik będzie odnosił 
korzyść ze zwiększenia swoich możliwości, 
na przykład wykonując nowe ewolucje 
na falach.

Korzyść jest subiektywna, ale to nie zmienia 
faktu, że jest korzyścią. Korzyść nie musi 
mieć koniecznie wydźwięku społecznego, 
postulowanego w starszych opracowaniach. 
Może być ograniczona do jednej osoby, 
co więcej, może nie być widoczna dla innych 
osób. Korzyść z wykorzystania wzoru użytko-
wego może wręcz należeć do sfery intymnej, 
niemniej musi być rezultatem osiągnięcia celu 
o znaczeniu praktycznym. 

Użyteczność wzoru użytkowego przejawia 
się w jego potencjale do osiągnięcia korzyści 
przez wytwórcę lub użytkownika. Osiągnięcie 
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celu o praktycznym znaczeniu jest równo-
znaczne z osiągnięciem korzyści.

Aspekt użyteczności i jej związku z innymi 
elementami defi niującymi wzór użytkowy 
będzie powracał w kolejnych przykładach. 
Zapraszam Czytelników do podzielenia się 
swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami 
na temat wzorów użytkowych, które posta-
ram się wykorzystać w kolejnym artykule. 
Będzie on poświęcony m.in. relacji pomiędzy 
technicznością i nowością a użytecznością 
wzoru.

pkoczorowwski@uprp.pl
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Z wokandy UPRP

Kryteria znaku Kryteria znaku 
powszechnie znanego powszechnie znanego 

i renomowanegoi renomowanego

W październiku 2013 roku do Urzędu Patentowego RP W październiku 2013 roku do Urzędu Patentowego RP 
wpłynął sprzeciw T. sp. z o.o. z siedzibą w W. wobec wpłynął sprzeciw T. sp. z o.o. z siedzibą w W. wobec 
decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa 
ochronnego na znak towarowy HEPALIV na rzecz B. ochronnego na znak towarowy HEPALIV na rzecz B. 

sp. z o.o. z siedzibą w W.sp. z o.o. z siedzibą w W.

S porny znak towarowy przeznaczo-
ny został do oznaczania towarów 

zawartych w klasach 5 i 30 klasyfi kacji 
nicejskiej, tj. produkty farmaceutyczne, 
weterynaryjne i higieniczne, środki dezyn-
fekcyjne, środki antyseptyczne, preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profi lak-
tycznie i do celów leczniczych, suplementy 
diety do celów medycznych i inna żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, prepa-
raty witaminowe, zioła lecznicze, mineralne 
dodatki do żywności, żywność dla niemow-
ląt, cukierki farmaceutyczne, napoje lecz-
nicze (kl. 5), wyroby cukiernicze, słodycze, 
ekstrakty roślinne do celów spożywczych 
nie zawarte w innych klasach, niemedyczne 
suplementy diety nie zawarte w innych 
klasach (kl. 30).

Jako podstawę prawną swojego żądania, 
wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 
p. 2, art. 132 ust. 2 p. 3 oraz art. 132 ust. 1 
p. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. 

W zakresie naruszenia art. 132 ust. 2 
p. 2 p.w.p. wnoszący sprzeciw 

powołał się na swoje uprawnienie do jede-
nastu słownych znaków towarowych: HE-
PATIL (od 10 lutego 1995 r.), HEPATIL-VIT 
(od 27 lipca 1995 r.), HEPATIL COMPLEX 

COMPLEXOWA TROSKA O WĄTROBĘ 
(od 28 marca 2012 r.), HEPATIL WĄTROBA 
(od 3 marca 2011 r.), HEPATIL WĄTROBA 
JEST TYLKO JEDNA (dwa znaki od 3 mar-
ca 2011 r.), HEPATIL VIT WSPOMAGA 
PRACĘ WĄTROBY (od 14 stycznia 2008 r.), 
HEPATIL VIT WSPOMAGA PRACĘ 
WĄTROBY (od 14 stycznia 2008 r.), HE-
PATIL (od 22 maja 2007 r.), HEPATIL VIT 
(od 22 maja 2007 r.), HEPATIL WĄTROBĘ 
REGENERUJE TO ZNACZY ODBUDOWU-
JE (od 4 października 2006 r.). 

S tawiając zarzut podobieństwa spor-
nego znaku towarowego HEPALIV 

wnoszący sprzeciw wskazał, iż jest on po-
dobny do ww. znaków zarejestrowanych 
na jego rzecz. (…) Zdaniem sprzeciwia-
jącego znak HEPATIL jest znakiem silnie 
rozpoznawalnym, o czym świadczy ponad 
dwudziestoletnia obecność na polskim 
rynku, a także promocja tak oznaczanego 
produktu, co może prowadzić do zaistnienia 
ryzyka skojarzenia znaków. 

W zakresie zarzutu z art. 132 ust. 2 p. 3 
p.w.p. sprzeciwiający wskazał, iż zareje-
strowany na jego rzecz znak HEPATIL jest 
znakiem renomowanym. (…) W celu wyka-
zania długotrwałego używania oznaczenia 
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HEPATIL wnoszący sprzeciw powołał się 
na przedłożone do akt przedmiotowej spra-
wy dowody, a także kampanie reklamowe 
dotyczące produktu z tym oznaczeniem: 
ulotkę informacyjną HEPATIL, ulotkę 
HEPATIL COMPLEX, wydruk ze strony 
Teva.pl HEPATIL TRAWIENIE, informację 
o produkcie o nazwie HEPATIL, badanie 
pt.: rekomendacje dotyczące kategorii 
preparatów na bóle brzucha i dolegliwości 
wątroby, reklamy produktu oznaczanego 
HEPATIL, ulotkę reklamową produktu ozna-
czanego HEPATIL, artykuł z prasy, ulotka 
reklamowa HEPATIL, wydruk ze strony 
wirtualnemedia.pl – HEPATIL COMPLEX: 
COMPLEXOWA TROSKA O WĄTROBĘ, 
wydruk ze strony wirtualnemedia.pl, pt. „Ak-
torka z Klanu reklamuje Hepatil”, artykuł 
ze strony portalmedialny.pl pt. „Hand Made 
dla Hepatilu”, artykuł ze strony marketin-
gnews.pl pt. „Kampania Hepatilu na kolei 
„Wątroba nie wysiada””, wydruk ze strony 
wiadomości.mediarun.pl pt. „Hand Made 
dla Hepatilu Complex”. 

Z daniem sprzeciwiającego, odbiorca, 
widząc sporny znak HEPALIV powią-

że go ze znakiem HEPATIL, który jest mu 
znany z powodu długotrwałej i intensywnej 
obecności produktu HEPATIL na rynku, 
a nawet, jeżeli dostrzeże różnice, to samo 
zestawienie w świadomości klienta obrazu 
znaku HEPATIL i HEPALIV stanowi o na-
ruszeniu znaku renomowanego HEPATIL. 
Oznacza to, zdaniem wnoszącego sprze-
ciw, że rejestracja spornego znaku może 
być także szkodliwa dla mocy odróżniającej 
i renomy znaku HEPATIL. Ponadto obec-
ność na rynku HEPALIV, inkorporującego 
znak renomowany HEPATIL osłabia jego 
oryginalność i zdolność kojarzenia przez 
klientów renomowanego znaku HEPATIL. 

Podnosząc zarzut naruszenia art. 132 
ust. 1 p. 2 p.w.p. wnoszący sprzeciw 
podniósł, że znak HEPATIL jest znakiem 
powszechnie znanym. Zdaniem sprzeci-
wiającego, znak HEPATIL był powszechnie 
znany w dacie zgłoszenia spornego znaku. 
W tym zakresie powołał się na intensywne 
używanie i promowanie znaku HEPATIL 
przed 2011 rokiem, o czym świadczyć 

miały, jego zdaniem, dowody przedłożo-
ne do akt sprawy. Wnoszący sprzeciw 
podniósł także, że preparat HEPATIL był 
dostępny w co najmniej 99% działających 
aptek, a niemal połowa respondentów 
wskazywała (w pytaniach niekierunkowych) 
go jako znany. Zdaniem wnoszącego 
sprzeciw w tym aspekcie sprawy aktualna 
jest również wcześniejsza argumentacja 
wraz z materiałem dowodowym powo-
łanym w związku z zarzutem naruszenia 
art. 132 ust. 2 p. 2 p.w.p. Wobec powyższe-
go sprzeciw jest zasadny. (…)

P odczas rozprawy w październiku 
2014 r. strony postępowania pod-

trzymały swoje dotychczasowe stanowiska 
w sprawie. Uprawniony (…) W odniesieniu 
do zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 
p. 2 p.w.p. stwierdził, że nie wszystkie 
znaki powołane przez sprzeciwiającego 
są wcześniejsze względem znaku HEPALIV, 
dlatego też nie mogą stanowić skutecznego 
przeciwstawienia dla znaku HEPALIV ani 
też nie potwierdzają twierdzenia sprzeciwia-
jącego o istniejącej serii znaków HEPATIL. 
Podkreślił, że ocena podobieństwa doko-
nana przez sprzeciwiającego w rzeczywi-
stości objęła jedynie dwa znaki, tj. HEPATIL 
(prawo od 10 lutego 1995 r. i od 22 maja 
2007 r.).

Z daniem uprawnionego, sporny 
znak towarowy nie jest podobny 

do ww. znaków sprzeciwiającego. Ponadto, 
sprzeciwiający skupił się na ocenie podo-
bieństwa na wspólnym dla tych oznaczeń 
elemencie „HEPA-”, pomijając całkowicie 
kwestię konotacji jakie ma ten przedrostek. 
Przedrostek ten nie jest bowiem zdaniem 
uprawnionego, jak twierdzi sprzeciwiają-
cy, znaczeniowo neutralny, ale pochodzi 
od greckiego słowa „hepar” oznaczającego 
wątrobę i jest przyjęty jako element wielu 
określeń, również w języku polskim (wska-
zał przykłady). W konsekwencji istnieje 
wiele znaków towarowych z tym elemen-
tem, które są przeznaczone do oznaczania 
towarów z klasy 5 (wskazał liczbę takich 
znaków). Uprawniony przedstawił również 
przykłady nazw preparatów dopuszczonych 
do obrotu zawierających element „HEPA”. 

W tej sytuacji, w ocenie uprawnionego, 
przedrostek „HEPA-” jest pozbawiony 
zdolności odróżniającej, wskazuje bowiem, 
że takie preparaty mają wpływ na wą-
trobę. W świetle powyższego, zdaniem 
uprawnionego, element „HEPA-” nie może 
przesądzać o podobieństwie znaków towa-
rowych. Zdaniem uprawnionego, o braku 
podobieństwa między porównywanymi 
znakami towarowymi świadczą odmienne 
zakończenia tych znaków. Zakończenia 
„-LIV” i „-TIL” różnią się w stopniu umożli-
wiającym łatwe ich rozróżnienie w obrocie. 
Mają różne początkowe i różne końcowe 
litery, ponadto zakończenie „LIV” może 
kojarzyć się z angielskim słowem liver ozna-
czającym wątrobę, natomiast „TIL” nie budzi 
takich konotacji. W zakresie podobieństwa 
towarów, uprawniony zakwestionował 
ocenę sprzeciwiającego, w szczególności 
dotyczącą oceny podobieństwa towarów 
z klasy 30 (znak sporny) i z klasy 5 (znaki 
wcześniejsze). 

N astępnie uprawniony stwierdził, 
że sprzeciwiający nie uzasadnił 

ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, 
ponieważ uzasadnienie to nie odniosło się 
do takich zagadnień, jak podwyższona 
uwaga konsumentów w przypadku produk-
tów farmaceutycznych, udział przy zakupie 
podmiotu profesjonalnego – farmaceuty. 
Podniósł także nieadekwatność przytoczo-
nego w uzasadnieniu orzecznictwa w tym 
zakresie. 

Uprawniony ocenił materiał dowodowy 
przedłożony przez wnoszącego sprzeciw 
na potwierdzenie renomy i powszechnej 
znajomości znaków, powołanych przez 
wnoszącego sprzeciw. Stwierdził, że część 
tych materiałów nie ma znaczenia dla 
sprawy (np. dotyczące przedsiębiorstwa 
sprzeciwiającego), brak jest dowodów po-
twierdzających obecność na polskim rynku 
towaru oznaczanego znakiem HEPATIL 
od 1993 r., ponadto np. ulotki informacyjne 
o preparacie z oznaczeniem HEPATIL 
nie potwierdzają renomy tego oznaczenia. 
Prezentacja preparatu HEPATIL przygo-
towana przez samego sprzeciwiającego, 
także nie świadczy o renomie oznaczenia, 
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tak samo jak badania przeprowadzone 
wśród farmaceutów. Przykłady reklam te-
lewizyjnych nie wskazują na częstotliwość 
ich nadawania oraz na czas, również, 
co do reklam drukowanych, zdaniem 
uprawnionego, brak jest opisu kiedy i w ja-
kiej ilości zostały wyprodukowane. Artykuły 
o kampaniach reklamowych nie potwier-
dzają powszechnej znajomości i renomy. 
Uprawniony wypowiedział się odnośnie 
do każdego z zarzutów. 

W zakresie zarzutu podobieństwa 
(art. 132 ust. 2 p. 2 p.w.p.) stwier-

dził, że sprzeciwiający nie wykazał żadnego 
podobieństwa pomiędzy porównywanymi 
znakami, a także ryzyka wprowadzenia 
w błąd. Co do zarzutu naruszenia art. 132 
ust. 2 p. 3 p.w.p., podkreślił, iż poza bra-
kiem wykazania podobieństwa znaku 
spornego i renomy znaków towarowych, 
do których jest uprawniony, uprawniony 
nie wskazał, który ze wskazanych w ww. 
przepisie skutków naruszenia renomy ma 
miejsce w stanie przedmiotowej sprawy. 
W zakresie zarzutu z art. 132 ust. 1 p. 2 
p.w.p. uprawniony podniósł, że nie wyka-
zano podobieństwa znaków, a ponadto 
z przedłożonych dowodów nie wynika 
powszechna znajomość znaków, na które 
powołał się sprzeciwiający. 

W noszący sprzeciw w piśmie z li-
stopada 2014 r. ustosunkował 

się do stanowiska strony przeciwnej za-
prezentowanego na rozprawie w paździer-
niku 2014 r. W szczególności odniósł się 
do kwestii podobieństwa towarów z klas 
5 i 30 (znaku spornego) oraz z klasy 5 
przeciwstawionego znaku HEPATIL (prawo 
od 10 lutego 1995 r.). Zdaniem sprzeciwia-
jącego towarami identycznymi są produkty 
farmaceutyczne w klasie 5 (znak sporny 
i znaki wcześniejsze) zaś pozostałe towary 
z klas 5 i 30 spornego znaku są towarami 
podobnymi. Stąd towary chronione spor-
nym znakiem, tj. preparaty parafarmaceu-
tyczne stosowane profi laktycznie i do celów 
leczniczych, suplementy diety do celów 
medycznych i inna żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, preparaty witami-
nowe, zioła lecznicze, mineralne dodatki 

do żywności, żywność dla niemowląt, 
cukierki farmaceutyczne, napoje lecznicze 
(kl. 5) oraz niemedyczne suplementy diety 
nie zawarte w innych klasach (kl. 30), 
są podobne. 

Podniósł, że ugruntowany jest pogląd 
o podobieństwie preparatów farmaceu-
tycznych i suplementów diety, ponieważ 
są one równolegle przeznaczone po to, 
aby wzmocnić organizm. Ponadto tego ro-
dzaju towary są dostępne w tych samych 
punktach sprzedaży, tj. „apteki, sklepy zie-
larskie, niekiedy drogerie, supermarkety”. 
Co do produktów weterynaryjnych, higie-
nicznych wyrobów cukierniczych, słody-
czy, ekstraktów roślinnych do celów spo-
żywczych, niezawartych w innych klasach, 
zdaniem sprzeciwiającego, są to towary 
komplementarne względem preparatów 
farmaceutycznych. Bowiem tego rodzaju 
towary (jak np. produkty higieniczne – 
pieluchy, wilgotne chusteczki, opatrunki 
itp.) stosowane są przez ludzi chorych 
i „nabywane są niejako przy okazji kupo-
wania leków czy suplementów”. Zdaniem 
sprzeciwiającego, także takie towary jak: 
wyroby cukiernicze, słodycze, ekstrakty 
roślinne do celów spożywczych „bywają 
towarami podobnymi i komplementarnymi 
względem preparatów farmaceutycznych” 
(akta, tom II, k. 246). Jak stwierdził wno-
szący sprzeciw „fi rmy farmaceutyczne 
i produkujące suplementy często oferują 
konsumentom także produkty spożywcze 
z serii »zdrowa żywność«” (akta, tom II, 
k. 246), które np. wspomagają odchu-
dzanie czy dostarczają witamin, ponadto 
produkty te mają inną postać niż batony 
zbożowe, żelki witaminowe i soki dostępne 
są w aptekach, drogeriach czyli tam gdzie 
sprzedaje się leki i suplementy (wskazał 
przykłady takich produktów). Następnie, 
sprzeciwiający powtórzył zarzuty narusze-
nia przez sporne prawo art. 132 ust. 2 p. 2 
i p. 3 p.w.p. oraz art. 132 ust. 1 p. 2 p.w.p., 
jak również przedstawił polemikę ze stano-
wiskiem uprawnionego, w szczególności 
odnoszącą się do oceny podobieństwa 
oznaczeń i ich elementów składowych 
oraz oceny warstwy znaczeniowej ele-
mentu „HEPA-”. 

Uprawniony w piśmie ze stycznia 2015 r. 
odniósł się do stanowiska sprzeciwiającego 
w kwestii oceny podobieństwa towarów 
i oznaczeń, jak również oceny w zakresie 
renomy i powszechnej znajomości znaków.

Podczas rozprawy w styczniu 2015 r. strony 
podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. 

K olegium Orzekające po szczegó-
łowym rozpatrzeniu wszystkich 

materiałów dowodowych, zgromadzonych 
w przedmiotowej sprawie, wysłuchaniu 
stron i dokładnym, wszechstronnym wyja-
śnieniu stanu faktycznego w świetle art. 7 
k.p.a. i art. 77 k.p.a. zważyło, co następuje.

W związku ze wszczęciem przedmiotowej 
sprawy na skutek sprzeciwu, zgodnie 
z art. 246 ustawy Prawo własności prze-
mysłowej, Kolegium Orzekające nie badało 
interesu prawnego żądającego unieważnie-
nia spornego prawa.

W przedmiotowej sprawie zadaniem Kole-
gium Orzekającego było dokonanie oceny, 
czy sporny znak towarowy HEPALIV naru-
sza przepisy wskazane przez wnoszącego 
sprzeciw jako podstawa sprzeciwu. 

O dnosząc się do art. 132 ust. 2 
p. 2 p.w.p. Kolegium Orzekające 

stwierdziło, iż znak towarowy HEPALIV jest 
znakiem słownym, również przeciwstawiony 
znak HEPATIL (prawo od 10 lutego 1995 r.) 
jest znakiem słownym. Pozostałe powołane 
przez sprzeciwiającego znaki towarowe 
nie zostały przez sprzeciwiającego pod-
dane ocenie podobieństwa towarów, stąd 
ocena podobieństwa towarów dotyczy 
wyłącznie znaku wcześniejszego HEPATIL 
(prawo od 10 lutego 1995 r.). 

Dokonując oceny podobieństwa na podsta-
wie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w pierwszej 
kolejności należy poddać ocenie podobień-
stwo samych towarów (wyrok WSA w War-
szawie z dnia 25 października 2006 r. sygn. 
akt VI SA/Wa 533/06).

Zdaniem Kolegium Orzekającego, w ni-
niejszej sprawie porównywane znaki 
towarowe przeznaczone zostały w części 
do oznaczania identycznych towarów, 
a mianowicie preparatów farmaceutycz-
nych, sformułowanie to znajduje się w obu 
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porównywanych wykazach towarów, zatem 
za uzasadnione należy przyjąć, że zakres 
pojęciowy tego określenia jest identyczny. 
Natomiast towary z klasy 5 (znak sporny), 
tj.: produkty weterynaryjne, preparaty para-
farmaceutyczne stosowane profi laktycznie 
i do celów leczniczych, suplementy diety 
do celów medycznych i inna żywność die-
tetyczna do celów leczniczych, preparaty 
witaminowe, zioła lecznicze, mineralne do-
datki do żywności, żywność dla niemowląt 
cukierki farmaceutyczne, napoje lecznicze 
oraz z klasy 30, niemedyczne suplementy 
diety nie zawarte w innych klasach, w oce-
nie Kolegium Orzekającego, są podobne 
do objętych ochroną znaku wcześniejszego 
produktów farmaceutycznych. 

Podobieństwo to, zdaniem Kolegium 
Orzekającego polega na podobnym prze-
znaczeniu, tzn. mającym wpływ na zdrowie, 
podobnym kręgu odbiorców osób chorych 
(produkty farmaceutyczne – znak wcze-
śniejszy) lub pragnących zachować lub 
odzyskać zdrowie (profi laktycznie preparaty 
parafarmaceutyczne, suplementy diety 
– znak sporny). 

Co do produktów weterynaryjnych, to skoro 
są to produkty farmaceutyczne, ale prze-
znaczone dla zwierząt, zatem nie można 
wykluczyć, iż produkty farmaceutyczne 
nie będą stosowane u zwierząt, zatem 
towary te należy uznać za podobne. 

Za niepodobne, komplementarnie Kole-
gium uznało następujące towary z klasy 5: 
produkty higieniczne, środki dezynfekcyj-
ne, środki antyseptyczne, a z klasy 30: 
wyroby cukiernicze, słodycze, ekstrakty 
roślinne do celów spożywczych nie zawar-
te w innych klasach. Należy podkreślić, 
że są to odmienne rodzajowo towary, 
ich przeznaczenie, natura, sposób użytko-
wania są różne. Produkty higieniczne służą 
do zachowania czystości są wyproduko-
wane z zupełnie innych surowców, również 
środki dezynfekcyjne i środki antyseptyczne 
mają za zadanie doprowadzenie do czy-
stości i usunięcia drobnoustrojów, stąd też 
nie można automatycznie uznać, że są nie-
zbędne w korzystaniu z farmaceutyków. 
Za niepodobne w tym kontekście należy 

uznać sklasyfi kowane w klasie 30 wyroby 
cukiernicze, słodycze i ekstrakty roślinne, 
ponieważ poza oczywistym odmiennym 
przeznaczeniem towarów z klasy 30, które 
służą do spożycia, a nie najogólniej do le-
czenia, odmiennym sposobem używania, 
cechują się różnym sposobem produkcji 
i użytymi składnikami oraz różnym spo-
sobem wprowadzania do obrotu (apteka 
– sklep, dział spożywczy).

W związku z powyższym Kolegium 
Orzekające nie uznało zasadności 

stanowiska wnoszącego sprzeciw, który 
twierdził, że ww. towary są komplementar-
ne i podzieliło stanowisko przyjęte w euro-
pejskim orzecznictwie, iż o komplementar-
nym charakterze towarów świadczy zwią-
zek polegający na tym, że jeden towar jest 
nieodzowny lub istotny do użycia drugiego, 
jak w wyroku Sądu Pierwszej Instancji 
z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-169/03 
Sergio Rossi przeciwko OHIM – Sissi Rossi 
(SISSI ROSSI, pkt 60). 

W rozpatrywanej sprawie, sprzeciwiający 
stwierdził jedynie, że produkty higieniczne 
są „w dużej mierze przeznaczone dla ludzi 
chorych i nabywane są niejako przy okazji 
kupowania leków” (akta, tom II, k. 246) 
i w związku z tym są komplementarne 
względem farmaceutyków, co w ocenie 
Kolegium Orzekającego, nie potwierdza 
zdania sprzeciwiającego o nieodzowności 
tych towarów. Z faktu wspólnego nabywa-
nia towarów nie może wynikać ich kom-
plementarny związek. Analogicznie należy 
odnieść się do twierdzenia o podobieństwie 
i komplementarności wyrobów cukierni-
czych, słodyczy, ekstraktów roślinnych 
(kl. 30 – znak sporny) i farmaceutyków 
(kl. 5 – znak wcześniejszy), o którym ma 
świadczyć, zdaniem wnoszącego sprzeciw, 
to, że „fi rmy farmaceutyczne i produkujące 
suplementy często oferują konsumentom 
także produkty spożywcze z serii „zdrowa 
żywność”, co, zdaniem Kolegium, nie po-
twierdza istnienia związku pomiędzy ww. 
towarami. Tym samym oferowanie przez 
producentów szerokiej gamy produktów 
nie świadczy o komplementarnym charak-
terze towarów. 

Przyjęcie twierdzenia wnoszącego sprze-
ciw o uzupełniającym charakterze części 
towarów z klas 5 i 30 znaku spornego 
prowadziłoby, zdaniem Kolegium Orzeka-
jącego, do nieuzasadnionego rozszerzenia 
ochrony znaku wcześniejszego, który służy 
wyłącznie do oznaczania produktów farma-
ceutycznych w klasie 5. 

Zatem Kolegium Orzekające zasadnie przy-
jęło, że porównywane towary, dla których 
zostały przeznaczone przeciwstawione 
znaki HEPALIV (znak sporny) oraz HEPATIL 
(prawo od 10 lutego 1995 r.) przeznaczone 
są do oznaczania identycznych towarów, 
tj. farmaceutyków, towarów podobnych, 
czyli produktów weterynaryjnych, prepara-
tów parafarmaceutycznych stosowanych 
profi laktycznie i do celów leczniczych, 
suplementów diety do celów medycznych, 
żywności dietetycznej do celów leczni-
czych, preparatów witaminowych, ziół 
leczniczych, mineralnych dodatków do żyw-
ności, żywności dla niemowląt, cukierków 
farmaceutycznych, napojów leczniczych, 
niemedycznych suplementów diety. Nato-
miast w pozostałym zakresie obejmującym 
ochroną spornego znaku towarowego 
towary, takie jak: produkty higieniczne, 
środki dezynfekcyjne, środki antyseptyczne, 
wyroby cukiernicze, słodycze, ekstrakty 
roślinne do celów spożywczych, podo-
bieństwo do farmaceutyków musi zostać 
wykluczone. 

W zakresie oceny podobieństwa samych 
oznaczeń Kolegium Orzekającego uwzględ-
niło orzecznictwo i przyjęło, że (…) przed-
miotem oceny jest podobieństwo znaku 
spornego HEPALIV do znaku wcześniejsze-
go HEPATIL (prawo od 10 lutego 1995 r.). 

Oba porównywane znaki mają charakter 
znaków słownych, a więc ich warstwa 
grafi czna sprowadza się wyłącznie do se-
kwencji liter, odpowiadającej głoskom 
użytym w tych słowach. Oznacza to, 
że wizualna ocena podobieństwa dotyczy 
samych wyrazów, które nie znajdują się 
we wzajemnym oddziaływaniu z elemen-
tami grafi cznymi. Z uwagi na powyższe, 
wyrazy te należy uznać za wyraźne, dobrze 
widoczne i nie ulegające w odbiorze znie-
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kształceniom, które mogłyby pojawić się 
w związku z zastosowaniem niestandardo-
wej czcionki lub nachodzącymi na wyrazy 
elementami grafi cznymi. Wizualnie znaki 
te będą postrzegane zgodnie z zapisem, 
a więc z uwzględnieniem wszystkich po-
dobieństw i różnic wynikających z zastoso-
wania określonych liter tworzących wyrazy 
HEPALIV i HAPATIL. Bez wątpienia wyrazy 
te zawierają identyczną pierwsza literę „H” 
oraz identyczną sekwencję czterech pierw-
szych liter „HEPA-”. Wprawdzie istniejąca 
zbieżność początkowej części wyrazów 
może zostać dostrzeżona przez odbiorców, 
to jednak w znakach tych łatwo dostrzegal-
ne są istniejące między tymi znakami róż-
nice. Fonetycznie oceniane słowa brzmią: 
hepatil i hepalif. W płaszczyźnie znacze-
niowej znaki są fantazyjne, ale nie można 
pominąć, że element „HEPA-” jest, w ocenie 
Kolegium Orzekającego, zbliżony do grec-
kiego słowa „hepar” oznaczającego w tym 
języku nazwę wielofunkcyjnego gruczołu 
występującego u wszystkich kręgowców, 
tj. wątrobę (za wikipedia.pl na stronie www), 
zatem jest to nazwa organu dla którego 
przeznaczono produkty oznaczane porów-
nywanymi znakami towarowymi. 

Tym samym, nie można przyjąć twierdzenia 
wnoszącego sprzeciw, że „dla przeciętne-
go konsumenta (którym jest pacjent bez 
przygotowania medycznego) element HEPA 
jest oznaczeniem całkowicie fantazyjnym”. 
Jak wykazano wyżej element „HEPA-” 
w bezpośredni sposób nawiązuje do nazwy 
„hepar”, oznaczającego wątrobę. Końco-
we elementy „-TIL” oraz „-LIV” nie budzą, 
w ocenie Kolegium Orzekającego, żadnych 
konotacji. Oceniając całościowo oznaczenia 
HEPALIV (sporny znak towarowy) oraz 
HEPATIL (znak wcześniejszy) należy pod-
kreślić, że mimo istniejącego wspólnego 
elementu „HEPA”, oceniane znaki zawierają 
takie odmienne elementy, które w całości 
dostatecznie różnicują oba oznaczenia. 
Ta różnica jest zauważalna w zapisie obu 
słów, jak również w ich brzmieniu. 

P onadto nie można także 
nie uwzględnić tego, że „HEPA-”, 

a więc wspólny element znaków, może 

budzić skojarzenia ze słowem oznaczają-
cym po grecku wątrobę. Istniejąca różnica 
dominuje więc w odbiorze jakie całe znaki 
towarowe wywierają na odbiorcy. Oznacza 
to, że dystans istniejący między znaka-
mi na płaszczyźnie wizualnej nie ulega 
szczególnej zmianie na płaszczyźnie fone-
tycznej. Analizowanie przeciwstawionych 
w niniejszej sprawie oznaczeń według 
ich cechy wspólnej dowodzi zatem, że ce-
cha ta nie prowadzi do pomylenia znaków, 
gdyż oznaczenia postrzegane jako całość 
nie wywołują wrażenia wspomnianego 
podobieństwa. W przedmiotowej sprawie, 
Kolegium Orzekające stwierdziło, że w za-
kresie podobieństwa towarów, przeciw-
stawione znaki towarowe służą w części 
do oznaczania identycznych towarów (pro-
dukty farmaceutyczne), a w części są to to-
wary podobne (wskazane wyżej). Przezna-
czone do oznaczania tych towarów znaki, 
mimo, iż posiadają identyczny początkowy 
element „HEPA-”, dzięki odmiennej części 
końcowej są na tyle zróżnicowane by do-
statecznie eliminować podobieństwo. 

N ie sposób zatem uznać, że obec-
ność w obrocie przeciwstawionych 

znaków towarowych kreuje ryzyko wpro-
wadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd, 
przy uwzględnieniu warunków rynku farma-
ceutyków oraz uczestników tego rynku. (…) 
Kolegium odwołało się do przyjętej defi nicji 
(…) przeciętnego konsumenta (…) jako 
osoby „należycie i dobrze poinformowanej, 
należycie uważnej i ostrożnej”. Osoba taka 
nie może pomylić różnych znaków. Nie bez 
znaczenia w powyższym kontekście jest 
fakt, że produkty farmaceutyczne są towa-
rem szczególnym, wymuszającym uwagę 
przy ich zakupie. Wynika to z ich przezna-
czenia oraz różnych wskazań i przeciw-
wskazań związanych z ich stosowaniem. 
Odbiorcą leków są zarówno pracownicy 
sektora medycznego jak i pacjenci. Pierwsi 
z nich mają zaostrzone kryteria staranności 
w zakresie wiedzy i dbałości przy naby-
waniu i korzystaniu z produktów farma-
ceutycznych. Z uwagi na charakter leków 
bez wątpienia także pacjentom nie można 
przypisać cech odbiorcy nieuważnego, 
co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie 

np. Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z dnia 
6 kwietnia 2006 r., sprawa T-202/04, publ. 
w www.curia.europa.eu. (…) Także na grun-
cie niniejszej sprawy, mając na względzie 
należytą uwagę jaką powinien wykazać 
przeciętny odbiorca leków oznaczonych 
przeciwstawionymi znakami towarowymi, 
należy uznać, iż nie mogą zostać pomylone. 

P onadto w przedmiotowej sprawie, 
ma miejsce sytuacja, nawiązywania 

nazwy preparatu farmaceutycznego do na-
zwy leczonego organu. W świetle powyż-
szego uznać należy, iż nie ma znaczenia, 
że nazwa ta pochodzi z języka greckiego. 
Nazewnictwo medyczne w większości 
bowiem opiera się na słownictwie łacińskim 
i greckim. Także nie można przyjąć, że oso-
by leczące się na konkretne schorzenia 
nie znają choćby podstawowych słów łaciń-
skich czy greckich, wskazujących na cho-
roby lub organy dotknięte chorobą, tym 
bardziej, że nazwy specjalizacji lekarskich 
również mają taką etymologię (np. kardio-
log, dermatolog, itd.). 

W tym też kontekście można przyjąć, 
że oceniane znaki towarowe zawierają 
element aluzyjny „HEPA”, który jak wy-
kazał uprawniony stanowi podstawę dla 
wielu znaków towarowych (akta, tom II, 
k. 273–271). (…) Na potwierdzenie Kolegium 
Orzekające odwołało się do orzecznictwa 
WSA w Warszawie, wyrok z dnia 27 grudnia 
2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1044/05. (…)

Wnoszący sprzeciw, podniósł w przedmio-
towym sprzeciwie zarzut naruszenia przez 
sporne prawo art. 132 ust. 2 p. 3 p.w.p. 
i stwierdził, że sporny znak narusza jego 
prawo do znaku renomowanego HEPATIL 
(prawo od 10 lutego 1995 r.). Aby można 
było uznać wykorzystanie renomy cudzego 
znaku towarowego, wnoszący sprzeciw 
musiałby przede wszystkim wykazać reno-
mę znaku. 

Podkreślenia wymaga, iż w obowiązują-
cym ustawodawstwie brak jest ustawowej 
defi nicji renomowanego znaku towaro-
wego, (…) stąd (…) odwołania się do sta-
nowiska doktryny oraz orzecznictwa (…) 
jak glosa R. Skubisza do wyroku z dnia 
27 lutego 2008 r., sygn. II GSK 359/07, 



Nr 4/2016 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    137

A K A D E M I A  W I E DZ Y  I PA K A D E M I A  W I E DZ Y  I P

Ryszard Kajzer (Warszawa) – 3. miejsce w kategorii otwartej w konkursie Urzędu Patentowego RP 
na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej (2010)
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(w: Przegląd Sądowy, kwiecień 2009 r., 
str. 138 i następ.) (…) Ponadto Kolegium 
Orzekające oceniając czy znak, na który 
powołał się sprzeciwiający, jest reno-
mowany korzystało z ustalonych przez 
orzecznictwo europejskie wskaźników 
oceny znaku renomowanego (…) jak (…) 
wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 
grudnia 2004 r. w sprawie El Corte Ingles, 
T-8/03 i z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 
SPA Finders, T-67/04 i decyzję OHIM 
z dnia 17 kwietnia 2009 r. Nr 780256 
w sprawie Tosca, w orzeczeniach tych 
przyjęto, że testem na renomę znaku 
towarowego, poza znaczącą znajomością 
znaku jest: 2/ udział znaku towarowego 
w rynku, 3/ intensywność oraz geogra-
fi czny zasięg używania, 4/ intensywność 
kojarzenia towarów z tym znakiem, 5/ 
wielkość nakładów poniesionych na rekla-
mę i promocję znaku. 

W świetle powyższego, w ocenie 
Kolegium Orzekającego, uzasad-

nione jest stwierdzenie, że wnoszący sprze-
ciw nie przedłożył takich materiałów, które 
w jednoznaczny sposób umożliwiają ocenę 
ww. kryteriów i uznania czy znak towarowy 
HEPATIL o nr R.83582 jest renomowany, 
czy też brak mu takiego charakteru. Przede 
wszystkim, brak jest jakichkolwiek dowo-
dów wskazujących na znaczny poziom 
znajomości tego znaku wśród odbiorców. 
Z treści jedynego przedłożonego do akt 
przedmiotowej sprawy badania pt. „Reko-
mendacje dotyczące kategorii preparatów 
na bóle brzucha i dolegliwości wątroby” 
wynika, że w sierpniu 2010 r. (a więc przed 
datą zgłoszenia w dniu 11 lipca 2011 r. 
spornego znaku), próbą badawczą objęto 
wyłącznie farmaceutów. 

W świetle powyższego nie można 
ustalić poziomu znajomości znaku 

wśród jego odbiorców, ponieważ farma-
ceuci stanowią, w wypadku produktów 
farmaceutycznych, jedynie część odbior-
ców i nie są odbiorcami fi nalnymi, tak jak 
pacjenci. Pozostałe materiały dowodowe 
en bloc, zdaniem Kolegium Orzekającego, 
w żaden sposób nie odpowiadają kryteriom 
oceny renomy znaku towarowego, stąd też 

w badanym kontekście sprawy nie mogą 
mieć znaczenia. Wnoszący sprzeciw powo-
łał w rzeczywistości jednostkowe materiały 
dotyczące samego produktu ze znakiem 
HEPATIL lub też materiały reklamowe o tym 
produkcie czy o podmiotach realizujących 
reklamy na jego rzecz, które nie mają zna-
czenia przy ustalaniu renomowanego cha-
rakteru znaku HEPATIL, którego ochrony 
domaga się w przedmiotowym postępowa-
niu. W tej sytuacji nieadekwatność materia-
łu dowodowego z podniesionym zarzutem, 
nie pozwala na uznanie racji wnoszącego 
sprzeciw. 

Wnoszący sprzeciw podniósł również 
zarzut naruszenia przez sporne prawo 
art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. (…) Kolegium 
Orzekające podkreśla, że wnoszący 
sprzeciw nie wykazał dla jakiego niezareje-
strowanego znaku powszechnie znanego 
żąda ochrony czy jest to znak słowny 
czy słowno – grafi czny. Wnoszący sprzeciw 
wskazał jedynie, że chodzi o znak HEPATIL. 
Ponadto, na potwierdzenie jego powszech-
nej znajomości odwołał się do materiału 
dowodowego wskazanego dla wykazania 
okoliczności renomy znaku HEPATIL (prawo 
od 10 lutego 1995 r.). 

Z daniem Kolegium Orzekającego, 
wykazanie ww. cech znaku po-

wszechnie znanego wymaga odwołania 
się do dowodów z badań rynkowych. 
W rozpatrywanej sprawie brak jest da-
nych, z których wynikałoby, że niezareje-
strowany znak HEPATIL jest znany co naj-
mniej 50% ogółu społeczeństwa, a takie 
kryterium przyjmuje się przy notoryjności 
znaku, gdzie istotny jest wysoki stopień 
znajomości na rynku czyli aspekt ilościo-
wy. W rozpatrywanej sprawie wnoszący 
sprzeciw nie przedstawił dowodów z ba-
dań rynku na okoliczność tego, iż nieza-
rejestrowany znak towarowy, na który się 
powołał jest znany co najmniej 50% ogółu 
społeczeństwa. W związku z tym, w zgro-
madzonym materiale dowodowym brak 
jest podstawowego dowodu pozwalające-
go uznać powszechną znajomość znaku, 
a mianowicie procentowego wykazania 
jego znajomości (ponad 50% znajomości 

znaku wśród potencjalnych odbiorców 
na terytorium kraju, w którym żąda się 
ochrony). Brak zatem materiału dowodo-
wego w zakresie powszechnej znajomości 
znaku HEPATIL, uniemożliwia prawidłową 
ocenę stanu faktycznego tzn. czy w dacie 
zgłoszenia spornego znaku HEPALIV znak 
HEPATIL był powszechnie znany, a więc 
uznania czy zarzut naruszenia art. 132 ust. 
1 p. 2 p.w.p. jest zasadny.

N ależy również podkreślić, że wno-
szący sprzeciw powołał te same 

dowody na okoliczność powszechnej zna-
jomości znaku HEPATIL, jak dla wykazania 
renomy tego znaku. 

Z przedstawionego wyżej wywodu Kole-
gium Orzekającego w zakresie znaku reno-
mowanego i znaku powszechnie znanego 
wynika jednoznacznie, że zarówno renoma 
i powszechna znajomość znaku towarowe-
go są odmiennymi względem siebie kate-
goriami znaków. 

W świetle powyższego, przedstawiony 
przez sprzeciwiającego materiał dowodowy 
nie ma, w ocenie Kolegium Orzekającego 
charakteru na tyle uniwersalnego, aby 
skutecznie wykazać zarazem renomę i po-
wszechną znajomość znaku HEPATIL. 

Wobec powyższego, Kolegium Orzekające 
stwierdziło, iż zarzuty niespełnienia warun-
ków udzielenia prawa ochronnego na spor-
ny znak towarów, przewidzianych w art. 132 
ust. 2 p. 2 i p. 3 oraz art. 132 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo własności przemysłowej, 
należało uznać za bezzasadne.

Skarga do WSA

Od decyzji, wnoszący sprzeciw wniósł 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego, domagając się jej uchylenia. 
Zarzucił naruszenie przepisów postępo-
wania administracyjnego (art. 7, art. 77 § 1, 
art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a oraz przepisów 
materialnych (art. 132 ust. 2 p. 2, art. 132 
ust. 2 p. 3 oraz art. 132 ust. 1 p. 2 p.w.p.), 
które zdaniem skarżącego miało istotny 
wpływ na wynik sprawy.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy 
wnosił o jej oddalenie, podkreślając, że do-
konał prawidłowej oceny stanu faktyczne-
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go, w tym oceny materiału dowodowego, 
który został przedłożony w toku postępo-
wania przez skarżącego. 

W yrokiem z dnia 12 maja 2016 r. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 

oddalił skargę w całości. 

Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy RP 
dokonał dogłębnej analizy podobieństwa 
znaków HEPALIV i HEPATIL, rozpoczynając 
swoje badania od porównania towarów, 
do oznaczania których służą oba znaki. 
Sąd wskazał, iż organ miał na uwadze fakt, 
iż sporny znak towarowy został przeznaczo-
ny do oznaczania towarów w klasach 5 i 30, 
a znak skarżącego wyłącznie w klasie 5. 
Dlatego słusznie uznał, iż identyczność towa-
rów zachodzi jedynie w odniesieniu do pre-
paratów farmaceutycznych zawartych w kla-
sie 5. Pozostałe towary z klasy 5 w znaku 
spornym (produkty weterynaryjne, preparaty 
parafarmaceutyczne stosowane profi lak-
tycznie i do celów leczniczych, suplementy 
diety do celów medycznych i inna żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, preparaty 
witaminowe, zioła lecznicze, mineralne do-
datki do żywności, żywność dla niemowląt, 
cukierki farmaceutyczne, napoje lecznicze) 
oraz niemedyczne suplementy diety nie za-
warte w innych klasach, ujęte w klasie 30, 
zostały uznane przez Urząd za podobne 
do produktów farmaceutycznych, objętych 
ochroną znaku wcześniejszego, z uwagi 
na ich podobne przeznaczenie, tj. wpływ 
na zdrowie oraz podobny krąg odbiorców 
osób chorych. W zakresie produktów wete-
rynaryjnych, organ uznał, iż są one podobne 
do produktów farmaceutycznych. Urząd 
za niepodobne uznał pozostałe towary 
z klasy 5 i 30 w znaku spornym do towarów, 
do oznaczania których został przeznaczony 
wcześniejszy znak HEPATIL. 

W ocenie Sądu, powody nieuznania 
ww. towarów za podobne kom-

plementarnie, zostały przez organ szeroko 
uzasadnione. Sąd w całości podzielił sta-
nowisko Urzędu oraz jego argumentację 
w zakresie identyczności, podobieństwa 
i braku podobieństwa poszczególnych 
towarów w obu przeciwstawionych sobie 
znakach towarowych. 

Zdaniem Sądu, Urząd dokonał całościowej 
oceny podobieństwa oznaczeń w każdej 
z płaszczyzn, tj. wizualnej, fonetycznej 
i znaczeniowej. Prawidłowe było wskazanie, 
że porównywane znaki są znakami słow-
nymi, które wizualnie postrzegane będą 
zgodnie z zapisem czyli z uwzględnieniem 
wszystkich podobieństw i różnic, wynika-
jących z zastosowania określonych liter. 
Mimo wspólnych pierwszych czterech liter 
HEPA różnią się od siebie, z uwagi na koń-
cowe części znaków: „TIL” i „LIV”. 

S ąd podzielił stanowisko Urzędu 
także w kwestii tego, iż w przypadku 

rynku produktów farmaceutycznych należy 
mieć na uwadze, że nazwy preparatów 
leczniczych tworzone są przede wszyst-
kim na bazie oznaczenia zawartej w nich 
substancji czynnej lub też nazwy organów, 
do leczenia których są przeznaczone, 
a sama nazwa często wywodzi się z języka 
łacińskiego lub greckiego (cardio – serce, 
hepa – wątroba). Dlatego też producenci 
farmaceutyków mają ograniczony wybór 
nazwy preparatów, więc istnienie wspól-
nego początkowego elementu „hepa” 
nie może przesądzić o istnieniu podobień-
stwa porównywanych znaków. 

Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy RP 
prawidłowo ocenił, iż elementy „TIL” i „LIV” 
nie budzą żadnych konotacji, wobec cze-
go całościowy odbiór znaków powoduje, 
iż są one fantazyjne. Za zasadne uznano 
zatem oddalenie sprzeciwu w zakresie 
zarzutu z art. 132 ust. 2 p. 2 p.w.p. 

Sąd zgodził się również z Urzędem, 
że obecność w obrocie przeciwstawionych 
znaków towarowych, nie kreuje ryzyka 
wprowadzenia przeciętnego odbiorcy 
w błąd. 

W przedmiotowej sprawie towary uznane 
za identyczne lub podobne nie są towarami 
powszechnego użytku, które nabywa się 
automatycznie. Produkty farmaceutyczne 
są towarem szczególnym, wymuszającym 
uwagę przy ich zakupie. Odbiorcą leków 
są zarówno pracownicy sektora medycz-
nego, którzy posiadają specjalistyczną 
wiedzę, jak i pacjenci, którzy w trosce 
o swoje zdrowie poświęcają więcej uwagi 

przy nabywaniu leków. Ponadto ci drudzy 
przed zakupem mogą skorzystać z porady 
lekarza lub farmaceuty. 

S ąd podzielił pogląd Urzędu, iż strona 
skarżąca nie przedłożyła dostatecz-

nego materiału dowodowego na potwier-
dzenie zarzutu z art. 132 ust. 2 p. 3 p.w.p. 
Organ dokonał dogłębnej analizy dowodów 
przedłożonych w tym zakresie, stwierdza-
jąc, że strona skarżąca nie przedstawiła 
jakichkolwiek dowodów, które mogłyby 
świadczyć o znacznym poziomie znajo-
mości znaku HEPATIL wśród odbiorców. 
Na podstawie badania przedłożonego 
do akt sprawy, mimo iż pochodzi sprzed 
daty zgłoszenia spornego znaku, nie można 
ustalić poziomu znajomości tego znaku 
u wszystkich odbiorców, ponieważ zostało 
ono przeprowadzone jedynie wśród farma-
ceutów. Ponadto wskazano, iż same infor-
macje o fi rmie, ulotki o leku czy też reklamy 
produktu, nie świadczą o renomie znaku 
towarowego.

Sąd uznał także, iż prawidłowa jest ocena 
Urzędu w zakresie zarzutu z art. 132 ust. 1 
p. 2 p.w.p., ponieważ skarżąca nie przed-
stawiła badań rynkowych, z których wyni-
kałoby, że znak HEPATIL jest znany ponad 
połowie społeczeństwa w Polsce. 

W związku z uznaniem, iż w przedmio-
towej sprawie brak jest uchybień Urzędu 
Patentowego RP w zakresie ustalenia 
stanu faktycznego, jak i zastosowania pra-
wa materialnego, Sąd oddalił skargę jako 
bezzasadną w całości na mocy art. 151 
p.p.s.a.

Decyzję wydało 
Kolegium Orzekające w składzie:

Sylwia Wit vel Wilk 
– Przewodnicząca Kolegium 

Orzekającego

Agnieszka Janicka 
– ekspert – orzecznik

Adrianna Hodorek 
– ekspert

Opracowanie i zredagowanie treści 
decyzji na potrzeby Kwartalnika UPRP: 

Karolina Wojciechowska
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Naruszenie patentu Naruszenie patentu 
na drugie zastosowanie medyczne na drugie zastosowanie medyczne 

– kontrowersje wokół stosowania – kontrowersje wokół stosowania 
leków off-labelleków off-label

dr Żaneta Pacud 
Uniwersytet Jagielloński

Ważny patent na drugie zastosowanie medyczne oznacza z reguły, Ważny patent na drugie zastosowanie medyczne oznacza z reguły, 
że na rynku występuje substancja lub mieszanina tożsama z opatentowaną, że na rynku występuje substancja lub mieszanina tożsama z opatentowaną, 

ale przeznaczona do innego zastosowania. Substancja ta – jako taka czy też jako ale przeznaczona do innego zastosowania. Substancja ta – jako taka czy też jako 
lekarstwo – może nie korzystać już z ochrony na podstawie wcześniej udzielonych lekarstwo – może nie korzystać już z ochrony na podstawie wcześniej udzielonych 

patentów, odpowiednio na produkt lub pierwsze zastosowanie medyczne, patentów, odpowiednio na produkt lub pierwsze zastosowanie medyczne, 
ale pozostawać w domenie publicznej. ale pozostawać w domenie publicznej. 

N iezwłocznie po ustaniu ochrony 
leku referencyjnego z patentu 

na substancję jako taką lub pierwsze 
zastosowanie medyczne, na rynek 
są wprowadzane odtwórcze produkty 
lecznicze, biorównoważne z lekiem 
referencyjnym. Leki te mogą być do-
puszczone do obrotu we wszelkich 

tych wskazaniach, w których dopusz-
czony był produkt referencyjny. W sy-
tuacji jednak, gdy jedno bądź kilka 
z tych wskazań jest nadal chronionych 
patentami na drugie zastosowanie 
medyczne, podmiot odpowiedzialny 
za wprowadzenie leku do obrotu może 
usunąć te wskazania z charakterystyki 
produktu leczniczego (ChPL) oraz 
ulotki informacyjnej. 

Mechanizm ten, wprowadzony 
na podstawie art. 11 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2001/83/WE 

z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie 
wspólnotowego 
kodeksu od-
noszącego się 
do produktów 
leczniczych, sto-
sowanych u ludzi 

do art. 11 ust. 3 ustawy – prawo 
farmaceutyczne1, określany jest jako 
skinny labelling i umożliwia wprowa-
dzenie do obrotu leku odtwórczego, 
zanim jeszcze wygasną wszystkie pa-
tenty chroniące lek referencyjny. Usu-
nięcie chronionych wskazań z charak-
terystyki i ulotki nie powoduje jednak, 
że produktu leczniczego nie można 
faktycznie zgodnie z tymi wskazaniami 
zastosować. Zastosowanie we wska-
zaniu, w którym lek odtwórczy nie zo-
stał dopuszczony do obrotu, stanowi 
tzw. off -label use. 

P rawo polskie w art. 66 ust. 1 
pkt 1 p.w.p. w katalogu czyn-

ności mogących stanowić naruszenie 
patentu, wskazuje korzystanie z wy-
nalazku w sposób zarobkowy lub 
zawodowy, polegający na używaniu 
produktu będącego przedmiotem 
wynalazku. Stosowanie w działalności 

Fot. Internet
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zawodowej bądź zarobkowej leku 
generycznego do zastrzeżonego 
wskazania terapeutycznego może 
być więc potencjalnie ocenione jako 
naruszenie patentu na drugie za-
stosowanie medyczne. W doktrynie 
i orzecznictwie państw członkowskich 
UE nie ma jednak wypracowanego 
stanowiska, czy – i w jakich okolicz-
nościach – lekarzom, personelowi 
medycznemu faktycznie aplikującym 
dany lek off -label2.

K westia ta budzi kontrowersje, 
z jednej strony ze względu 

na ustawowe uprawnienia i zarazem 
wymagania wobec lekarzy, a z drugiej 
strony – z uwagi na niespójność syste-
mu prawa patentowego, zakazującego 
patentowania metod leczenia i równo-
cześnie stanowiącego, że stosowanie 
określonej dawki czy postaci leku 
w metodzie leczenia mogą stanowić 
naruszenie patentu na drugie zastoso-
wanie medyczne.

Analizując pierwszy z sygnalizowanych 
aspektów, należy zauważyć, iż zgod-
nie z art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 464) 
lekarze mają obowiązek wykonywać 
zawód zgodnie ze wskazaniami aktu-
alnej wiedzy medycznej, dostępnymi 
im metodami i środkami zapobiegania, 
rozpoznawania i leczenia chorób, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej 
oraz z należytą starannością. 

P onadto, według uchwały Sądu 
Najwyższego z dnia 26 paź-

dziernika 2011 r.3, przepisy ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne 
nie dają podstaw do przyjęcia, że le-
karz przy określaniu dawkowania leku 
jest związany sposobem tego dawko-
wania określonym w charakterystyce 
produktu leczniczego4. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami lekarze po-
winni więc stosować metody leczenia, 
kierując się przede wszystkim aktual-
ną wiedzą medyczną, nieograniczoną 

jedynie do wskazań z ChPL. Wymaga-
nie to – a zarazem uprawnienie – stoi 
w sprzeczności z regulacjami prawa 
patentowego, którego przestrzeganie 
ogranicza legalność stosowania leków 
generycznych do aplikowania ich je-
dynie w sposób zgodny z ChPL oraz 
ulotką informacyjną.

Odnosząc się do drugiej wspomnianej 
kwestii – ustawa prawo własności 
przemysłowej w art. 29 wyłącza spod 
patentowania metody medyczne. 

A nalogiczne wyłączenie jest 
przewidziane w art. 53 lit. c 

KPE oraz w prawie wewnętrznym 
państw europejskich, a – jak się 
powszechnie przyjmuje – przyczyną 
wprowadzenia tych przepisów była 
wola pozostawienia lekarzom swo-
body w wyborze najlepszej metody 
leczenia. Podkreśla się przy tym 
podrzędność prawa patentowego 
w stosunku do priorytetowego prawa 
do zdrowia i życia. 

Wprowadzenie w praktyce EUP paten-
tów na drugie zastosowania medycz-
ne, a następnie stopniowe zwiększa-
nie katalogu wskazań, nadających się 
do opatentowania w tej kategorii, spra-
wiło jednak, że obecnie udziela się 
patentów na wynalazki, których istotą 
jest sposób podawania czy schemat 
dawkowania, a zatem stanowiące 
de facto sposoby leczenia. 

P owstała w ten sposób we-
wnętrzna sprzeczność między 

przepisami prawa patentowego, 
którą należałoby wyeliminować przez 
wprowadzenie expressis verbis posta-
nowienia o wyłączeniu odpowiedzial-
ności lekarzy i personelu medycznego 
za ewentualne naruszenie patentu 
związane z prowadzeniem terapii. 
Możliwość taka została zasygnalizo-
wana w decyzjach G 1/04 i G 2/085 
EUP, w których podkreślono, że pań-
stwa-strony KPE mogą wyłączyć 
czynności medyczne, a w szczególno-
ści stosowanie produktów leczniczych, 
z zakresu naruszenia patentu. 

W obec braku takich przepisów 
wydaje się, że owo wyłą-

czenie stosowania leku w leczeniu 
z zakresu wyłączności patentowej 
uprawnionego, należałoby urzeczy-
wistnić przez odpowiednią interpreta-
cję art. 63 i 65 w zw. z art. 29 p.w.p.

1 Art. 11 ust. 3 pr. farm. ma następujące 
brzmienie: „Do czasu upływu praw z patentu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla 
wskazań leczniczych lub postaci farmaceu-
tycznych podmiot odpowiedzialny, który 
składa wniosek o udzielenie pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu odpowiednika 
referencyjnego produktu leczniczego albo 
odpowiednika referencyjnego produktu 
leczniczego weterynaryjnego, nie jest 
obowiązany do przedstawienia w Cha-
rakterystyce Produktu Leczniczego albo 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
Weterynaryjnego tego produktu części 
Charakterystyki Produktu Leczniczego refe-
rencyjnego produktu leczniczego albo czę-
ści Charakterystyki Produktu Leczniczego 
Weterynaryjnego referencyjnego produktu 
leczniczego weterynaryjnego, odnoszących 
się do wskazań leczniczych lub postaci, 
które będą objęte ochroną patentową na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
wprowadzenia do obrotu odpowiednika 
referencyjnego produktu leczniczego albo 
odpowiednika referencyjnego produktu 
leczniczego weterynaryjnego”.

2 Zob. Ż. Pacud, Naruszenie patentu na dru-
gie zastosowanie medyczne [w:] Aktualne 
wyzwania prawa własności intelektualnej 
i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa de-
dykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, 
red. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, 
Warszawa 2015, s. 499–517.

3 III CZP 58/11, OSNC 2012, nr 5, poz. 59.
4 Wymowa tej uchwały została osłabiona 

w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
13 kwietnia 2012 r., I CSK 448/11, LEX 
nr 1168534, w którym jednak również 
podkreśla się, że „uprawnieniem każdego 
lekarza jest ordynowanie leków dopuszczo-
nych do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej 
na zasadach określonych przepisami oraz 
określenie konkretnego sposobu dawkowa-
nia leku z uwzględnieniem potrzeb terapeu-
tycznych pacjenta”.

5 Odpowiednio pkt 6.1–6.3 oraz pkt 6.5 uza-
sadnień tych decyzji.
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Drugie zastosowanie medyczne Drugie zastosowanie medyczne 
i zagadnienia związane i zagadnienia związane 
z naruszeniami patentu z naruszeniami patentu 

na drugie zastosowanie medyczne na drugie zastosowanie medyczne 
Alicja Tadeusiak 
ekspert UPRP

Problem sposobu patentowania wynalazków z zakresu drugiego zastosowania Problem sposobu patentowania wynalazków z zakresu drugiego zastosowania 
medycznego pojawia się często w nowych rozwiązaniach zgłaszanych do Urzędu medycznego pojawia się często w nowych rozwiązaniach zgłaszanych do Urzędu 
Patentowego. Ostatnio dr Żaneta Pacud z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła Patentowego. Ostatnio dr Żaneta Pacud z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła 

prezentację na tematy związane z naruszeniami patentów na kolejne zastosowania prezentację na tematy związane z naruszeniami patentów na kolejne zastosowania 
medyczne. Niniejsze opracowanie powstało w nawiązaniu do spraw poruszanych medyczne. Niniejsze opracowanie powstało w nawiązaniu do spraw poruszanych 

w tym wystąpieniu i zawiera poszerzenie niektórych zagadnień, związanych z praktyką w tym wystąpieniu i zawiera poszerzenie niektórych zagadnień, związanych z praktyką 
ekspertów pracujących w dziedzinie farmacji.ekspertów pracujących w dziedzinie farmacji.

Istotą wynalazków z dziedziny drugiego 
zastosowania medycznego jest ustalenie 
czy znana substancja o znanych już właści-
wościach leczniczych może być przeznaczona 
do innego, nowego i nieoczywistego zasto-
sowania terapeutycznego (diagnostycznego, 
chirurgicznego).

Gdy substancja lub kompozycja jest już znana 
ze swego pierwszego zastosowania medycz-
nego, UPRP wzorem innych urzędów paten-
towych dopuszcza możliwość patentowania 
takich rozwiązań do drugiego lub dalszego 
zastosowania medycznego, pod warunkiem, 
że jest to rozwiązanie nowe i posiada poziom 
wynalazczy. Przykładowa redakcja zastrzeże-
nia patentowego dla takich wynalazków, to 

„Substancja X (kompozycja 
zawierająca substancję X) 
do zastosowania w leczeniu 
choroby Y” 

Redakcja zastrzeżenia patentowego powinna 
konkretyzować zarówno leczoną chorobę 
czy dolegliwość, jak i określoną chemicz-

nie substancję leczniczą lub postać leku 
czy ewentualnie pacjenta. 

Zgodnie z orzeczeniem rozszerzonej Kom. 
Odw. Europejskiego Urzędu Patentowego 
(EPO) Nr G 5/83, która zapoczątkowała moż-
liwość patentowania drugiego zastosowania 
medycznego 

„Opatentowanie wynalazku jest dozwolone dla 
każdego pierwszego lub kolejnego zastosowa-
nia medycznego, jeżeli takie zastosowanie jest 
nowe i ma poziom wynalazczy… 

Terapia lub zastosowanie terapeutyczne 
obejmuje traktowanie szczególnych chorób, 
lub dolegliwości specjalnymi substancjami, 
lub kompozycjami w odniesieniu do ludzi lub 
zwierząt. W nieobecności co najmniej jednego 
z ww. czynników tj. choroby, leku lub podmiotu 
leczonego inne cechy sposobu, mniej ważne, 
nie mogą być rozumiane jako odnoszące się 
do zastosowania terapeutycznego...”

W Polsce możliwość patentowania nowych 
zastosowań medycznych wynika między 
innymi z orzecznictwa Komisji Odwoławczej 
przy UPRP: 

Nowość takiego wynalazku pochodzi od nowej 
cechy, jaką jest nowe farmaceutyczne zasto-
sowanie. Jednakże taki wynalazek powinien 
obejmować swoim zakresem faktycznie 
również opracowanie nowej możliwości wy-
korzystania terapeutycznego znanego leku 
– wynalezienia leku do leczenia określonej 
jednostki chorobowej wraz z zaleceniami jego 
stosowania (decyzja KO Nr Odw. 1691/98). 

Nowe zastosowanie medyczne, aby mogło 
zostać opatentowane, powinno zostać 
poparte w opisie wynalazku wynikami 
badań biochemicznych, w szczególności 
potwierdzone uznanymi testami mię-
dzynarodowymi. W UPRP można uzyskać 
ochronę w postaci drugiego zastosowania 
medycznego (o ile będą spełnione pozostałe 
warunki ustawowe) na takie rozwiązania, jak: 

nowe wskazanie medyczne,  

zastosowanie znanego leku do nowej,  
nieoczywistej grupy pacjentów, która jest 
odróżnialna w swoim fi zjologicznym lub 
patologicznym statusie i jednocześnie 
nie ma części wspólnej z grupą, w stosun-
ku do której terapię stosowano w prze-
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szłości (np. do zastosowania na zwie-
rzętach seropozytywnych, podczas gdy 
poprzednio stosowano na zwierzętach 
seronegatywnych), 
nowy sposób dawkowania rozumiany jako  
droga podawania znanego leku, pod wa-
runkiem uzyskania nieoczywistych efektów 
w wyniku takiego dawkowania. 

W takim przypadku wynalazek związany jest 
z wytworzeniem nowej postaci leku, która 
warunkuje jego lepsze działanie. Zatem, gdy 
znana była forma podawania domięśniowego 
leku, to podlega opatentowaniu wynalazek 
dotyczący formy do podawania podskórnego, 
o ile w konsekwencji zmiany formy podawania 
uzyskano nieoczywistą poprawę skuteczności 
terapeutycznej lub też wyeliminowano szkodli-
we działanie i skutki uboczne. 

Katalog szczegółowych patentowalnych 
wskazań medycznych ewoluuje w czasie i jest 
różny w różnych urzędach patentowych. 

Zakres ochrony zmienia się wraz z ewolucją 
rozumienia pojęć poszczególnych metod 
medycznych. Europejski Urząd Patentowy 
przykładowo uznaje obecnie zdolność paten-
tową rozwiązań również w takich wątpliwych 
przypadkach, jak:

nowy sposób podawania leku, 

nowy efekt podawania leku, 

nowe dawki, 

nowy schemat dozowania leku, 

zwalczanie innych przyczyn choroby  
za pomocą stosowanego już w tej 
chorobie leku, 
nowa sytuacja kliniczna. 

Wg UPRP wynalazki z kategorii nowego za-
stosowania medycznego, powinny wykazywać 
charakter techniczny.

Nie jest więc możliwe, przykładowo, określe-
nie nowego zastosowania medycznego sche-
matem dawkowania leku, ponieważ w rze-
czywistości żaden lek na takiej podstawie 
nie został specjalnie przygotowywany. Nowy 
schemat dawkowania nie ma charakteru 
technicznego. Sposób podawania leku w celu 
leczenia jakiejś choroby jest terapeutyczną 
metodą oddziaływania na organizm ludzki. 
Dokonanie planu leczenia pacjenta czyli 
przepisu sposobu podawania leku jest cha-

rakterystyczną częścią działalności lekarza 
a metoda leczenia jest, jako taka, wyłączona 
spod patentowania. Brak jest efektu tech-
nicznego związanego z nowym sposobem 
dawkowania leku. Jedyną czynnością jest 
dobranie korzystnego schematu dawkowa-
nia leku a zatem czynność, którą wykonuje 
lekarz na podstawie swojego doświadczenia. 
Czynność taka odzwierciedla nieprzemysłowy 
charakter działalności lekarza.

Takie stanowisko poparł Sąd Administracyj-
ny wyrokiem w sprawie WSA Nr VI SA/Wa 
252/12 

„W przypadku samej zmiany schematu dawko-
wania rozwiązanie dotyczy właściwie sposobu 
leczenia, który nie podlega ochronie patento-
wej i jest domeną medycyny określaną przez 
lekarzy. 

(...) odróżnienie wynalazku od stanu techniki 
jedynie przez efekt (skuteczność 24 godziny) 
jest niedopuszczalne”.

Procedura wprowadzania 
produktu do obrotu wg prawa 
farmaceutycznego

Produkty lecznicze wprowadzane na rynek 
muszą uzyskać pozwolenie na wprowadzenie 
do obrotu. Załącznikiem do takiego pozwo-
lenia jest Charakterystyka Produktu Leczni-
czego (CPL), która obejmuje między innymi 
wskazania terapeutyczne. 

Przedmioty ochrony patentowej w przypadku 
środków farmaceutycznych obejmują tak 
różne formy, jak:

związki chemiczne, ich nowe pochodne, 

polimorfy (formy krystaliczne) i izomery  
optyczne,
metabolity czyli produkty biotransformacji  
leku,
proleki czyli prekursory leku, 

pierwsze zastosowanie medyczne, 

kolejne zastosowania medyczne. 

Po wygaśnięciu ochrony patentowej na lek 
oryginalny, mogą być więc niezależnie opaten-
towane dalsze nowe formy farmaceutyczne, 
jak również nowe wskazania medyczne dla 
tego leku. Sam lek może być wytwarzany bez 
naruszenia praw patentowych, ale nie może 
być wykorzystany w nowych formach farma-

ceutycznych czy też dla nowych opatentowa-
nych zastosowań medycznych. 

Właściciel patentu może uzyskać pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu produktu w takich 
nowych formach farmaceutycznych. 

W przypadku patentów na nowe zastoso-
wanie medyczne, właściciel ubiegając się 
o zapewnienie dalszej ochrony patentowej, 
może wprowadzić do Charakterystyki Pro-
duktu Leczniczego zmienionego, pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu leku właśnie na te 
nowe wskazanie medyczne. 

Patenty na nowe zastosowania medyczne 
istnieją więc na rynku obok innych patentów 
chroniących produkty różnych faz badawczych 
nowych związków. 

Tworzy to w wielu przypadkach gąszcz paten-
tów i pozwoleń a rozpoznanie, kiedy narusza-
ny zostaje patent jest niezwykle trudne.

Wytwórca leku generycznego a więc ta-
kiego, jaki może zostać wyprodukowany 
po wygaśnięciu patentu na lek oryginalny, 
ma obowiązek przy jego rejestracji, a więc 

Art. 25 ust. 4 pwp 

Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości 
udzielenia patentu na wynalazek dotyczący 
substancji lub mieszanin substancji stano-
wiących część stanu techniki do zastoso-
wania lub zastosowania w ściśle określony 
sposób w sposobach leczenia lub dia-
gnostyki, o których mowa w art. 29 ust. 1 
pkt 3, pod warunkiem, że takie zastosowa-
nie nie stanowi części stanu techniki.

Art. 66 ust. 1 pwp

Uprawniony z patentu może zakazać oso-
bie trzeciej, niemającej jego zgody, korzy-
stania z wynalazku w sposób zarobkowy 
lub zawodowy polegający na:
1) wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, 

wprowadzaniu do obrotu lub importo-
waniu dla tych celów produktu będące-
go przedmiotem wynalazku lub

2) stosowaniu sposobu będącego przed-
miotem wynalazku, jak też używaniu, 
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu 
lub importowaniu dla tych celów pro-
duktów otrzymanych bezpośrednio 
takim sposobem.
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uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu dołączyć CPL, zgodnie z aktualnym 
stanem prawnym a więc nie może wprowadzić 
do ulotki nowego wskazania medycznego, 
wynikającego z kolejnego patentu na nowe 
zastosowanie medyczne. 
Ustalenie przeznaczenia terapeutycznego leku 
następuje więc na podstawie Charakterystyki 
Produktu Leczniczego i ulotki informacyjnej.

Jeśli producenci leków generycznych włączy-
liby nowe zastosowanie medyczne do ulotki, 
byliby odpowiedzialni za naruszenie praw 
patentowych. W związku z tym europejskie 
prawodawstwo pozwala producentom leków 
generycznych ubiegających się o dopusz-
czenie do obrotu, na wykluczenie z Charak-
terystyki Produktu leczniczego informacji, 
odnoszących się do wskazań lub form dawko-
wania, które są chronione patentami. 

To jest często określane jako „carving-out” 
lub „skinny labelling”. Inną formą zaznaczenia 
wykluczenia bywa wpisanie do tzw. „blue box 
concept”, dla jakich innych wskazań terapeu-
tycznych lek mógłby (a nie może) być także 
stosowany.

Naruszenia 

Istnieje powszechne przekonanie o podrzęd-
ności prawa patentowego do prawa do zdro-
wia i życia. 

Przykładowo zgodnie z Dobrą Praktyką Lekar-
ską (GMC) w pewnych okolicznościach lekarz 
może przepisywać lek do wskazań terapeu-
tycznych poza ulotką („off -licence i off -label 
use”). Ma to miejsce przykładowo w przy-
padku specjalnego sposobu dawkowania dla 
dzieci lub dla innych wskazań stosowanych 
dawek czy w przeciwieństwie do wymienio-
nych w ulotce środków ostrożności. Ma tylko 
obowiązek oznaczenia tego faktu na recepcie. 
Lekarz, jeżeli uznałby, że jest inna za to naj-
lepsza aktualnie metoda leczenia, znając 
już powszechnie dostępny lek, byłby w stanie 
zastosować go w zastrzeganym sposobie 
leczenia.

Potwierdzeniem takiej możliwości w Polsce 
jest orzeczenie Sądu Administracyjnego 
w Lublinie, który uznał, że lekarz ma prawo 
do stosowania produktów leczniczych poza 

ściśle określoną rejestracją, w ramach dołoże-
nia należytej staranności w procesie leczenia 
(sygn. akt. ACa 510/05). 

Z drugiej strony obowiązująca w Polsce 
ustawa refundacyjna w art. 44 stanowi, że: 
Farmaceuta jest uprawniony, o ile lekarz 
nie dokonał adnotacji zakazującej zamiany, 
wydać na żądanie pacjenta (po wcześniejszym 
jego poinformowaniu o możliwości nabycia 
tańszego leku): 

lek o cenie równej lub wyższej niż cena  
leku zapisanego na recepcie, 
lek nierefundowany ze 100% odpłatnością  
(także po spełnieniu w/w obowiązku), 
opakowanie różniące się o maksymalnie  
10% liczbę dawek w stosunku do opako-
wania zapisanego. 

Farmaceuci mogą więc zastępować leki ory-
ginalne generycznymi odpowiednikami leków, 
które stają się wtedy dostępne dla wszystkich 
wskazań medycznych z uwagi na to, że farma-
ceuci nie są w stanie śledzić stanu prawnego 
(patentowego) sprzedawanych przez siebie 
leków. 

Realia rynkowe są więc takie, że z jednej 
strony istniejąca procedura off -label stosowa-
na przez lekarzy oraz wymogi ustawy refunda-
cyjnej, a z drugiej strony stosowanie procedur 
„carving-out” lub „skinny labelling” przez fi rmy 
generyczne powodują, że nawet jeśli lek gene-
ryczny jest formalnie zarejestrowany wyłącznie 
dla nieopatentowanych zastosowań, to lekarze 
mogą przepisywać takie leki do stosowania 
w opatentowanych zastosowaniach.

Powstaje pytanie czy lekarz wypisujący 
lek może naruszyć patent? Podobnie – 
czy farmaceuta wydając określony lek, 
narusza patent?

Sytuacja obecna spowodowana jest niespój-
nością systemu patentowego, który z jednej 
strony zakazuje patentowania sposobów 
leczenia metodami terapeutycznymi, chirur-
gicznymi i oraz sposobów diagnostycznych 
(art. 29 ust. 1 pkt. 3 pwp), a drugiej pozwala 
na patentowanie zastosowań znanych produk-
tów w ściśle określony sposób w w/w sposo-
bach leczenia (art. 25 ust. 4 pwp). 

Czy więc skoro sposoby stosowania leków 
(jako sposoby leczenia) są wyłączone spod 

ochrony, to również czy stosowanie leku wg 
opatentowanego drugiego zastosowania me-
dycznego nie powinno być wyłączone z ochro-
ny? Nie ma jednoznacznego orzecznictwa, 
jak taka sytuacja powinna być interpretowana. 
Sądy oceniając stan faktyczny doszukują się 
niuansów pozwalających na ustalenie spra-
wiedliwych wyroków np., że określona grupa 
pacjentów nie została określona w ulotce albo, 
że wymagane jest świadome i intencjonalne 
przygotowanie leku do zastrzeżonego zasto-
sowania, a nie tylko, że taki lek nadaje się 
do takiego zastosowania.

Możliwości rozwiązań

Ponieważ określenie zakresu praw wyni-
kających z patentu jest domeną wyłącznie 
wewnętrzną ustawodawcy konkretnego 
państwa, Polska musi odpowiedzieć sama 
sobie jednoznacznie na pytanie, czy i jaka 
sfera działalności medycznej ma być 
objęta ochroną, a jaka sfera powinna być 
wyłączona z ochrony patentowej.

Należy mieć również na uwadze, że prawo 
patentowe, a szczególnie jego praktyczne 
stosowanie, powinno ograniczać nadawanie 
praw na rozwiązania, których ochrona jest 
trudna lub praktycznie niemożliwa do wyegze-
kwowania. Często zdarzało się, że sądy krajo-
we nie potwierdzały prawidłowości udzielania 
patentów na nowe zastosowanie medyczne. 

Pamiętać również należy, że tajemnica lekar-
ska pozwala lekarzowi nie ujawniać jakimi 
środkami był leczony pacjent.

Rozwiązania z obecnej konfl iktogennej sytuacji 
mogą iść w dwóch kierunkach. Pierwszy to:

ustawowe wyłączenie lekarzy i farmaceu- 
tów z odpowiedzialności za naruszanie 
patentu (porozumienie TRIPS w art. 30 
przewiduje wyjątki od udzielonych praw),
włączenie do art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy  
pwp, jako przesłanki możliwości, korzysta-
nie z wynalazku dla celów społecznych 
z uwagi na wysokie koszty refundacji 
leków oryginalnych.

Drugi kierunek realizuje obowiązująca w Sta-
nach Zjednoczonych certyfi kacja ustalająca, 
które leki nie zostały zarejestrowane dla opa-
tentowanych zastosowań.
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WIPO TRANSLATEWIPO TRANSLATE
Jesienią br. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) zaoferowała Jesienią br. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) zaoferowała 

innowatorom na całym świecie, jak i wszystkim zainteresowanym, bardzo innowatorom na całym świecie, jak i wszystkim zainteresowanym, bardzo 
zaawansowaną usługę, ułatwiającą dostęp do wiedzy na temat najnowszych zaawansowaną usługę, ułatwiającą dostęp do wiedzy na temat najnowszych 
technologii, zawartej w dokumentach patentowych. W opracowaniu tej usługi technologii, zawartej w dokumentach patentowych. W opracowaniu tej usługi 

WIPO wykorzystała własne olbrzymie zasoby, zarówno bazodanowe, informatyczne, WIPO wykorzystała własne olbrzymie zasoby, zarówno bazodanowe, informatyczne, 
jak i wiedzę ekspercką swoich pracowników. Do realizacji swego pomysłu jak i wiedzę ekspercką swoich pracowników. Do realizacji swego pomysłu 

zaangażowała ponadto sieć uniwersytetów i naukowców z wielu krajów świata.zaangażowała ponadto sieć uniwersytetów i naukowców z wielu krajów świata.

WIPO TRANSLATE – to nowoczesne, przełomowe narzędzie 
do tłumaczenia maszynowego, wykorzystujące sztuczną sieć 
neuronową. Metoda jest nowością w stosunku do statystycznego 
tłumaczenia maszynowego, opartego na modelach statystycznych, 
tworzonych poprzez analizę tekstów równoległych, tzw. korpusów. 

Lider tłumaczenia maszynowego

Dzięki tej nowej technologii (neural machine translation – NMT), sztuczna 
sieć neuronowa „uczy się” na już przetłumaczonych zdaniach, osiągając 
wysoki stopień dokładności tłumaczeń. Specyfi ką tłumaczeń wykony-
wanych tą metodą jest także bardziej naturalny dla danego języka szyk 
zdania. A poprzez skoncentrowanie się wyłącznie na dokumentach 
patentowych, możliwa jest wyższa jakość i profesjonalizm tłumaczenia. 

Na razie technologia NMT dostępna jest wyłącznie dla tłumaczenia 
dokumentów z języka chińskiego na język angielski, jednak już trwają 
zaawansowane prace nad opracowaniem wersji angielsko-chińskiej, 
japońsko-angielskiej, koreańsko-angielskiej oraz francusko-angielskiej. 

W ramach dotychczasowego narzędzia WIPO TRANSLATE – metody 
statystycznego tłumaczenia we wszystkich możliwych wariantach języko-
wych, możliwe jest obecnie wykonanie tłumaczenia w szesnastu parach 
językowych. Docelowo metoda NMT ma zastąpić tę metodę.

Priorytet dla języków wschodnioazjatyckich

Wybór wariantu chińsko-angielskiego jako pierwszej pary językowej, dla 
której umożliwiono wykonywanie tłumaczeń w technologii NMT, nie jest 
przypadkowy. Podyktowany został intensywnie wzrastającą aktywnością 
patentową w Chinach. Tylko w 2015 r. chińskie zgłoszenia patentowe sta-
nowiły blisko 15% wszystkich międzynarodowych zgłoszeń patentowych 

na świecie. W 2016 r. wzrost ten był jeszcze wyższy. Natomiast zgłosze-
nia patentowe w językach chińskim, japońskim, koreańskim i angielskim 
stanowiły w 2014 r. prawie 55% wszystkich zgłoszeń patentowych doko-
nanych na świecie. 

Nic więc dziwnego, że dyrektor generalny WIPO Francis Gurry widzi 
w nowym narzędziu szansę na skuteczniejsze działanie systemu paten-
towego, zakładającego ujawnianie innowacyjnej wiedzy, skoro „zgodnie 
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z globalnym trendem, rośnie liczba zgłoszeń 
patentowych, dokonywanych w językach 
wschodnioazjatyckich, szczególnie w języku 
chińskim, a WIPO TRANSLATE pomaga dzielić 
się zawartą w dokumentach patentowych 
wiedzą na temat najnowszego stanu techniki”.

Przewodnik opracowany przez WIPO tłumaczy krok po kroku jak korzystać z nowego 
narzędzia na przykładzie tłumaczenia na jęz. angielski krótkiego fragmentu tekstu 
z dokumentu patentowego w jęz. chińskim

Zestawienie dwóch 
próbek tłumaczenia 
zdania z tej samej pary 
językowej, pierwsze 
wykonane metodą 
opartą na modelach 
statystycznych 
(wcześniejsza wersja 
WIPO TRANSLATE) 
i poniżej za pomocą 
technologii NMT 
(nowa wersja WIPO 
TRANSLATE)

Dzięki zastosowaniu technologii NMT do tłu-
maczenia dokumentów patentowych, staną się 
one bardziej dostępne. Bardzo szybko będzie 
można uzyskać informację, czego patent 
dotyczy oraz poznać podstawowe założenia 
konkretnego zgłoszenia patentowego, najpierw 

w języku angielskim, a ostatecznie we wszyst-
kich innych językach. 

Jak korzystać

WIPO TRANSLATE jest udostępniane bez-
płatnie poprzez bazy danych WIPO PATENT-
SCOPE. Aby przetłumaczyć tekst, należy 
zwyczajnie skopiować i wkleić tekst źródłowy 
w miejsce oznaczone jako „tekst do przetłu-
maczenia”, wybrać język przekładu i kliknąć 
przycisk „tłumacz” lub też przycisk „WIPO 
Translate” w obrębie wyników poszukiwania 
PATENTSCOPE. 

System potrafi  dopasować dziedzinę, do jakiej 
należy tłumaczony tekst. Można także samo-
dzielnie określić dziedzinę tekstu źródłowego. 
System przeznaczony jest tylko i wyłącznie 
do tłumaczenia dokumentów patentowych, 
a zatem nie nadaje się do poprawnego tłuma-
czenia żadnych innych rodzajów tekstów.

Najnowsze narzędzie translatorskie WIPO 
stanowi znakomitą odpowiedź na wysiłki 
zmierzające do pokonania bariery językowej, 
na drodze do ujawniania powstających techno-
logii. A właśnie ujawnianie nowych technologii 
jest – jak przypomina dyrektor generalny WIPO 
Francis Gurry – jedną z głównych przesłanek 
funkcjonowania systemu patentowego. WIPO 
TRANSLATE jest także bezpośrednią odpo-
wiedzią na potrzeby efektywnego przeszukiwa-
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nia nieprzebranych światowych zasobów doku-
mentów patentowych w poszukiwaniu zarówno 
inspiracji, jak i wiedzy technicznej jako źródła 
dla nowych, innowacyjnych pomysłów.

Nowe narzędzie dla chemii 
i farmakologii

Poza WIPO TRANSLATE, WIPO uruchomiło 
pod koniec ubiegłego roku jeszcze jedno nowe 
narzędzie, ułatwiające prowadzenie poszu-
kiwań w bazach danych z dziedziny chemii 
i farmakologii – zawartych w PATENTSCOPE. 

Nowa funkcjonalność i tym samym możliwość 
wyszukiwania struktur chemicznych podnosi 
jakość wyszukiwania, umożliwiając użytkow-
nikom wyszukiwanie po nazwie związków 
chemicznych lub po ich strukturze, przedsta-
wionej za pomocą rysunków w zgłoszeniu 
patentowym. 

Nowe narzędzie wyszukiwania stanowić bę-
dzie znaczną pomoc zarówno dla ekspertów, 
jak i innych profesjonalistów w dziedzinie IP, 
szczególnie tych pracujących w krajach, gdzie 
usługi IP nie są jeszcze w pełni rozwinięte. 
Prawdopodobnie wpłynie ono na podniesienie 
jakości poszukiwań prowadzonych w stanie 
techniki, a także wzmocni jakość samych 
patentów. Można także się spodziewać, że bę-
dzie pomocne, szczególnie dla urzędów IP 
z krajów rozwijających się, w udzielaniu odpo-
wiedzi na zapytania dotyczące sytuacji paten-
towej dla konkretnych leków. Przyczyni się też 
z pewnością do oszczędzenia na wydatkach 
na zakup komercyjnych baz danych. Nowe 
narzędzie wyszukiwania struktur chemicznych 
PATENTSCOPE wpłynie niewątpliwie na więk-
szą transparentność systemu patentowego, 
a także przyniesie liczne korzyści zarówno ba-
daczom naukowym, jak i producentom leków 
generycznych, chcących śledzić postęp i nowe 
trendy w dziedzinach chemii i farmakologii. 

Dostęp do nowego narzędzia także jest bez-
płatny. Należy jedynie utworzyć swoje konto 
na PATENTSCOPE, zalogować się i postępo-
wać zgodnie z instrukcjami dla prowadzenia 
poszukiwań struktur chemicznych w zakładce 
„Pomoc” i „Jak prowadzić poszukiwania”. 

Poszukiwanie Poszukiwanie 
literatury patentowej literatury patentowej 
w ogólnodostępnych w ogólnodostępnych 

bazach Espacenet i EPABbazach Espacenet i EPAB
Przed zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego Przed zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego 
do Urzędu Patentowego warto zainwestować trochę do Urzędu Patentowego warto zainwestować trochę 

czasu we wstępne, samodzielne badanie stanu czasu we wstępne, samodzielne badanie stanu 
techniki. Potrzeba taka wynika nie tylko z wymogów techniki. Potrzeba taka wynika nie tylko z wymogów 
stawianych zgłoszeniu, które powinno zawierać opis stawianych zgłoszeniu, które powinno zawierać opis 
znanego zgłaszającemu stanu techniki. Odniesienie znanego zgłaszającemu stanu techniki. Odniesienie 
do znanych rozwiązań może bowiem obejmować do znanych rozwiązań może bowiem obejmować 
powołania na literaturę niepatentową. Podobnie, powołania na literaturę niepatentową. Podobnie, 

ekspert rozpatrujący merytorycznie zgłoszenie, ekspert rozpatrujący merytorycznie zgłoszenie, 
niezależnie od cytowanych w zgłoszeniu publikacji, niezależnie od cytowanych w zgłoszeniu publikacji, 

samodzielnie wyznaczy najbliższy stan techniki samodzielnie wyznaczy najbliższy stan techniki 
zastrzeganego rozwiązania. Po co więc inwestować zastrzeganego rozwiązania. Po co więc inwestować 

czas i wysiłek, aby zrobić to przed nim?czas i wysiłek, aby zrobić to przed nim?

Procedura badania najbliższego dla naszego 
rozwiązania stanu techniki, w Urzędzie Pa-
tentowym prowadzi często do odnalezienia 
rozwiązań znacznie bliższych analizowanemu 
niż rozwiązania zacytowane w opisie. Jeżeli 
znalezione przez eksperta dokumenty stano-
wią podstawę do zarzutu np. braku poziomu 
wynalazczego, a ominięcie zarzutu byłoby 
możliwe jedynie przy zmianie zastrzeganej 
istoty wynalazku lub po dodaniu nieujawnio-
nych wcześniej ważnych cech rozwiązania, 
po dokonaniu zgłoszenia na taką zmianę jest 
w zasadzie za późno (art. 37 ustawy Prawo 
własności przemysłowej). 

Dlatego warto jeszcze przed zgłoszeniem 
swojego rozwiązania w Urzędzie spraw-
dzić potencjalnie „szkodliwe” dokumenty 
i już w opisie zgłoszeniowym, a zwłaszcza 

w zastrzeżeniach patentowych (lub ochron-
nych), położyć nacisk na cechy techniczne, 
faktycznie wyróżniające własne rozwiązanie 
spośród rozwiązań wcześniejszych.

Do poszukiwań własnych, zwłaszcza jeśli 
nie mamy dostępu do płatnych baz danych, 
można wykorzystać bezpłatne bazy litera-
tury patentowej: Espacenet oraz EPAB 
(European patent applications and gran-
ted patents). 

Obecnie obie te bazy umożliwiają wyszukiwa-
nie wynalazków i wzorów użytkowych w try-
bie pełno-tekstowym, tzn. nie tylko w obrębie 
tytułów zgłoszeń i skrótów opisu, ale również 
w opisie rozwiązania i zastrzeżeniach. 

Zdecydowaną przewagą Espacenetu nad 
EPAB jest dostęp do ponad 90 milionów Opracowała Ewa Lisowska
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dokumentów patentowych z całego świata, 
podczas gdy baza EPAB zawiera jedynie 
rozwiązania zgłoszone w Europejskim Urzę-
dzie Patentowym (o numerze rozpoczynają-
cym się literami „EP”). Ponadto Espacenet 
umożliwia wyszukiwanie zgłoszeń po klasach 
nadanych według klasyfi kacji IPC jak również 
według klasyfi kacji CPC, natomiast w EPAB 
poszukiwania można prowadzić wyłącznie 
w oparciu o klasyfi kację IPC.

Dlaczego warto zapoznać się 
z EPAB

Mimo wymienionych mankamentów, warto 
zapoznać się z bazą EPAB, choćby ze wzglę-
du na wygodny interfejs, pozwalający 
na szybsze przeglądanie treści znalezionych 
dokumentów niż jest to możliwe w Espa-
cenecie. Przykładowo, lista znalezionych 
w Espacenecie dokumentów nie zawiera 
miniatur rysunków reprezentujących dane 
rozwiązanie, a obejrzenie poszczególnych 
fi gur możliwe jest dopiero po wejściu na stro-
nę dotyczącą konkretnego dokumentu z listy, 
a następnie po wybraniu zakładki „Mosaics” 

lub „Original document”. Lista wyników gene-
rowana przez bazę EPAB również nie zawiera 
podglądu miniatur, jednak bezpośrednio 
po wybraniu zakładki „Result” wyświetlane 
są kolejne dokumenty wraz z kompletem 
rysunków, co znacznie przyspiesza weryfi -
kację znalezionych rozwiązań. EPAB wzoruje 
się bezpośrednio na komercyjnej bazie GPI 

(Global Patent Index) i choć oferuje mniejsze 
możliwości od swojego płatnego odpowied-
nika, może być bardzo użyteczna np. przy 
wyszukiwaniu klas IPC.

Grafi cznie – podobnie jak GPI – EPAB po-
dzielona została na 4 główne części: Criteria, 
Index, Query oraz History. Z okna Criteria 
należy wybrać interesujące nas kryterium 
poszukiwań, na przykład w zakładce „Clas-
sifi cation” zaznaczyć można pole „IPC”, 
obejmujące wszystkie wersje klasyfi kacji IPC, 
podczas gdy w zakładce „Text” dostępne 
są pola odnoszące się do poszczególnych 
części zgłoszenia z podziałem na języki – an-
gielski, francuski i niemiecki. 

Jeśli wyszukiwanie ma na celu przegląd przy-
kładowych rozwiązań z danej dziedziny tech-
niki lub o określonych cechach, a nie zna-
lezienie konkretnego dokumentu, warto 
skorzystać z pola „WORD”, które nie zawęża 
poszukiwań do części zgłoszenia, ale spraw-
dza pełne teksty dostępnych w bazie publika-
cji. Po wybraniu kryterium poszukiwań, należy 
przeciągnąć zaznaczone pole do okna Query 
lub dwukrotnie nacisnąć na nie lewym klawi-
szem myszy. Następnie w oknie Query wpi-
suje się po znaku „=” szukane słowa-klucze 
oddzielone operatorami logicznymi, których 
poprawność zweryfi kować można w oknie 
„Index”. Warto zapamiętać, że domyślnym 
operatorem (ważne w przypadku wpisania 
słów bez żadnego operatora między nimi) 

Rys. 1. Lokalizacja bazy EPAB na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego – po kliknięciu 
„Open” wyświetlona zostanie tabelka z listą baz – należy wybrać pierwszą z listy: 
„EP full-text search” (EPAB) bez konieczności logowania

Rys. 2. Tryb wyszukiwania w bazie EPAB (Zakładka Search)
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w prezentowanej bazie jest „or” – odwrotnie 
niż w przypadku bazy Espacenet, gdzie 
operatorem domyślnym jest „and”. 

W EPAB operator domyślny może jednak 
zostać zmieniony na jeden z trzech: „and”, 
„ornot”, „andnot” (zakładka Preferences – > 
General). Podczas redagowania komendy, 
można skorzystać z operatorów logicznych 
i innych znaków dostępnych w dolnej części 
okna Query lub wpisywać je ręcznie. Przy-
kładowo, łatwo zastąpić „and” operatorem 
odległości pomiędzy słowami – po wybraniu 
ostatniej ikonki z prawej strony, skutkującym 
wyświetleniem okna „Defi ne proximity ope-
rator”, zdefi niować trzeba maksymalną liczbę 
słów oddzielających wpisane słowa-klucze 
oraz ustalić, czy ich kolejność ma znaczenie. 
Nawiasy okrągłe służą do ustalenia kolejności 
operatorów, podczas gdy nawiasy kwadrato-
we defi niują przedział liczbowy ograniczony 
wartościami umieszczonymi w nawiasie, 
rozdzielonymi przecinkiem. 

Pozostałe znaki, takie jak „*”, „#”, czy „?”, 
mają analogiczne zastosowanie jak w bazie 
Espacenet, tzn. zastępują odpowiednio: ciąg 
znaków (liter w słowie), dokładnie jeden znak 
(literę w słowie) lub maksymalnie jeden znak 
(jedną literę w słowie lub jej brak).

Rys. 3. Tryb przeglądania znalezionych dokumentów w bazie EPAB (Zakładka Result)

Rys. 4. Tryb przeglądania statystycznie wyznaczonych klas IPC w bazie EPAB (Zakładka 
Statistics)

Po zapisaniu w oknie Query kombinacji 
słów-kluczy i klas lub innych kryteriów 
badań i potwierdzeniu komendy klawiszem 
„Enter”, w oknie „History” pojawi się wynik 
przeprowadzonych poszukiwań. Dokumenty 
można obejrzeć po zaznaczeniu zakładki 
„Result” (na pasku nad oknem Query) 

i wyborze odpowiedniego dokumentu z listy 
wyświetlonej w oknie „Result list” po lewej 
stronie lub po kliknięciu strzałki w górnej 
części okna „Dokument”. Jeżeli badanie 
miało na celu odnalezienie klasy IPC, a więc 
nie zawężaliśmy poszukiwań do konkretnych 
klas, warto skorzystać z funkcji „Statistics” 
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(na pasku nad oknem Query), obliczającej 
najczęściej pojawiające się klasy wśród 
dokumentów z listy wyników. Po pojawieniu 
się okna „Parameters for Simple statistics” 
trzeba zaznaczyć interesujący nas poziom 
szczegółowości wyświetlanych klas, naci-
snąć „Calculate” i gotowe!

Poszukiwania w ESPACENET

Poszukiwanie klasy (wg klasyfi kacji CPC) 
określającej daną dziedzinę techniki można 
wykonać również w bazie Espacenet, choć 
nieco inaczej. Wybierając zakładkę „Classi-
fi cation search”, wystarczy wpisać kolejno 
kilka słów-kluczy, potwierdzić klawiszem 
„Enter” i natychmiast wyświetlana jest lista 
najbardziej prawdopodobnych klas. Wpisanie 
operatorów logicznych nie jest konieczne 
(domyślny operator – „and”). 

Oczywiście poszukiwanie klas tą metodą 
jest znacznie łatwiejsze niż w opisanej wyżej 
bazie, jednak nie daje pewności poprawności 
uzyskanych rezultatów ze względu na brak 
możliwości podglądu dokumentów opatrzo-

Rys. 5. Poszukiwania prowadzone przy użyciu bazy Espacenet w trybie pełno-tekstowym (Zakładka Advanced search)

nych wytypowanymi klasami, zawierających 
wpisane słowa-klucze. Dlatego korzystniejsze 
może okazać się znalezienie klas przy pomo-
cy EPAB oraz wykorzystanie wyników do dal-
szych poszukiwań konkretnych dokumentów 
w Espacenecie. 

Oba tryby wyszukiwania „Smart search” 
i „Advanced search” umożliwiają znalezie-
nie publikacji zawierających słowa-klucze 
wpisane w skrótach opisu (i tytule). Jeśli 
ze względu na ryzyko pominięcia istotnych 
dokumentów, chcemy wykonać poszuki-
wanie w pełnych tekstach opublikowanych 
zgłoszeń, należy w trybie „Advanced 
search” zmienić zbiór literatury z domyśl-
nego „Worldwide – collection of published 
applications from 90+ countries” na jeden 
z trzech: „Worldwide EN…”, „Worldwide FR…” 
lub „Worldwide DE…” w zależności od języka 
badanych zgłoszeń. Poniżej automatycznie 
pojawi się pole, w którym można umieścić 
ciąg szukanych słów-kluczy. 

Co ciekawe, znalezione klasy wpisać można 
nie tylko w przeznaczonych na to polach 
CPC i IPC, uzyskując w ten sposób koniunk-

cję wybranych słów-kluczy i wpisanych klas 
(domyślny operator „and”), ale również można 
wprowadzić je wraz ze słowami-kluczami 
w rubryce „Keyword(s) in title, abstract 
and full text”. W efekcie uzyskać można alter-
natywę określonych klas i słów-kluczy (użycie 
operatora „or”), jak również bardziej złożone 
kombinacje dzięki wykorzystaniu nawiasów 
okrągłych. 

Wadą poszukiwań w bazie Espacenet 
w stosunku do EPAB jest ograniczenie liczby 
wpisywanych słów-kluczy do 10, co skutkuje 
niemożnością dopisania do istotnych haseł 
ich licznych synonimów.

Pomimo wspomnianych braków, Espacenet 
wraz z pomocniczą bazą EPAB stanowią 
cenne i wystarczające narzędzia do wstępne-
go, samodzielnego zbadania przez zgłaszają-
cego najbliższego stanu techniki rozwiązania 
przed jego zgłoszeniem do Urzędu Patento-
wego a – co najważniejsze – dostęp do nich 
jest bezpłatny.

Alicja Włoga
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Reprezentacja spółki Reprezentacja spółki 
a zmiana zgłaszającegoa zmiana zgłaszającego

Kamil Korzeniowski
aplikant ekspercki Departament Zgłoszeń UPRP

Artykuł 210 § 1 k.s.h. odnosi się do różnego rodzaju umów zawieranych Artykuł 210 § 1 k.s.h. odnosi się do różnego rodzaju umów zawieranych 
pomiędzy spółką a członkami jej zarządu zarówno takimi, które mogą wiązać pomiędzy spółką a członkami jej zarządu zarówno takimi, które mogą wiązać 

się z pełnioną funkcją, jak i tymi, które nie są związane z wykonywaniem się z pełnioną funkcją, jak i tymi, które nie są związane z wykonywaniem 
funkcji członka zarządu. Wszystkie zdarzenia powiązane z zawieraniem umów funkcji członka zarządu. Wszystkie zdarzenia powiązane z zawieraniem umów 
mogą prowadzić do naruszeń, głównie interesów spółki. Nie jest wymagane, mogą prowadzić do naruszeń, głównie interesów spółki. Nie jest wymagane, 

istnienie faktycznej kolizji interesów spółki i członka jej zarządu, wystarczy jedynie istnienie faktycznej kolizji interesów spółki i członka jej zarządu, wystarczy jedynie 
przypuszczenie wystąpienia sprzeczności ich interesów.przypuszczenie wystąpienia sprzeczności ich interesów.

Z atem regulacja ta ma na celu 
uniemożliwienie dokonywania 

czynności prawnych z członkami za-
rządu według standardowych zasad 
obowiązujących w tym zakresie. Zgodnie 
z art. 201 k.s.h. to zarząd zajmuje się 
bieżącą działalnością spółki i reprezentu-
je ją na zewnątrz. Wspomniany art. 210 
k.s.h. stanowi jedynie wyjątek od tej 
zasady.

Zaznaczyć należy, iż art. 210 k.s.h. sto-
suje się do członków zarządu, którzy 
nie są członkami jednoosobowych zarzą-
dów spółki z o.o. i jednocześnie ich jedy-
nymi udziałowcami. Ponadto, wskazany 
przepis ma zastosowanie do spółek 
jednoosobowych osób prawnych i spół-
ek jednoosobowych osób fi zycznych, 
które nie są członkami jednoosobowych 
zarządów w tych spółkach. 

W omawianym przepisie jasno 
ujęto podmioty posiadające 

upoważnienie do reprezentacji spółki 
w umowach zawieranych z członkami 
jej zarządu. Podmiotami tymi są rada 
nadzorcza i pełnomocnik powołany 

uchwałą zgromadzenia wspólników. 
Zatem warto podkreślić, że prokurent 
powołany przez zarząd nie może re-
prezentować spółki w umowach z jego 
członkami, choćby umowy te wiązały się 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

N a potrzeby niniejszych rozwa-
żań istotna jest jedynie kwestia 

zawierania umów między spółką 
a członkiem zarządu. Zastosowanie ww. 
artykułu ma miejsce w przypadku sto-
sowania art. 12 i art. 162 ustawy Prawo 
własności przemysłowej, tj. przeniesie-
nia prawa do uzyskania patentu na wy-
nalazek, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego i prawa ochronnego 
na znak towarowy. Umowa o przenie-
sienie ww. praw (dalej: umowa) musi 
spełniać wymóg z art. 210 k.s.h., w sy-
tuacji kiedy stronami są konkretnie okre-
ślona spółka oraz jej członek zarządu. 
Ponadto, jedna z tych stron jest jedno-
cześnie zgłaszającym w postępowaniu 
przed Urzędem Patentowym, a druga 
nabywcą ww. praw.

Przy udzielaniu umocowania pełnomoc-
nikowi przez zgromadzenie wspólników 
zwrócić należy uwagę na brak zastoso-
wania art. 205 k.s.h., zgodnie z którym 
do składania oświadczeń w imieniu spół-
ki wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków zarządu albo jednego członka 
zarządu łącznie z prokurentem. Wyłącze-
nie to wynika z szczególnego charakteru 
omawianego przepisu, regulującego 
specjalne zasady reprezentacji spółki 
w czynnościach z członkami jej zarządu. 
Zatem art. 210 k.s.h. odnosi się do peł-
nomocnictwa szczególnego rodzaju, 
umocowującego do dokonania określo-
nych czynności. Ponadto, szczególny 
charakter pełnomocnictwa potwierdza 
fakt, że umocowania udziela inny organ 
niż zwykle. Zabieg ten należy uznać 
za trafny ze względu na wyłączenie zaj-
ścia sytuacji, w której pełnomocnictwo 
udzielane jest „samemu sobie”. 

O dpowiadając na pytanie, kim 
może być wskazany w rozważa-

nym przepisie pełnomocnik (poza osobą 
bez jakiegokolwiek związku ze stro-
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nami umowy) należy jasno stwierdzić, 
iż nie ma przeszkód, aby zgromadzenie 
wspólników udzieliło pełnomocnictwa 
innemu członkowi zarządu (temu, które-
go nie dotyczy czynność prawna) bądź 
prokurentowi spółki, zważywszy na fakt, 
iż podmioty te będą występowały w innej 
funkcji, tj. będą pełnomocnikami umoco-
wanymi do określonej czynności prawnej 
na podstawie art. 210 k.s.h. Omawiany 
przepis określa enumeratywnie wyjątki 
od zasady reprezentacji spółki. Zgodzić 
się trzeba z poglądem o niedopuszczal-
ności wnioskowania a maiori ad minus. 
W związku z tym, umowę z członkiem 
zarządu nie może zawrzeć zgromadzenie 
wspólników lub sami wspólnicy.

P ełnomocnik, o którym mowa 
w art. 210 § 1 k.s.h., nie jest zwy-

kłym pełnomocnikiem spółki, a to z uwa-
gi na to, że jego zakres umocowania 
ogranicza się jedynie do zawierania 
umów z członkiem zarządu. Nie ma 
przeszkód, aby zróżnicować zakres 
umocowania pełnomocników obierając 
za kryterium charakter umowy. Ponadto, 
nie ma ograniczenia, aby dokonać po-
działu zawieranych przez spółkę umów 
pomiędzy pełnomocników obierając inne 
kryterium, ponieważ stanowi to jedynie 
wewnętrzne ustalenie.

A lternatywą dla wybranego przez 
zgromadzenie wspólników 

pełnomocnika do reprezentacji spółki 
w przypadku wskazanym w art. 210 k.s.h. 
jest rada nadzorcza. Ważną kwestią jest 
ustalenie, w jakiej formie rada nadzorcza 
może reprezentować spółkę. Bezspornym 
jest fakt, że rada nadzorcza może wy-
stępować in corpore. Wątpliwości może 
nasuwać występowanie pełnomocnika 
rady nadzorczej wybranego z jej człon-
ków. Doktryna wskazuje na taką moż-
liwość z błahego powodu – zdarzają 
się rady z licznymi członkami, co kreuje 
pewne problemy typu: prowadzenie pro-
cesu przy reprezentacji spółki przez radę 
nadzorczą liczącą kilkanastu członków. 
Niedopuszczalne jest udzielenie przez 
radę nadzorczą pełnomocnictwa dla innej 
osoby niż członka rady. Takie uprawnienie 
posiada jedynie zgromadzenie wspólni-
ków, co jasno wynika z przepisu. Kwestią 

równie ważną jest ustalenie, kiedy zosta-
nie spełniony wymóg reprezentacji spółki 
przez radę nadzorczą. Otóż rada nadzor-
cza spełnia ten wymóg, gdy podejmie 
uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie 
określonej w art. 210 k.s.h. czynności 
i ustalili jej treść, a oświadczenie potrzeb-
ne do jej dokonania złoży upoważniony 
do tego członek rady nadzorczej (upo-
ważnienie może wynikać z uchwały bądź 
regulaminu).

Umowa zawarta przez spółkę z o.o. 
z członkiem zarządu tej spółki z naru-
szeniem wymogu formalnego, o którym 
mowa w art. 210 k.s.h., jest bezwzględ-
nie nieważna, ale (zgodnie ze stano-
wiskiem Sądu Najwyższego) na pod-
stawie art. 58 k.c., a nie art. 39 k.c., 
ponieważ w sytuacji naruszenia art. 
210 § 1 k.s.h. nie mamy do czynienia 
z działaniem falsus organu, o którym 
mowa w art. 39 k.c. Uchybienie wy-
maganiu formalnemu określonemu 
w art. 210 k.s.h. nie podlega konwalida-
cji. Dokonanie czynności prawnej przez 
radę nadzorczą lub pełnomocnika, nawet 
gdyby było to sprzeczne z wytycznymi 
wspólników, nie powoduje nieważności 
takiej czynności.

Z pewnością problemem jest 
ustalenie pierwszeństwa repre-

zentacji spółki zgodnie z zasadą wyra-
żoną w art. 210 § 1 k.s.h., kiedy istnieje 
w spółce rada nadzorcza i pełnomocnik 
powołany przez zgromadzenie wspólni-
ków. Przepisy obowiązujące nie regulują 
kwestii pierwszeństwa dokonywania 
czynności. W związku z powyższym 
zasadne jest stwierdzenie, iż kwestia 
pierwszeństwa reprezentacji powinna 
być regulacją wewnętrzną, bądź to za-
wartą w umowie spółki bądź w uchwale 
wspólników.

W przypadku, gdy wszystkie udziały 
spółki przysługują jedynemu wspólnikowi 
albo jedynemu wspólnikowi i spółce, 
a wspólnik jest zarazem jedynym człon-
kiem zarządu, art. 210 nie ma zastoso-
wania. Jedyny wspólnik – członek jedno-
osobowego zarządu jest władny zawrzeć 
umowę niejako „sam ze sobą”. W związ-
ku z tym, ustawodawca w art. 210 § 2 
k.s.h. wprowadził kontrolę w postaci 

wymogu zachowania formy aktu nota-
rialnego. Skutkiem niezachowania tego 
rygoru jest bezwzględna nieważność 
dokonanej czynności prawnej. Przepis 
ten stosuje się jedynie do spółek jedno-
osobowych oraz tych, w których spółka 
jest obok wspólnika własnym wspólni-
kiem. Mając powyższe na uwadze należy 
wskazać sytuację, kiedy mamy de facto 
spółkę jednoosobową, ale jej zarząd jest 
wieloosobowy, w skład którego wchodzi 
wspólnik. W takim przypadku przepis ten 
nie ma zastosowania. 

P odsumowując należy wskazać, 
iż w sytuacji zawarcia umowy 

pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu 
o przeniesienie prawa do uzyskania pa-
tentu na wynalazek, prawa ochronnego 
na wzór użytkowy, prawa z rejestracji 
wzoru przemysłowego i prawa ochron-
nego na znak towarowy wymagana jest 
reprezentacja członka zarządu przez 
radę nadzorczą bądź przez pełnomocni-
ka powołanego do określonej czynności 
przez zgromadzenie wspólników. 

U rząd Patentowy RP rozpatrując 
wniosek o zmianę zgłaszającego 

bada czy zachodzą przesłanki do zasto-
sowania art. 210 k.s.h. oraz sprawdza 
prawidłowości zawarcia umowy pod 
kątem szczególnej regulacji zawartej 
w omawianym przepisie. Warto także 
zauważyć, że choć art. 210 k.s.h. odnosi 
się do spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, to instytucja uregulowana 
w tym przepisie ma swoje odwzorowanie 
także w regulacjach dotyczących spółki 
akcyjnej oraz spółki partnerskiej, w której 
powołany jest zarząd.

Literatura:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Ko-• • 
deks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1578 t.j.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks • • 
cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 t.j.)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo wła-• • 
sności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, 
z późn. zm.)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów po-• • 
wszechnych i sądów administracyjnych
Komentarz aktualizowany do art. 1–300 kodeksu • • 
spółek handlowych. A. Kidyba, System Informacji 
Prawniczej LEX 2016.
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Z notatnika rzecznika prasowego 

CZY LECI Z NAMI...  ROBOT? 

W doniesieniach prasowych coraz częściej 
pojawiają się informacje o postępach 

wynalazców w konstruowaniu samochodów 
autonomicznych czyli posiadających komputery 
pozwalające na jazdę bez udziału kierowcy. Takie 
pojazdy w założeniu mają samodzielnie przewo-
zić pasażerów po normalnych drogach publicz-
nych bez kontroli człowieka. Zaawansowane 
prace nad tym środkiem transportu prowadzą 
koncerny motoryzacyjne w USA, Chinach i Euro-
pie, co wymagało w wielu państwach istotnych 
zmian prawnych, dopuszczających do ruchu 
takie samodzielne wehikuły. 

Na razie nowe przepisy wymagają jednak, aby 
za kierownicą autonomicznego samochodu 
siedział żywy człowiek mogący w razie awaryjnej 
sytuacji przejąć kontrolę nad pojazdem. A o przy-
padkach takich już dość często donosi prasa, 
gdyż okazuje się, że automatyczny szofer potrafi  
pomylić np. ciężarówkę z chmurą i wjechać 
na pełnym gazie w inny pojazd. Technologia ta, 
jak widać nie jest jeszcze w pełni dopracowana 
i wymaga dalszych udoskonaleń, ale ponoć tylko 
kwestią czasu jest, aby autonomiczne samocho-
dy radziły sobie lepiej od ludzi np. w trudnych 
warunkach pogodowych. 

I nformacje te wskazują na to, że stopień auto-
matyzacji różnych dziedzin codziennego życia 

osiąga obecnie poziom znany do tej pory z po-
wieści science-fi ction, w których w pełni auto-
matyczny transport opisywany był już w połowie 
ubiegłego wieku. Zainteresowanym polecam 
np. powieść „Powrót z gwiazd” Stanisława Lema, 
w której pisarz przedstawił miasto przyszłości 
obsługiwane przez inteligentne pojazdy. 

Taka rewolucja w motoryzacji z pewnością bę-
dzie przełomowa z wielu powodów. Kluczowym 
zagadnieniem wydaje się w tym przypadku 
przede wszystkim problem bezpieczeństwa 
ruchu. Jeżeli założymy, że automaty będą jeździć 
wyłącznie zgodnie z przepisami i liczba wypad-
ków znacznie się zmniejszy, będziemy mogli 
z pełnym przekonaniem bić wielkie brawa dla 
wynalazców. 

K olejny problem, jaki autonomiczne samo-
chody mogą złagodzić, to kwestia natęże-

nia i płynności ruchu. Nietrudno sobie wyobrazić, 
że sterowana z centrali fl ota automatycznych po-

jazdów może tak poruszać się po drogach, aby 
maksymalnie ekonomicznie wykorzystać czas, 
miejsce i paliwo. Taka jest przynajmniej świetlana 
wizja przyszłości. Jak będzie, zobaczymy. W każ-
dym razie ciekawe czy doskonała automatyka 
na tyle zagości w motoryzacji, że ludzie otrzymają 
wręcz zakaz kierowania samochodami jako 
potencjalnie niebezpieczni uczestnicy ruchu... 
Rozwiązanie takie byłoby całkiem logiczne, gdyż 
pomieszanie na drogach pojazdów automatycz-
nych z tymi, które prowadzą niesforni kierowcy, 
mogłoby generować bardzo wiele nieoczekiwa-
nych problemów, które dzisiaj jeszcze trudno 
sobie wyobrazić. 

O ile opracowanie odpowiednich rozwiązań 
technicznych wydaje się być już w pełni 

realne, to bardzo ciekawym i niejednoznacznym 
zagadnieniem jest sfera psychologiczna, związana 
z powierzaniem własnego życia decyzji automa-
tów. Tajemnicą poliszynela jest, że przy obecnym 
rozwoju technologii można by ponoć z powodze-
niem zastąpić pilotów samolotów pasażerskich 
systemami automatycznymi. Linie lotnicze nie kwa-
pią się jednak do tego, żeby takie rozwiązania 
urzeczywistnić, gdyż badania psychologiczne 
wykazały, że i tak już wystarczająco zestresowani 
pasażerowie w żadnym wypadku nie zaakcepto-
waliby sytuacji „NIE leci z nami pilot”. 

Przyznam się, że wizja sterowanego przez ro-
bota ogromnego samolotu przewożącego setki 
pasażerów, także nie do końca mi odpowiada. 
Dlaczego? Bo człowiek jednak samodzielnie 
myśli i potrafi  podejmować decyzje niestandar-
dowe. Ciekawe czy robot potrafi łby wylądować 
bez podwozia jak słynny kapitan Wrona, który 
bezpiecznie posadził wielki samolot bez kół, 
gdy jednocześnie zawiodła hydraulika, elektryka 
i automatyka. Z drugiej strony wiadomo, jak 
wiele katastrof lotniczych wydarzyło się przez 
błąd załogi. No więc? Odesłać pilotów i kierow-
ców na emeryturę czy ufać jednak ludzkiemu 
rozumowi? 

S ceptycyzm jest w tym wypadku w pełni 
uzasadniony, ale przecież na co dzień ko-

rzystamy bez oporów z wynalazków, od których 
całkowicie zależy nasze życie, a którymi sterują 
automaty. Przypomnę choćby poczciwą... win-
dę – w nieodległej przeszłości istniała przecież 

nieznana już dzisiaj zupełnie profesja windziarza, 
który osobiście kierował funkcjonowaniem 
owego „pojazdu”. Dziś bez oporów wsiadamy 
do windy sterowanej mikroprocesorem, który 
z zegarmistrzowską precyzją steruje windą, 
wynoszącą nas w drapaczach chmur setki me-
trów do góry – komfortowo, cicho i bezpiecznie. 
Trzeba jednak przyznać, że winda to trochę 
co innego niż wielotonowy samolot pasażerski, 
unoszący się w powietrzu, można przypuszczać, 
że dlatego automatyczny jumbo-jet jest chyba 
sprawą dość odległej przyszłości. 

C ałkiem realne powody do niepokoju mają 
jednak piloci wojskowi, gdyż latające drony 

bojowe, to już rzeczywistość, a korzyści z takiego 
rozwiązania są oczywiste – w razie katastrofy 
maszyny traci się tylko mechanizm, a nie wysokiej 
klasy pilota, w którego wyszkolenie trzeba zain-
westować fortunę. O ile jednak sytuacja, w której 
pociski przenoszone przez drona odpala operator 
z ziemi, jest prostym przeniesieniem miejsca 
decyzji podejmowanej przez człowieka, to przy-
znanie komputerowi kompetencji do samodziel-
nego sterowania ogniem czyli po prostu zabijania 
wroga, budzi potężne spory etyczne. Niektórzy 
pisarze science-fi ction przewidują optymistycznie, 
że postęp techniki spowoduje, iż wojny przyszło-
ści będą toczyły ze sobą bezzałogowe automaty 
i straty w ludziach zostaną w ten sposób całko-
wicie wyeliminowane. Choć lepiej byłoby chyba 
w ogóle zrezygnować z wojny, do czego, miejmy 
nadzieję, ludzkość w końcu dojrzeje. 

W racając do automatów, to dzięki nim 
przesądzony zapewne jest już los powoli 

odchodzącego do lamusa zawodu astronauty. 
Dla wszystkich speców od podróży kosmicznych 
stało się oczywiste, że wysłanie automatycznej 
sondy w przestrzeń międzyplanetarną jest znacz-
nie tańsze i łatwiejsze niż sadzanie na „beczce 
prochu” wieloosobowej załogi i obciążanie rakiety 
systemami podtrzymywania życia. W kosmosie 
roboty radzą sobie zdecydowanie lepiej od ludzi 
i raczej w tym kierunku ewolucja astronautyki 
podąży w następnych latach. Bohaterskich 
zdobywców kosmosu z powodzeniem zastępują 
mechanizmy i procesory, które czynią to obecnie 
na taką skalę, że orbita wokół Ziemi jest obecnie 
„nieziemsko” zaśmiecona. Ponieważ poważnie 
zagraża to kosmicznemu „bezpieczeństwu ru-
chu”, trzeba bardzo pilnie skonstruować wydajne 
automaty do sprzątania śmieci pozostawionych 
przez inne automaty... 

Adam Taukert 
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Czekając na Czekając na 
polskiego Noblapolskiego Nobla

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty piąty wręczyła nagrody Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty piąty wręczyła nagrody 
Fundacji, które mają opinię najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce Fundacji, które mają opinię najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce 

i nazywane są „Polskimi Noblami”. Nagrody otrzymali czterej wybitni polscy i nazywane są „Polskimi Noblami”. Nagrody otrzymali czterej wybitni polscy 
uczeni: prof. Jan Kozłowski, prof. Marek Samoć, prof. Józef Spałek uczeni: prof. Jan Kozłowski, prof. Marek Samoć, prof. Józef Spałek 

i prof. Bogdan Wojciszke. W uroczystościach brał udział Prezydent RP i prof. Bogdan Wojciszke. W uroczystościach brał udział Prezydent RP 
Andrzej Duda, a także szeroko reprezentowane środowisko naukowe.Andrzej Duda, a także szeroko reprezentowane środowisko naukowe.

W ypełniając swoją misję wspierania nauki, Fundacja na rzecz Na-
uki Polskiej przyznaje co roku wybitnym uczonym indywidualne 

nagrody za osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwając granice 
poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny 
wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają 
mu znaczące miejsce w nauce światowej.

Nagroda jest skierowana do uczonych, których odkrycie zostało 
dokonane w Polsce oraz do uczonych pracujących poza granicami 
Polski, pod warunkiem, że dokonali odkrycia naukowego, potwier-
dzonego publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Do konkursu 
mogą zostać zgłoszeni także naukowcy, których dokonania dotyczyły 
problematyki polskiej. Nagrody przyznawane są w czterech obsza-
rach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk 
matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych 
i społecznych.

W tym roku nagrody FNP przyznane zostały po raz dwudziesty 
piąty. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi, liczy obecnie 

91 osób. Dzięki towarzyszącemu nagrodom Fundacji zainteresowaniu 
środowiska naukowego i mediów, osiągnięcia laureatów nagród FNP 
zyskują społeczne uznanie, przyczyniając się tym samym do promocji 
i budowania prestiżu polskiej nauki. Istotne jest również, by osoby laure-
atów, ich zaangażowanie w pracę badawczą i konsekwencja w realizo-
waniu powołania uczonego, stanowiły wzór i inspirację dla wszystkich 
pokoleń uczonych. 

Tegorocznymi laureatami Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 
zostali, otrzymując dodatkowo statuetki oraz czeki na kwotę 200 tys. zł:

prof. Jan Kozłowski  z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
w obszarze nauk o życiu i Ziemi „za sformułowanie i eksperymental-
ną weryfi kację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych 
organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów”; 
prof. Marek Samoć  z Politechniki Wrocławskiej w obszarze nauk 
chemicznych i o materiałach „za badania materiałów nanostruktural-
nych dla optyki nieliniowej”; 

prof. Józef Spałek  z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
w obszarze nauk matematyczno-fi zycznych i inżynierskich „za bada-
nia układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowa-
nie modelu t-J”; 
prof. Bogdan Wojciszke  z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-
-Społecznego, Wydział Zamiejscowy w Sopocie w obszarze nauk 
humanistycznych i społecznych „za opracowanie modelu spraw-
czości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania 
społecznego”.

Nagrody wręczyli laureatom prezes Fundacji prof. Maciej Żylicz oraz 
przewodniczący Rady Fundacji prof. Leon Gradoń. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele władz państwowych, naukowych oraz reprezen-
tanci środowiska naukowego.

P odczas uroczystości prezydent Andrzej Duda przypomniał, 
że jako prezydent ma zaszczyt wręczać nominacje profesorskie. 

– Przy każdej nominacji profesorskiej prosząc nowo promowanych 
profesorów o dalszą pracę i wysiłki na polu naukowym, mówię też 
o moim oczekiwaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej na polskiego 

Prezydent RP Andrzej Duda oraz wicemarszałek Sejmu RP 
Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z tegorocznymi laureatami
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Nobla, Nobla dla Polaka, dla 
polskiego naukowca. Gratuluję 
laureatom Fundacji Nauki Polskiej 
i chciałem państwu również życzyć 
tego światowego Nobla – powie-
dział do nagrodzonych profesorów 
prezydent.
– Bardzo liczę na to, 
że do 2020 roku uda nam się 
wydatki skarbu państwa, wydatki 
państwowe na badania i rozwój, 
podnieść dwukrotnie. (...) Wierzę, 
że będzie to oznaczało niezwykle 
istotny postęp w nauce. Jestem 
przekonany, że uda nam się 
wypracować takie mechanizmy 
systemowe, które coraz skuteczniej 
będą umożliwiać komercjalizację 
wyników badań naukowych.

Z kolei prezes FNP prof. 
Maciej Żylicz przypomniał, 

że zarówno nagroda, jak i sama 
fundacja właśnie obchodzą ćwierć-
wiecze: – Naszym zadaniem jest 
promowanie jakości w nauce – 
podkreślił. Oceniając stan polskiej 
nauki prof. Żylicz mówił m.in., 
że mimo jej niedofi nansowania, 
rodzimi badacze osiągają znaczące 
sukcesy. Wyraził nadzieję, że polska 
nauka stawać się będzie bardziej 
„międzynarodowa”.

Wśród 91 dotychczasowych 
laureatów Nagród FNP są m.in. 
profesorowie: Tomasz Dietl, Andrzej 
Jajszczyk, Krzysztof Matyjaszewski, 
Jerzy Szacki, Karol Modzelewski, 
Karol Myśliwiec, Jadwiga Staniszkis, 
Jan Strelau, Andrzej Udalski, Alek-
sander Wolszczan.

C eremonia wręczenia na-
gród odbyła się 8 grudnia 

na Zamku Królewskim w War-
szawie. Uroczystość poprowadził 
Krzysztof Michalski, redaktor Pol-
skiego Radia, znany popularyzator 
nauki oraz wynalazczości.

Najlepsze Najlepsze 
technologie wojskowe technologie wojskowe 
nagrodzone w MONnagrodzone w MON
– Nauka i obronność stymulują szerszy rozwój. – Nauka i obronność stymulują szerszy rozwój. 

Nie ma wdrożeń i rozwiązań dla Wojska Polskiego, które Nie ma wdrożeń i rozwiązań dla Wojska Polskiego, które 
są przecież pilnie potrzebne, bez badań podstawowych są przecież pilnie potrzebne, bez badań podstawowych 
− powiedział do laureatów IV konkursu na najlepszą pracę − powiedział do laureatów IV konkursu na najlepszą pracę 

naukową i wdrożenie z obszaru obronności i zebranych gości, naukową i wdrożenie z obszaru obronności i zebranych gości, 
podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Wręczenie nagród laureatom konkursu objętego 
honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja 
Dudy odbyło się 8 grudnia w MON.

 Członkiem Kapituły Konkursu była także dr Alicja 
Adamczak prezes UPRP, która również ufundowała 
wyróżnienie „za najlepszy patent za wynalazek, 
chroniony prawem własności przemysłowej, 
uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych 
lub prac rozwojowych”.

– Dzisiaj mówimy o tym, co policzalne i dokładnie 
mierzalne, o sferze techniki, technologii i nauk 
ścisłych. Bez tego nie ma współczesnej gospo-
darki, nie ma współczesnego państwa i nie ma 

cywilizacji – powiedział wiceminister W. Fałkowski. 
Minister podkreślił znaczenie pracy zespołowej 
i naukowej rywalizacji. Obronność jest częścią 
państwa, a to państwo funkcjonuje na płaszczyźnie 
cywilizacyjnej, która utrzyma się tylko wtedy, kiedy 
będzie następował rozwój techniki, wzrost poziomu 
życia i całej sfery niedefi niowalnej, sfery moral-
ności, sfery „ducha”– związanej z podstawowymi 
wartościami.

W imieniu laureatów głos zabrał płk dr inż. Mariusz 
Magier z Wojskowego Instytutu Technicznego 
Uzbrojenia, cytując Piotra Skargę „Kto Ojczyźnie 
swej służy sam sobie służy”. Nasza praca badawcza 

Piotr Brylski
Zdj. Fundacja 

na Rzecz Nauki Polskiej
Prof. Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w MON (w środku) wraz z prezes UPRP 
dr Alicją Adamczak oraz laureatami
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to służba dla obronności, dla wojska, dla na-
szej demokracji. Dziękuję Kapitule konkursowej 
za docenienie naszej pracy. Nie spoczniemy 
na laurach, będziemy pracować na rzecz Pań-
stwa, na rzecz obronności.

W kategorii za najlepszą pracę naukową lub 
rozwojową nagrody otrzymali:

Nagrodę I stopnia: płk dr inż. Mariusz  
Magier, dr inż. Zygmunt Pankowski, prof. 
dr inż. Karol Jach za projekt badawczy 
„Penetracja pancerzy przez kinetyczne 
pociski podkalibrowe”.
Nagrodę II stopnia: dr inż. Krzysztof  
Dragan, mgr inż. Marcin Kurdelski, dr inż. 
Michał Sałaciński, mgr inż. Michał Stefa-
niuk, dr inż. Janusz Gozdecki za projekt 
badawczy EDA „System monitorowania 
prognozy stanu technicznego struktury 
statku powietrznego z wykorzystaniem 
sieci czujników i systemu eksperckiego 
kryptonim ASTYANAX”.
Nagrodę III stopnia: dr inż. Jan Tadeusz  
Dobkowski, mgr inż. Grzegorz Skowroń-
ski, mgr inż. Wacław Kosałka, mgr inż. 
Zbigniew Mikołajczyk za projekt badawczy 
„Modułowy, lekki system trałowy MLM 
(Modular LightweightMinesweeping)”.

W kategorii za najlepsze wdrożenie produktu 
będącego wynikiem badań naukowych lub 
prac rozwojowych:

Nagrodę I stopnia: ppłk dr inż. Mariusz  
Magier, mgr inż. Tadeusz Kuśnierz, dr inż. 
Zygmunt Pankowski, mgr inż. Kazimierz 
Hipnarowicz, mgr inż. Marcin Kania, mgr 
inż. Krzysztof Szabłowski za produkt pod 

nazwą „120 mm nabój z bojowym poci-
skiem podkalibrowym typu APFSDS-T 
do armaty czołgu LEOPARD 2A4”.

Nagrodę II stopnia: mgr inż. Stanisław  
Natkański, mgr inż. Lech Pawłowski, 
dr inż. Marcin Muszkowski, mgr inż. Michał 
Skiba, mgr inż. Jarosław Kubicki, mgr inż. 
Łukasz Rówienicz, mgr inż. Alicja Zarzycka, 
mgr inż. Tomasz Sienkiewicz za produkt 
o nazwie „Zestaw Modyfi kacyjny Kamery 
Termowizyjnej z kamerą termowizyjną 
III generacji KLW-1”.

Wyróżnienie „za najlepszy patent za wyna-
lazek, chroniony prawem własności przemy-
słowej, uzyskany w wyniku realizacji badań 
naukowych lub prac rozwojowych”, przyznane 
indywidualnie przez prezesa Urzędu Pa-
tentowego RP, otrzymała praca pod nazwą 
„Optoelektroniczny, wielowidmowy system 
wspomagający lądowanie samolotów”.
W imieniu zespołu badawczego nagrodę 
odebrali: prof. dr hab. inż. Edward Sędek, mgr 
inż. Lech Niepiekło, dr inż. Tomasz Sosnowski, 
dr inż. Grzegorz Bieszczad, dr inż. Mariusz 
Kastek, dr inż. Tadeusz Sondej, dr inż. Tomasz 
Orżanowski, mgr inż. Alicja Zarzycka, mgr inż. 
Tomasz Sienkiewicz i mgr inż. Rafał Słomski.

Laureatami I-szej edycji konkursu w ramach 
„Programu badań naukowych z obszaru 
obronności, realizowanych przez polskich 
naukowców powracających z zagranicz-
nych ośrodków naukowych” pod nazwą 
„KOŚCIUSZKO” zostali:

dr Leszek LISOWSKI oraz Wojskowy Insty- 
tut Higieny i Epidemiologii, za propozycję 
projektu badawczego pt. „Ukierunkowana 

ewolucja nowych wirusów AAV w celu 
zwiększenia wydajności i specyfi czności 
modyfi kacji genów w ludzkiej wątrobie 
i innych tkankach”; 
prof. dr Waldemar PRIEBE oraz Wojskowy  
Instytut Higieny i Epidemiologii za propo-
zycję projektu badawczego pt. „Terapeu-
tyczne podejścia do inhibicji metabolizmu 
nowotworów mózgu”;
dr Jacek Zbigniew KUBIAK oraz Wojskowy  
Instytut Higieny i Epidemiologii za propozy-
cję projektu badawczego pt. „Proteomiczna 
i funkcjonalna analiza kinazy białkowej 
MELK: potencjalne zastosowanie do przy-
spieszenia gojenia ran”;
prof. dr hab. Claudine KIEDA oraz Wojsko- 
wy Instytut Medyczny za propozycję pro-
jektu badawczego pt. „Nowe strategie adiu-
wantowe oparte na normalizacji patologicz-
nych naczyń krwionośnych dla zwiększenia 
skuteczności leczenia i ochrony pacjenta 
w onkologii, immunologii, endokrynologii, 
kardiologii i okulistyce”;
dr Dorota Marta RUSZKIEWICZ oraz  
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
za propozycję projektu badawczego 
pt. „Innowacyjny Układ Wytworzenia Gazu 
Nośnego dla Indywidualnego Sygnaliza-
tora Skażeń Chemicznych zapewniający 
podwyższoną selektywność i czułość przy 
wykrywaniu Bojowych Środków Trujących 
za pomocą różnicowej spektrometrii ruchli-
wości jonów”;
dr Krzysztof Artur BOGDANOWICZ oraz  
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej 
za propozycję projektu badawczego pt. 
„Polimery ciekłokrystaliczne, jako elek-
trolity stałe w zintegrowanym samoładu-
jącym systemie magazynującym energię 
elektryczną”;
prof. dr hab. inż. Tadeusz Antoni WYSOCKI  
oraz Wojskowa Akademia Techniczna 
za propozycję projektu badawczego pt. 
„Taktyczna sieć sensorowa dla poprawy 
komunikacji pola bitwy”.

Piotr Brylski

(na podstawie materiałów 
Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wojskowego MON)

Zdj. Ministerstwo Obrony NarodowejPrezes UPRP wręcza wyróżnienie Urzędu
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Skuteczna komunikacja Skuteczna komunikacja 
na każdym etapie na każdym etapie 

badania wynalazku badania wynalazku 

Rozmowa z Aleksandrą Jaworską
asesorem w Departamencie Rejestrów UPRP 

– Pracuje Pani w Departamencie Rejestrów 
już ponad trzy lata, zajmując się głównie 
zastawami i zajęciami na prawach własno-
ści przemysłowej…

– Tak, to są „moje” tematy, niełatwe ale niezwy-
kle ciekawe. Mam już zdany egzamin eksperc-
ki, jestem asesorem.

– To bardzo odpowiedzialna praca. Wy-
danie decyzji eksperckiej niesie przecież 
za sobą wielką odpowiedzialność i różne 
konsekwencje.

– Wydaje się, że dość trudnym zadaniem dla 
eksperta jest sprawić, aby jego przekaz (za-
równo pisemny, jak i ustny) był jednocześnie 
prosty i zwięzły, podczas, gdy jego treść musi 
zawierać wiele odniesień do przepisów, nume-
rów artykułów, a przede wszystkim wiele pro-
fesjonalnych, technicznych defi nicji i skompliko-
wanych cech służących opisowi wynalazków. 
Sztuką jest połączyć kompetentny i kompletny 
przekaz z jego jednoczesną jasnością, zwięzło-
ścią i prostotą, które pozwolą w pełni odczytać 
tok rozumowania eksperta.

– Czy oprócz wykształcenia, zdobytej wie-
dzy, nabytego doświadczenia i codziennej 
praktyki, eksperci są w jakiś szczególny 
sposób przygotowywani do swej pracy?

– Tak, to musi być ciągły proces doskonalenia, 
doszkalania, pozyskiwania nowej wiedzy. Każ-
da sprawa jest inna, tutaj nie ma szablonów. 
Cały czas jest „włączone” myślenie, analizowa-
nie, „rozbieranie” sprawy na czynniki pierwsze, 

a w tym również eliminacja błędów i braków 
formalnych stron.

– A uczestnictwo w szkoleniach na tym 
etapie pracy może być pomocne? 

– Oczywiście, to jest fantastyczna sprawa. 
Każde szkolenie pozwala rozszerzać nasze 
horyzonty myślowe. Zawsze chętnie korzystam 
z takich możliwości. Miałam właśnie okazję 
uczestniczyć w świetnym, trzydniowym semi-
narium na początku października tego roku, 
w stolicy Bułgarii – Sofi i.

– Czy to były tylko wykłady, czy także 
warsztaty naukowe?

– W trakcie tych trzech dni miały miejsce za-
równo wykłady, jak i warsztaty. Ich tematyka 
skupiała się głównie wokół komunikacji pomię-
dzy stronami postępowania zgłoszeniowego. 
Pierwsze prezentacje, prowadzone głównie 
przez Klausa Wittkuhna – trenera i specjalisty 
od komunikacji, z którego szerokiej wiedzy 
korzysta na co dzień między innymi Europejski 
Urząd Patentowy. Dotyczyły przede wszystkim 
podstaw komunikacji międzyludzkiej zarówno 
w formie pisemnej, jak i ustnej, a także wy-
dajnego i sprawnego dialogu. Wykładowca 
– z uwagi na swoją współpracę z Europejskim 
Urzędem Patentowym – przełożył tę wiedzę 
na specyfi kę pracy ze zgłoszeniami patento-
wymi, omawiając poszczególne etapy badania 
zgłoszeń i wskazując na praktyczne wskazów-
ki, mające na celu usprawnienie komunikacji 
ze zgłaszającymi. Uczestnicy mieli także 

możliwość zastosowania tej wiedzy podczas 
praktycznych warsztatów grupowych.

– Można było liczyć na doświadczenia, 
praktykę i wymianę poglądów rzeczników 
patentowych?

– Pewnie, że tak. Kolejną częścią seminarium 
były właśnie wykłady prowadzone przez eu-
ropejskich rzeczników patentowych oraz eks-
pertów pracujących w Europejskim Urzędzie 
Patentowym. Przedstawili oni swoje doświad-
czenia w zakresie badań patentowych, zwrócili 
uwagę na potencjalne problemy w komunikacji 
pomiędzy urzędem oraz zgłaszającymi, a także 
wskazali sposoby ich rozwiązywania. 

Główny nacisk został nałożony na takie aspek-
ty, jak jasność procedury, jednoznaczność oraz 
prostotę używanych wyrażeń oraz profesjo-
nalne podejście eksperta i jego specyfi czną 
wiedzę merytoryczną. Wykładowcy omówili 
również komunikację pomiędzy stronami 
w każdym stadium badania wynalazku i w każ-
dej formie – czy to pisemnej, czy telefonicznej 
lub przy osobistym kontakcie. Po części teore-
tycznej pracowaliśmy w grupach nad sporzą-
dzeniem propozycji odpowiedzi do zgłaszają-
cego, które następnie zostały zaprezentowane 
reszcie grup.

– Czy coś szczególnie spodobało się Pani 
w trakcie trwania tego seminarium?

Organizatorem seminarium „Effi  cient 
dialog between patent examiners 
and patent attorneys or applicants” 
w październiku br. był Europejski Urząd 
Patentowy przy współpracy z bułgar-
skim Urzędem Patentowym w Sofi i. 

Seminarium dotyczyło głównie efek-
tywnej komunikacji pomiędzy eks-
pertami patentowymi a zgłaszającymi 
i ich pełnomocnikami. Uczestnikami 
byli eksperci prawie z całej Europy, 
z 16 europejskich urzędów paten-
towych, w tym eksperci z Albanii, 
Bułgarii, Łotwy, Litwy, Estonii, Czech, 
Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgier, 
Serbii, Bośni i Hercegowiny, Finlandii, 
Hiszpanii, Portugalii oraz oczywiście 
z Polski. 
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– Podam taki przykład – na koniec drugiego 
dnia seminarium odbył się wykład przygotowu-
jący do kolejnych ćwiczeń grupowych, polega-
jących na odgrywaniu ról eksperta, rzecznika 
patentowego oraz zgłaszającego lub twórcy. 
W tym przypadku szczególnie poświęcono 
uwagę sprawie polepszenia komunikacji ustnej 
– uczestnicy znaleźli konkretne odpowiedzi 
na następujące pytania typu: jak efektywnie 
prowadzić rozmowę telefoniczną/spotkanie?, 
jakie są korzyści i zagrożenia w takiej komuni-
kacji?, co robić w sytuacji nietypowej (trudnej/
nagłej/nerwowej)? 

A w ostatnim zaś dniu, podzieleni na grupy 
„odgrywaliśmy” kilka przygotowanych sce-
nariuszy, które przewidywały różne sytuacje, 
z jakimi mogą się spotkać badający wynalazki 
eksperci. Każdy z nas miał okazję wcielić się 
zarówno w rolę eksperta, jak i zgłaszającego 
lub jego pełnomocnika, wykorzystując zdobytą 
wiedzę i wskazówki przedstawione przez wy-
kładowców w ciągu tych trzech dni wykładów. 
Każde wystąpienie było następnie analizowane 
pod kątem zasad poprawnej komunikacji przez 
całą grupę. To są cenne doświadczenia.

– A jak wypadło podsumowanie całego 
szkolenia przez fachowców?

– W ostatnim dniu seminarium m.in. wspo-
mniany Klaus Wittkuhn przedstawił słucha-
czom swoje kolejne uwagi, rady, spostrzeżenia, 
dotyczące komunikacji ustnej i jej specyfi ki. 
Generalnie, były to dla mnie bardzo ciekawe 
wystąpienia, do tego uczące – praktycznie 
– fachowości eksperckiej, nie tylko „przelewa-
nia wiedzy na papier”. 

To sprawdzanie się w praktyce, pod okiem 
wybitnych ekspertów i specjalistów, było 
ważną „wartością dodaną” tego seminarium. 
Jedno jest pewne, taka formuła seminariów, 
będąc nowoczesną, już sprawdzoną metodą 
szkoleń, pozwala również, tak jak w tym przy-
padku, pracownikom europejskich urzędów 
patentowych wymienić doświadczenia i uwagi 
na temat codziennej pracy eksperta, trudności, 
specyfi ki tego ciekawego zawodu, w sposób 
niezwykle przydatny dla podnoszenia jakości 
swej pracy a przy okazji… dokonania pewnej 
samooceny.

Konferencja Konferencja 
EPO Patent Information EPO Patent Information 

Conference 2016Conference 2016
Madryt – jedno z najstarszych miast w Europie i jedna Madryt – jedno z najstarszych miast w Europie i jedna 
z najbardziej zielonych stolic na Starym Kontynencie. z najbardziej zielonych stolic na Starym Kontynencie. 

Miasto czterdziestu parków. Metropolia, która Miasto czterdziestu parków. Metropolia, która 
nie zasypia nigdy. Światowa stolica fl amenco. nie zasypia nigdy. Światowa stolica fl amenco. 

W dniach 8–10 listopada br. odbyła się tam W dniach 8–10 listopada br. odbyła się tam 
konferencja EPO Patent Information Conference.konferencja EPO Patent Information Conference.

K onferencja odbywa się co drugi rok 
i jest przeznaczona dla pracowników 

krajowych urzędów patentowych oraz fi rm 
prywatnych – wystawców. Organizatorem 
konferencji, która składa się z płatnych szkoleń 
oraz dyskusji, jest Europejski Urząd Patento-
wy. Oprócz wystąpień plenarnych, obejmuje 
również prezentacje i seminaria wystawców. 
W czasie konferencji udostępniana jest 
powierzchnia wystawiennicza, gdzie swoje 
stoiska mają przedstawiciele prywatnych fi rm. 
Udział w niej możliwy jest po wcześniejszym 
zarejestrowaniu. W konferencji udział wzięło 
prawie 400 osób.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał 
Prezes EPO Benoît Battistelli wraz z José 
Maríą Joverem, Podsekretarzem ds. Przemy-
słu, Energii i Turystyki, sprawującym również 
funkcję Prezesa Hiszpańskiego Urzędu Pa-
tentów i Znaków Towarowych, oraz Patricią 
García-Escudero, Dyrektorem Generalnym 
Hiszpańskiego Urzędu Patentów i Znaków 
Towarowych.

T ego samego dnia odbywały się prezenta-
cje plenarne. W czasie jednej z prezentacji 

dotyczącej PATSTAT Online Geert Boedt, przed-
stawiciel EPO omówił możliwości PATSTAT, 
tj. zbioru danych wykorzystywanych do analiz 
statystycznych. Dostęp do tego zbioru stał się 
łatwiejszy dzięki uruchomieniu jego wersji online. 
Równolegle z prezentacjami plenarnymi odby-
wały się dyskusje w mniejszych grupach.

L iderem w tej dziedzinie jest Hiszpański 
Urząd Patentów i Znaków Towarowych 

(SPTO), który od niedawna wprowadza na ry-
nek swój projekt OpenData. Rundę dyskusyjną 
prowadzili przedstawiciele IP Australia przy 
współudziale ekspertów z EPO i SPTO. Kon-
centrowała się ona wokół kwestii: jakie korzyści 
i ryzyka niesie ze sobą inicjatywa oferowania 
przez urzędy patentowe swoich danych paten-
towych oraz w jaki sposób użytkownicy syste-
mów reagują bądź będą reagować na dostęp-
ność danych w nowej postaci i czego oczekują 
od urzędów patentowych w przyszłości – 
to główne tematy dyskusji. W trakcie dyskusji 
dokonano analizy korzyści oraz zagrożeń 
związanych z otwartymi danymi w patentach. 
Uczestnicy tego panelu dyskusyjnego uznali, 
że dostęp do informacji publicznej stanowi 
fundament otwartego zarządzania opartego 
na transparentności usług i ich efektywności.

Podczas następnej dyskusji, uczestnicy spo-
tkania omówili wyzwania związane z uzyski-
waniem informacji patentowej z krajów azjatyc-
kich, dostępnością dokumentów oraz jakością 
tłumaczenia maszynowego, jak również 
korzystania ze stron internetowych urzędów 
zlokalizowanych w Azji. Rozwiązaniem proble-
mu mogłoby być dalsze udoskonalanie tłu-
maczenia maszynowego, usystematyzowanie 
dokumentów, ujednolicenie nazewnictwa oraz 
wprowadzenie anglojęzycznych interfejsów 
stron internetowych poszczególnych urzędów.Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska
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P odczas konferencji przez dwa dni odbywały się krótkie prezentacje 
wystawców, którzy przedstawiali słuchaczom ogólny zakres działania 

ich produktów. Były to m.in. takie fi rmy, jak LexisNexis, Scipat, Clarivate 
Analytics, Averbis GmBH, ProQuest, Minesoft czy Jouve, Infotel, Google, 
Darts-ip. Osoby zainteresowane szczegółami działania oferowanych produk-
tów mogły spotkać się na stoisku z przedstawicielem producenta. 

Zespół ekspertów EPO kierowany przez Richarda Flammera omówił 
zmiany wprowadzone w patentowych bazach danych i narzędziach EPO 
wykorzystywanych w informacji patentowej. Zaprezentowano m.in. bazę 
Espacenet – nowy projekt rozpoczął się w 2015 r. i obejmuje ujednolicenie 
interfejsów narodowych z espacenet, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe 
w danym języku. Wyszukiwanie pełnotekstowe dostępne jest dla wszystkich 
dokumentów opublikowanych w języku angielskim, niemieckim i francuskim. 
Zaprezentowano także najnowsze zmiany w zakresie i sposobie wyszukiwa-
nia danych CPC, a także usługę Global Dossier, która została rozszerzona 
na CA, WO. 

P roblematykę przydatności stosowania klasyfi kacji patentowej oraz 
jej istotne znaczenie dla chociażby rzeczników patentowych i sposób, 

w jaki może być wykorzystywana przez nich przy świadczeniu usług omówił 
przedstawiciel Siemens AG. 

Na jednej z sesji spod hasłem: informacja patentowa z Hiszpanii i Ameryki 
Łacińskiej, zaprezentowany został projekt realizowany przez SPTO, mający 
na celu zwiększenie satysfakcji użytkowników poprzez zapewnienie odpo-
wiedniej jakości archiwów i baz danych, które pozwalają na szybki i łatwy 
dostęp do aktualnych informacji o najnowszych rozwiązaniach technicz-
nych. Projekt oparto na trzech zasadniczych założeniach: kompletności, 
poprawności i aktualności. Na kolejnej omówiono problemy przeszukiwania 
pełnotekstowego, sposobu radzenia sobie z szerokim zakresem poszuki-
wań, omówiono także możliwości narzędzia służącego do wykrywania tzw. 
„białych plam” w analizie technicznej dokumentów patentowych. Okazuje się 
bowiem, że na etapie generowania pomysłów fi rmy często pomijają infor-
mację patentową, ponieważ analiza tekstów patentów jest skomplikowana 
i czasochłonna. To narzędzie mogłoby ten proces ułatwić.

P odczas konferencji EPO zapoznało słuchaczy z nowościami do-
tyczącymi Europejskiego Rejestru Patentowego. Zaprezentowano 

model rejestru obejmującego jednolity patent, który ma stanowić element 
Europejskiego Rejestru Patentowego. Wśród wielu interesujących tematów 
i problemów podniesionych na konferencji warto zwrócić uwagę na takie, jak 
znaczenie informacji o statusie prawnym patentu dla dokonywanych w tym 
obszarze analiz, np. związanych z umowami licencyjnymi czy dochodzeniem 
roszczeń, znaczenie prawidłowo przeprowadzonych poszukiwań dotyczą-
cych swobody działalności, wyzwania związane z identyfi kacją ryzyka oraz 
niezbędnymi elementami rzetelnej oceny swobody działalności, wykorzysta-
nie informacji patentowej na wczesnym etapie rozwoju technologii, co powin-
no ułatwiać prowadzenie badań naukowych. 

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Sofi i, w dniach 7–9 listopada 
2017 r. 

Katarzyna Kowalewska
Aneta Stuleblak

Czwarty zjazd Czwarty zjazd 
CoCoNetCoCoNet

Stolica Łotwy gościła w październiku Stolica Łotwy gościła w październiku 
czwarty doroczny zjazd delegacji czwarty doroczny zjazd delegacji 

europejskich urzędów patentowych europejskich urzędów patentowych 
wchodzących w skład sieci wchodzących w skład sieci 
CoCoNet (Communication CoCoNet (Communication 
Correspondents’ Network), Correspondents’ Network), 

koordynowanej przez Europejski koordynowanej przez Europejski 
Urząd Własności Intelektualnej Urząd Własności Intelektualnej 
(EUIPO) oraz Europejski Urząd (EUIPO) oraz Europejski Urząd 

Patentowy (EPO).Patentowy (EPO).

Głównym zadaniem sieci CoCoNet jest wszechstronna 
wymiana informacji i doświadczeń krajowych urzędów pa-
tentowych oraz EPO i EUIPO na temat inicjatyw związanych 
z działaniami publicznymi na rzecz umacniania ochrony 
własności intelektualnej, upowszechnianiem wiedzy w tym 
zakresie i wykorzystaniem informacji zewnętrznych w celu 
usprawniania działalności urzędów patentowych. 

Ponad trzydziestu delegatów obecnych w Rydze zapo-
znało się z najnowszą problematyką dotyczącą m.in. roli 
konkursów i nagród dla wynalazców, działaniami możli-
wymi do podjęcia dla ograniczenia szkodliwego zjawiska 
fałszywych faktur wysyłanych do użytkowników systemów 
ochrony własności przemysłowej, wzrastającą rolą mediów 
społecznościowych, zmianami w zakresie wykorzystania 
mediów reklamowych oraz najnowszymi trendami komuni-
kacyjnymi w zakresie upowszechniania specjalistycznych 
informacji na temat zmian prawnych w obszarze własności 
intelektualnej. 

Delegacja polska przedstawiła obszerną prezentację na te-
mat bieżących działań Urzędu Patentowego RP w sferze 
edukacji i upowszechniania informacji na temat ochrony wła-
sności intelektualnej. Spotkanie odbyło się w dniach 24–25 
października 2016 r.  

(at)
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Znaczenie Znaczenie 
startupówstartupów

Startupy i ich funkcjonowanie Startupy i ich funkcjonowanie 
to tematyka popularna i często to tematyka popularna i często 

podejmowana w ostatnim czasie, podejmowana w ostatnim czasie, 
nie tylko w Polsce. 2 listopada 2016 roku nie tylko w Polsce. 2 listopada 2016 roku 

w Pałacu Narodów w Genewie w Pałacu Narodów w Genewie 
odbyła się międzynarodowa odbyła się międzynarodowa 

konferencja „Startupy – innowacyjna konferencja „Startupy – innowacyjna 
przedsiębiorczość na rzecz przedsiębiorczość na rzecz 
zrównoważonego rozwoju”. zrównoważonego rozwoju”. 

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia była Europej-
ska Komisja Gospodarcza (UNECE) oraz państwo Izrael. 
Wśród zaproszonych dyskutantów znaleźli się między inny-
mi przedstawiciele międzynarodowych koncernów, agend 
rządowych, korporacji prawniczych oraz instytucji wspiera-
jących szeroko rozumianą innowacyjność oraz zajmujących 
się zarządzaniem transferem technologii. Reprezentowana 
była Szwajcaria, Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, 
Szwecja i wiele innych krajów.  

Poruszane podczas konferencji tematy dotyczyły przede 
wszystkim roli dużych przedsiębiorstw we wsparciu dzia-
łalności startupowej, znaczenia startupów w budowaniu 
ekosystemu innowacji, jak również wyzwań, stojących 
przed sektorem administracji publicznej w kreowaniu oraz 
stymulowaniu innowacyjnej polityki sprzyjającej kreatywne-
mu biznesowi. 

Dla polskiego Urzędu Patentowego, zaproszonego 
do udziału w tym wydarzeniu w charakterze uczestnika, 
była to doskonała okazja do podzielenia się podczas 
dyskusji doświadczeniami naszego kraju w obszarze 
wspierania innowacyjnej działalności oraz zaprezentowania 
inicjatyw podejmowanych przez Urząd na rzecz startupów. 
Jedną z nich stanowi międzynarodowe sympozjum UPRP 
z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodar-
ce”, które rokrocznie odbywa się we wrześniu w Krakowie. 
Tegoroczna edycja sympozjum (7–8 września 2017 r.) 
będzie również poświęcona startupom i narzędziom umoż-
liwiającym ich dalszy rozwój.

Piotr Zakrzewski 

Szkolenia Szkolenia 
z ESPACENETz ESPACENET

Pracownicy Urzędu Patentowego RP: Pracownicy Urzędu Patentowego RP: 
dr Andrzej Jurkiewicz z Departamentu dr Andrzej Jurkiewicz z Departamentu 
Badań Patentowych oraz Sebastian Badań Patentowych oraz Sebastian 

Kmita z Departamentu Literatury Kmita z Departamentu Literatury 
Patentowej uczestniczyli w szkoleniu Patentowej uczestniczyli w szkoleniu 

organizowanym przez Europejski organizowanym przez Europejski 
Urząd Patentowy. Szkolenie odbyło się Urząd Patentowy. Szkolenie odbyło się 
10–11 października 2016 r. w Wiedniu, 10–11 października 2016 r. w Wiedniu, 
jego głównym celem było szkolenie jego głównym celem było szkolenie 

przyszłych trenerów z zakresu przyszłych trenerów z zakresu 
bazy danych ESPACENET celem bazy danych ESPACENET celem 

wyszukiwania patentów w tej bazie wyszukiwania patentów w tej bazie 
– opanowanie podstawowych funkcji – opanowanie podstawowych funkcji 
wyszukiwarki bazy danych ESPACENET wyszukiwarki bazy danych ESPACENET 

oraz strategii budowania zapytań.oraz strategii budowania zapytań.

 Z przebiegu szkolenia w Wiedniu wynikała koniecz-
ność przygotowania wydarzenia dla określonej gru-
py odbiorców w Polsce. W związku z powyższym, 
pracownicy UPRP, którzy byli uczestnikami szkolenia 
w Wiedniu wspólnie z Ośrodkiem PATLIB z Krakowa 
przygotowali warsztaty „ESPACENET USER DAY”. 
Odbyły się one 8 grudnia 2016 r. w Bibliotece Głównej 
AGH. Wzięli w nich udział pracownicy biblioteki, stu-
denci oraz kadra naukowa AGH. Na stronie Biblioteki 
Głównej AGH pojawiło się zaproszenie na to wyda-
rzenie. Podczas warsztatów wykład pt. „Baza danych 
ESPACENET – wprowadzenie, podstawowe funkcje, 
strategia budowania zapytań” wygłosiła dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Informacji Patentowej Agnieszka 
Podrazik. Przedstawiciele UPRP: Sebastian Kmita 
poprowadził blok ćwiczeniowy z zakresu energii od-
nawialnej, zaś dr Andrzej Jurkiewicz, ekspert UPRP 
– blok ćwiczeniowy z zakresu chemii organicznej. 

(sk) 
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Biologiczne Biologiczne 
produkty lecznicze produkty lecznicze 
– aspekty prawne– aspekty prawne

Konferencja „Biologiczne produkty lecznicze. Konferencja „Biologiczne produkty lecznicze. 
Aspekty prawne” odbyła się 2 grudnia 2016 roku Aspekty prawne” odbyła się 2 grudnia 2016 roku 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa 

Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 
której kierownikiem jest dr hab. Jadwiga Pazdan, której kierownikiem jest dr hab. Jadwiga Pazdan, 

prof. UKSW. prof. UKSW. 

P A Ź D Z I E R N I KP A Ź D Z I E R N I K

Uniwersytet Jagielloński na uroczystą  
inaugurację 653. roku akademickiego 
2016/2017 w Krakowie

Politechnika Wrocławska na uroczystą  
inaugurację roku akademickiego 2016/2017

Politechnika Krakowska na uroczystą  
inaugurację roku akademickiego 2016/2017

Politechnika Warszawska Filia w Płocku  
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 
2016/2017

Politechnika Świętokrzyska na uroczystą  
inaugurację roku akademickiego 2016/2017 
w Kielcach

Akademia Górniczo-Hutnicza im.  
Stanisława Staszica na uroczystą inaugurację 
roku akademickiego 2016/2017 w Krakowie

Politechnika Łódzka na uroczystą  
inaugurację roku akademickiego 2016/2017

SWPS Uniwersytet  
Humanistycznospołeczny na uroczystą 
inaugurację roku akademickiego 2016/2017 
w Warszawie

Politechnika Lubelska na uroczystą  
inaugurację roku akademickiego 2016/2017

Wojskowa Akademia Techniczna  
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 
2016/2017

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej  
i Innowacyjności na swoje posiedzenia

Sejmowa Komisja Cyfryzacji,  
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 
na swoje posiedzenia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na uroczystą 
inaugurację roku akademickiego 2016/2017 
w Bydgoszczy

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 
2016/2017

Politechnika Białostocka na uroczystą  
inaugurację roku akademickiego 2016/2017

P atronat honorowy nad konfe-
rencją objęli: Urząd Patentowy 

Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo 
Zdrowia, Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, Narodowy 
Instytut Leków, Instytut Farmaceu-
tyczny, Instytut Allerhanda, Fundacja 
Wyszyńskiego, Rektor UKSW.

Uczestnikami konferencji (ponad 
100 osób) byli przedstawiciele prze-
mysłu farmaceutycznego, organizacji 
branżowych, naukowcy reprezentu-
jący uczelnie wyższe oraz studenci. 
Konferencja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem przedstawicieli zawo-
dów prawniczych, licznie reprezento-
wani byli adwokaci i radcowie prawni. 
W gronie zaproszonych prelegentów/
/uczestników dyskusji panelowych byli 
goście reprezentujący następujące 
ośrodki naukowe i instytucje: UW, 
UJ, UMK, UŁ, UO, UKSW, Narodowy 
Instytut Geriatrii, Reumatologii i Reha-
bilitacji, Zakład Farmakologii Doświad-
czalnej Instytutu Medycyny, Mini-

sterstwo Zdrowia, a także kancelarie 
prawne, specjalizujące się w ochronie 
zdrowia oraz cyfryzacji.

K onferencję uroczyście otwo-
rzyli: prof. dr hab. Marek Mi-

chalski, dziekan Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UKSW, Krzysztof Łanda 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia oraz dr hab. Jadwiga Paz-
dan, prof. UKSW – kierownik Katedry 
Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego. 

W ykład inaugurujący wygłosił 
prof. dr hab. n. med. Paweł 

Grieb z Zakładu Farmakologii Do-
świadczalnej Instytutu Medycyny Do-
świadczalnej i Klinicznej im. M. Mos-
sakowskiego Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, w przeszłości delegat 
Polski w Grupie Roboczej ds. Leków 
Biologicznych w Europejskiej Agencji 
ds. Leków (EMA). Prof. Grieb przed-
stawił rodzaje i istotę leków biolo-
gicznych, podjął próbę zdefi niowania 
biologicznych produktów podobnych. 
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Podczas sesji inaugurującej odtwo-
rzono nagranie video (przygotowane 
specjalnie na konferencję) z wystąpie-
niem światowej sławy specjalisty z za-
kresu life sciences Trevora Cook’a, 
autora monografi i Pharmaceuticals, 
Biotechnology and the Law. W swo-
im wystąpieniu zwrócił on uwagę 
na szanse rynkowe, które dla branży 
farmaceutycznej oferują biologiczne 
produkty lecznicze. Pierwsza genera-
cja podmiotów biotechnologicznych 
(oparta początkowo tylko o kilka 
leków biologicznych), była w stanie 
zbudować znaczącą pozycję w sek-
torze farmaceutycznym na świecie. 
Zauważalna jest coraz większa liczba 
nowych podmiotów na rynku farma-
ceutycznym, szczególnie w obszarze 
produktów biopodobnych. Tego typu 
podmioty pochodzą często z tych 
części świata (jak Korea Południowa), 
które nie są tradycyjnie kojarzone 
z rozwojem i wytwarzaniem produk-
tów leczniczych. Niektóre z nich wy-
wodzą się z Polski. 

T revor Cook wskazał, że wejście 
na rynek produktów biopo-

dobnych jest źródłem wielkiej zmiany 
na rynku farmaceutycznym. Obowią-
zujące na terytorium Europy regulacje 
dotyczące dopuszczania biopodob-
nych do obrotu rodzą pytania. Jaki 
jest zakres ich stosowania? Do jakie-
go stopnia możliwa jest ekstrapolacja 
wskazań w zakresie bezpieczeństwa 
i skuteczności do produktów już do-
puszczonych? Przypominał, że istnieją 
takie obszary prawa regulacyjnego, 
jak ustalanie wysokości cen, refun-
dacja, nazewnictwo leków biologicz-
nych, które nie są zharmonizowane 
na poziomie prawa unijnego. Państwa 
członkowskie UE zachowują znaczny 
stopień swobody i autonomii w okre-
śleniu zakresu, w jakim regulacje 
w tych obszarach ostatecznie będą 
funkcjonować. 

Dalsza część konferencji prowadzona 
była w formie trzech paneli dyskusyj-

nych. Każdy z nich dotyczył innego 
obszaru: 1) nowych technologii, 
2) własności intelektualnej, 3) kwestii 
regulacyjnych. 

W pierwszej dyskusji panelowej 
zatytułowanej: „Leki biolo-

giczne i nowe technologie” uczest-
nicy panelu podnieśli wiele istotnych 
problemów, takich jak: a) cyfryzacja 
szansą na ułatwienie dostępu pacjen-
tów do leków biologicznych, b) ochro-
na danych osobowych pacjentów 
(rejestry i konta elektroniczne) oraz 
c) nowatorskie metody fi nansowania 
dostępu do leków biologicznych. 

Podczas drugiej dyskusji panelowej 
poświęconej „Obrotowi lekami biolo-
gicznymi i własności intelektualnej” 
uczestnicy panelu dyskutowali między 
innymi o takich kwestiach, jak: możli-
wość zniesienia barier prawnych dla 
dystrybucji leków biologicznych, eks-
terytorialny charakter ustawy refunda-
cyjnej oraz możliwości dostosowania 
prawa patentowego do rewolucji 
biotechnologicznej. 

Trzeci panel dotyczył „Aspektów 
regulacyjnych leków biologicznych”. 
Tu z kolei dyskutanci odnieśli się 
do takich kwestii, jak: rejestracja 
leków biologicznych, miejsce le-
ków biologicznych w procedurze 
refundacyjnej, zamiennictwo leków 
biologicznych. 

P atronat medialny nad konferen-
cją objęli: Wydawnictwo Wol-

ters Kluwer, Wydawnictwo C.H.Beck, 
Monitor Prawniczy, Gazeta Farma-
ceutyczna, Przemysł Farmaceutyczny, 
Puls Farmacji, Puls Medycyny, Portal 
Informacyjno-Prawny pharmainfo.pl. 

Polsko-Japońska Akademia Technik  
Komputerowych na uroczystą inaugurację roku 
akademickiego 2016/2017 w Warszawie

Fundacja Zaawansowanych Technologii  
na IV edycję Kongresu E(x)plory, pt. „Innowacje 
w sporcie” w Gdyni

Uniwersytet Technologiczno- 
Humanistycznych im. Kazimierza Pułaskiego 
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 
2016/2017 w Radomiu

Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej  
w Polsce na recepcję w Warszawie z okazji 
105. rocznicy Święta Narodowego Republiki 
Chińskiej (Tajwanu)

Burmistrz Sandomierza na konferencję  
historyczną upamiętniającą rocznicę 730-lecia 
lokacji miasta

Uniwersytet Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego na uroczystą inaugurację roku 
akademickiego 2016/2017 w Warszawie

Akademia Techniczno-Humanistyczna  
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 
2016/2017 w Bielsku-Białej

Politechnika Rzeszowska na uroczystą  
inaugurację roku akademickiego 2016/2017

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 
2016/2017

Narodowy Instytut Leków na uroczystość  
z okazji Jubileuszu 65-lecia z udziałem Władz 
Państwowych w Warszawie

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina  
na posiedzenia Kapituły Ochrony Nazwiska 
i Wizerunku Fryderyka Chopina. Prezes Alicja 
Adamczak członkiem Kapituły

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców  
i Racjonalizatorów do współorganizacji X 
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy 
Wynalazków „IWIS 2016”

Regionalna Izba Gospodarcza  
w Katowicach na VI Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Orange Polska na Demo Day w Warszawie  
– otwarcie 4. sezonu Orange Fab, programu 
akcelaracyjnego dla startupów

(Podsumowanie video konferencji 
można obejrzeć na stronie: 

https://www.facebook.com/wykladniapl/
videos/1204917279599933/)

Zbigniew Więckowski
Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie
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Urząd Marszałkowski Województwa  
Świętokrzyskiego na posiedzenia Komisji 
Konkursowej nagrody Świętokrzyski 
Racjonalizator

Instytut Tele- i Radiotechniczny  
na uroczystość w Warszawie obchodów 
60. rocznicy powstania Instytutu

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego  
„Teraz Polska” na uroczyste spotkanie Klubu 
Teraz Polska oraz wystąpienia, pt. „Promocja 
Polski – jak nie my, to kto?” w Warszawie

Agro Biznes Klub na Ogólnopolskie  
Spotkanie Ludzi Rolnictwa i Agrobiznesu 
w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa  
na międzynarodową konferencję 
„Innowacyjność i konkurencyjność 
międzynarodowa. Nowe wyzwania dla 
przedsiębiorstw i państwa” w Warszawie

Instytut Wzornictwa Przemysłowego  
na obrady jury oraz uroczystą galę XXIII edycji 
ogólnopolskiego konkursu DOBRY WZÓR 
2016 w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa  
Małopolskiego na 6. Małopolski Festiwal 
Innowacji w Krakowie

CEC Government Relations na seminarium  
„Current challenges to Industrial Property 
Rights” w Brukseli

Rosyjski urząd patentowy na 20th  
Rospatent Scientifi c and Practical Conference 
„Development of the Russian IP system” 
w Moskwie

Deloitte Polska na Wielką Galę rankingu  
Deloitte Technology Fast 50 (najszybciej 
rozwijających się innowacyjnych fi rm) 
w Warszawie

Politechnika Wrocławska na konferencję  
TRIZ Future Conference 2016, pt. „Systematic 
innovation and creativity”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
na debatę w Warszawie, pt. 
„Przedsiębiorczość i innowacyjność kobiet 
i mężczyzn”, organizowaną w ramach projektu 
badawczego pn. „InnoGend”

Budowanie szacunku Budowanie szacunku 
dla własności intelektualnej dla własności intelektualnej 

W dniach 3–4 listopada 2016 r. w stolicy Republiki W dniach 3–4 listopada 2016 r. w stolicy Republiki 
Mołdawii – Kiszyniowie odbyły się międzyregionalne Mołdawii – Kiszyniowie odbyły się międzyregionalne 

warsztaty dotyczące ochrony praw własności warsztaty dotyczące ochrony praw własności 
intelektualnej, pt. „Building Respect for Intellectual intelektualnej, pt. „Building Respect for Intellectual 

Property (IP) for Members of the Judiciary”. Property (IP) for Members of the Judiciary”. 
Warsztaty te zorganizowane zostały przez Warsztaty te zorganizowane zostały przez 

Światową Organizację Własności Intelektualnej Światową Organizację Własności Intelektualnej 
(WIPO) we współpracy z Państwową Agencją (WIPO) we współpracy z Państwową Agencją 
Własności Intelektualnej Republiki Mołdawii Własności Intelektualnej Republiki Mołdawii 

(AGEPI), Narodowym Instytutem Sprawiedliwości (AGEPI), Narodowym Instytutem Sprawiedliwości 
Republiki Mołdawii (INJ) oraz Europejskim Urzędem Republiki Mołdawii (INJ) oraz Europejskim Urzędem 

Patentowym (EPO).Patentowym (EPO).
Warsztaty były skierowane do sędziów orzekających Warsztaty były skierowane do sędziów orzekających 

w sprawach dotyczących ochrony własności w sprawach dotyczących ochrony własności 
intelektualnej, a ich celem była edukacja i wymiana intelektualnej, a ich celem była edukacja i wymiana 

doświadczeń w tym obszarze.doświadczeń w tym obszarze.

N a temat konieczności zrównowa-
żonego podejścia do egzekwo-

wania praw własności intelektualnej oraz 
budowania szacunku dla własności inte-
lektualnej na wstępie warsztatów mówił 
Samer Al Tarawneh z WIPO. 

Podkreślił, iż obecnie szerokie spektrum 
towarów (nagrania muzyczne, fi lmy, 
oprogramowanie komputerowe, gry kom-
puterowe lub video, farmaceutyki, sprzęt 
motoryzacyjny, produkty spożywcze 
i toaletowe, kosmetyki itp.), stanowi przed-
miot wszelkiego rodzaju podrabiania, 
bądź piractwa, co wywiera negatywne 
skutki dla posiadaczy praw własności 
intelektualnej lub praw autorskich (obni-
żenie ich dochodów poprzez nieuczciwą 
konkurencję, obniżenie wartości i reputacji 
marki, zmniejszenie udziałów w rynku, 
brak wpływu z licencji oraz destrukcyjny 
wpływ na twórców i wynalazców), a także 
dla konsumentów (poprzez narażanie 

ich zdrowia i bezpieczeństwa oraz wpro-
wadzanie ich w błąd co do pochodzenia 
i jakości produktów), jak również dla 
władz publicznych (poprzez destrukcyjny 
wpływ na innowacyjność i kreatywność 
społeczeństwa, zniechęcenie bezpośred-
nich inwestorów zagranicznych, straty 
dochodów z podatków, wzmocnienie 
sieci przestępczych, co z kolei przekłada 
się na wyznawane wartości społeczne 
i tożsamość kulturową).

O rganizacja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD) osza-

cowała wartość towarów podrobionych 
i pirackich znajdujących się w obrocie 
międzynarodowym w 2009 r. na 250 mi-
liardów dolarów. W jego ocenie środkiem 
zapobiegającym tym negatywnym zja-
wiskom jest zapewnienie skuteczności 
ochrony prawa własności intelektualnej, 
m.in. poprzez stworzenie stosownych 
procedur administracyjnych, cywilno-
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prawnych oraz karnych umożliwiających, 
np. stosowanie środków zapobiegaw-
czych, środków kontroli granicznej, 
skuteczną współpracę międzynarodową. 
Wskazał, że celem WIPO jest tworzenie 
otoczenia sprzyjającego promowaniu 
poszanowania dla praw własności inte-
lektualnej w sposób wyważony między 
posiadaczami praw, konsumentami oraz 
rozwojem społecznym i gospodarczym 
poszczególnych krajów. 

K olejnym wykładowcą był Xavier 
Vermandele (także z WIPO), który 

omówił, m.in. poszczególne artykuły 
Porozumienia w Sprawie Handlowych 
Aspektów Praw Własności Intelektualnej 
(TRIPS), stanowiące prawne ramy ochro-
ny praw własności intelektualnej w pań-
stwach będących sygnatariuszami tego 
porozumienia.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, 
podczas którego przedstawiciele po-
szczególnych państw: Sakaidrītte Buivide 
– sędzia Sądu Okręgowego w Rydze, 
Łotwa, Sigita Rudėnaitė – sędzia Depar-
tamentu Spraw Cywilnych Sądu Najwyż-
szego Litwy, Agata Filipkowska – ekspert 
UPRP z Departamentu Orzecznictwa 
Urzędu, Valerica Niculina Grosu – sędzia 
Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego 
w Bacau, Rumunia przedstawili tzw. ra-
porty krajowe, omawiające szczegółowe 
zagadnienia, dotyczące funkcjonujących 
w tych krajach systemów ochrony wła-
sności przemysłowej oraz wskazujące 
poszczególne przepisy stanowiące pod-
stawy prawne ochrony. 

R aporty dotyczyły ochrony praw 
autorskich i praw pokrewnych, 

praw do znaków towarowych, wzorów 
przemysłowych oraz patentów. W trakcie 
dyskusji przedstawiciele ww. krajów wy-
mieniali się informacjami w zakresie ist-
nienia w ich krajach wyspecjalizowanego 
sądownictwa do spraw własności inte-
lektualnej oraz sądów, do których należy 
jurysdykcja w zakresie naruszeń ww. 
praw. Omówiono również szczegółowe 
rozwiązania z zakresu procedury cywilnej 
i karnej, m.in. dotyczące trudności spo-

tykanych w trakcie postępowania dowo-
dowego, ochrony informacji poufnych, 
działań, które mogą być podjęte prze-
ciwko stronie, utrudniającej procedury 
egzekucyjne w sprawach z zakresu praw 
własności intelektualnej, możliwości sto-
sowania nakazów oraz istnienia środków 
prawnych, realizowanych w przypadkach, 
gdy strona odmawia zastosowania się 
do nakazu sądu. 

Omawiano także zagadnienia związane 
ze sposobem i podstawą obliczania od-
szkodowania, możliwością nakazywania 
przez sądy niszczenia, bez rekompensaty, 
towarów naruszających prawa własności 
intelektualnej lub ich innego usuwania 
poza kanałami handlu. Poruszono także 
kwestię możliwości oraz okoliczności, 
w jakich sądy mogą nakazać sprawcy 
naruszenia ujawnienie tożsamości osób 
trzecich uczestniczących w produkcji 
i dystrybucji towarów stanowiących 
naruszenie prawa lub usługi i ich kanały 
dystrybucji, a także kwestie możliwości 
nakazania stronie, na której żądanie 
środki zostały podjęte lub która nadużyła 
procedur egzekucyjnych, do wypłaty 
odszkodowania za szkody poniesione 
przez  stronę, wobec której bezprawnie 
zastosowano zakaz lub ograniczenie.

O mówiono również kwestie zwią-
zane ze stosowaniem środków 

tymczasowych. Wskazano także typy 
naruszeń praw własności intelektualnej, 
w przypadku których możliwe jest za-
stosowanie procedury karnej, sposoby 
zainicjowania takiej procedury oraz przed-
stawiono, które organy publiczne posiada-
ją kompetencje do wszczęcia procedury 
karnej. Wymiana ww. informacji pozwoliła 
na ustalenie wyzwań stojących przed 
sędziami orzekającymi w sprawach doty-
czących naruszeń praw własności intelek-
tualnej, takich jak dążenie do podwyższa-
nia standardów orzekania, konieczność 
uczestnictwa w szkoleniach z zakresu 
ochrony praw własności intelektualnej, 
ujednolicenie praktyki sądowej, edukacja 
uprawnionych z tytułu poszczególnych 
praw mająca na celu uświadomienie im 

możliwości i zakresu w jakim mogą są-
downie tych praw dochodzić.

Z kolei Ala Cobaneau – Sędzia 
Najwyższego Trybunału Sprawiedli-

wości Republiki Mołdawii zapoznała słu-
chaczy z praktyką sądową w sprawach 
dotyczących praw własności intelektual-
nej w Republice Mołdawii. 

Następnym tematem omówionym przez 
Samer’a Al Tarawneh były cechy przecięt-
nych konsumentów i postrzeganie przez 
nich towarów znajdujących się w obrocie, 
ich konsumenckich nawykach i moty-
wacji jaką kierują się przy nabywaniu 
oryginalnych lub podrabianych towarów. 
Natomiast sędzia Sądu Apelacyjnego 
w Antwerpii, wygłosił wykład na temat 
gromadzenia dowodów w postępowaniu 
cywilnym i karnym, mówił także na temat 
środków cywilnoprawnych i odszkodowań 
w procedurze sądowej obowiązującej 
w Belgii a Xavier Vermandele przedstawił 
prelekcję o sprawiedliwych sposobach 
usuwania z obrotu dóbr naruszających 
prawa własności przemysłowej, do któ-
rych można zaliczyć, np. przekazanie 
towarów naruszających prawa własności 
intelektualnej do rozdysponowania przez 
ośrodki pomocy społecznej oraz alter-
natywnych sposobów rozwiązywania 
konfl iktów, w zakresie spraw dotyczących 
ochrony własności intelektualnej, do któ-
rych zaliczył, m.in. mediacje i arbitraż. 
Inne wystąpienia poświęcone były m.in. 
rozwojowi prawa precedensowego, 
dotyczącego znaków towarowych, praw 
autorskich oraz patentów, zwłaszcza 
w dynamicznie rozwijającym się środowi-
sku cyfrowym. 

W podsumowaniu dyskusji stwier-
dzono, iż zapoznanie się z prak-

tyką sądową stosowaną w innych krajach 
pozwala spojrzeć z nowej perspektywy 
na rozwiązania stosowane we własnym 
sądownictwie oraz skorzystać z interesu-
jących i skutecznych wzorców, z ewentu-
alnym celem ich naśladowania i wprowa-
dzenia do krajowego porządku prawnego.

Agata Filipkowska
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Międzynarodowe Targi Poznańskie  
na jubileuszową „Galę 95 – zmysły i żywioły”, 
stanowiącą zwieńczenie obchodów jubileuszu 
95-lecia MTP

Światowa Organizacja Własności  
Intelektualnej oraz Gruziński Urząd Patentowy 
na Regional Conference „Branding Strategies” 
(o promowaniu produktu, jego brandowaniu, 
pozycjonowaniu marki, ochronie znaków 
towarowych, wzorów przemysłowych 
i oznaczeniach geografi cznych) w Tbilisi

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita”  
na uroczystą galę w Warszawie II edycji 
konkursu „Orzeł Innowacji”. Prezes Alicja 
Adamczak członkiem kapituły konkursu

Politechnika Opolska na uroczystości  
z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni oraz 
Zgromadzenie Ogólne Konferencji Rektorów 
Publicznych Uczelni Technicznych (KRPUT)

Akademia Leona Koźmińskiego  
na konferencję naukową „Jak mierzyć efekty 
innowacji społecznych” w Warszawie

Redakcja czasopisma „Polish Market”  
na Wielki Jubileusz XX-lecia Polish Market 
i XIV Wielką Galę Pereł Polskiej Gospodarki 
oraz XI edycję Pereł Honorowych w Warszawie

L I S T O P A DL I S T O P A D

Komisja Ekonomiczna ONZ (UNECE)  
na międzynarodową konferencję „Start-
Up Nations - Innovative Entrepreneurship 
for Sustainable Development” w Genewie, 
organizowaną wspólnie z rządem Izraela

Światowa Organizacja Własności  
Intelektualnej oraz Mołdawski Urząd 
Patentowy na Sub-Regional Workshop 
on Intellectual Property for Judges 
w Kiszyniowie

Naczelna Organizacja Techniczna  
na posiedzenia Kapituły Konkursu oraz 
uroczystą galę im. Stanisława Staszica 
na najlepsze produkty innowacyjne 
„Laur Innowacyjności 2016” w Warszawie

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  
na uroczystą galę w Warszawie z okazji 
jubileuszy 25-lecia istnienia Instytutu oraz 
leczenia głuchoty w Polsce

Rekordowy Rekordowy 
DOBRY WZÓR 2016! DOBRY WZÓR 2016! 

„Do Dobrego Wzoru zgłoszono w roku 2016 „Do Dobrego Wzoru zgłoszono w roku 2016 
aż 222 produkty i usługi. To najwięcej w historii aż 222 produkty i usługi. To najwięcej w historii 

konkursu! Konkurs dynamicznie się rozwija, w tym roku konkursu! Konkurs dynamicznie się rozwija, w tym roku 
poszerzyliśmy zakres o dwie nowe sfery: Transport poszerzyliśmy zakres o dwie nowe sfery: Transport 
i Komunikacja oraz Moda i Akcesoria”i Komunikacja oraz Moda i Akcesoria” – mówiła  – mówiła 
Katarzyna Rzehak, dyrektor kreatywna Instytutu Katarzyna Rzehak, dyrektor kreatywna Instytutu 

Wzornictwa Przemysłowego,Wzornictwa Przemysłowego, głównego organizatora  głównego organizatora 
konkursu, przewodnicząca jury konkursu. konkursu, przewodnicząca jury konkursu. 

Celem konkursu jest wyróżnienie produktów 
i usług charakteryzujących się wysoką jakością 
wzornictwa oraz wspieranie ich producentów 
i dystrybutorów.

Dobry Wzór organizowany jest od 1993 roku. 
Konkurują w nim ze sobą produkty wskazane 
przez jedyny w kraju, niezależny monitoring 
wzorniczy rynku. W wyniku monitoringu 
do konkursu zapraszani są producenci, dys-
trybutorzy, usługodawcy i studia projektowe, 
których produkty i usługi zostały rekomendo-
wane przez ekspertów Instytutu jako spełniają-
ce wymogi dobrego wzornictwa. 

Do fi nału 24. edycji konkursu Dobry Wzór 
2016, który pobił wszelkie rekordy, zakwali-
fi kowało się 136 obiektów, które można było 
zobaczyć na wystawie pokonkursowej. Były to: 
stoły, krzesła, lampy, sprzęt AGD, wyposażenie 
łazienek i kuchni, zabawki, ale także środki 

transportu takie jak samochody, pociągi, rower, 
innowacyjna armatka śnieżna, zamiatarka 
miejska, nowocześnie zaprojektowana pompa 
ciepła. W sferze Nowych technologii zapre-
zentowano gogle do wirtualnej rzeczywistości 
i robot edukacyjny, uczący się razem z dziećmi. 

W uznaniu dla poziomu tegorocznej edycji 
Jury konkursu przyznało aż 28 nagród! 

NAGRODY DOBRY WZÓR 2016 
w kategoriach:

DOM 
Zestaw wypoczynkowy i stolik Custom  

– VOX; Projekt Joanna Leciejewska; Producent 
Meble VOX 
Uzasadnienie: jury wskazało na wyjątkowe 
walory rynkowe zestawu CUSTOM, który 
dzięki modułowości poddaje się indywidual-
nym modyfi kacjom. To mebel nowoczesny, 
demokratyczny i dla każdego.

Regał o zmiennych wysokościach – no- 
wymodel.org; Projekt Rajmund Teofi l Hałas; 
Producent nowymodel.org
Uzasadnienie: jury wskazało na wartość 
funkcjonalną i historyczną projektu – polskiego 
klasyka designu – Rajmunda Teofi la Hałasa 
z roku 1959, przywróconego nie tylko naszej 
pamięci, ale także codziennemu użytkowaniu. 

Parawan prysznicowy serii Altus II P/ALTIIA  
– Sanplast; Projekt dział konstrukcyjny San-
plast SA; Producent Sanplast SA
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Urząd Własności Przemysłowej Republiki  
Słowackiej na międzynarodową konferencję 
w Bratysławie „Shaping the future [of IP]” 
z okazji przewodnictwa Republiki Słowackiej 
w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 
2016 r.

MM Conferences na II Forum Nowoczesnej  
Produkcji w Warszawie

Stowarzyszenia Wspierania  
Bezpieczeństwa Narodowego oraz Klub 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych na uroczystość otwarcia Wystawy 
Malarstwa Inspirowanego Patriotyzmem 
w Warszawie

Grecki Urząd Patentowy na konferencję  
„Inventions in Agricultural and Food Sector: 
The way to the market” w Atenach

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
Andrzej Duda na Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny, na Uroczystą Odprawę Wart dla 
uczczenia Narodowego Święta Niepodległości 
oraz na Uroczyste Spotkanie z okazji tego 
Święta w Warszawie

Węgierski Urząd Patentowy na konferencję  
„Components of Success: Challenges 
for Startups and the Role of Intellectual 
Property in Business” w Budapeszcie

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
oraz PCG Polska na II Konferencję Liderów 
Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016 
w Warszawie

Światowa Organizacja Własności  
Intelektualnej na Sub-Regional Seminar 
on Intellectual Property Policies and Scientifi c-
Research Works at Universities and Research 
and Development Institutions (R&Ds.) 
w azerbejdżańskim Baku

Politechnika Wrocławska na uroczystość  
obchodów Święta uczelni

Fundacja Instytut Innowacyjna  
Gospodarka, Ministerstwo Rozwoju oraz 
dziennik „Rzeczpospolita” na inaugurację 
raportu pt. „Jak innowacyjne fi rmy 
ponadnarodowe wpływają na rozwój 
społeczno-gospodarczy Polski?” w Warszawie

Uzasadnienie: jury wskazało na minimalizm 
i nowoczesność rozwiązania typu walk-in, które 
eliminuje brodzik i tworzy w łazience otwartą 
przestrzeń bez barier architektonicznych. 

Seria wolnostojących pieców kafl owych  
Kozy AB – Kratki.pl; Projekt Alicja Bal; 
Producent Kratki.pl Marek Bal
Uzasadnienie: jury wskazało na to, że kozy 
AB są ekonomiczną alternatywą dogrzewania 
domu. Mają imponującą wydajność energe-
tyczną. Jury zwróciło także uwagę na rozbudo-
wanie linii produktu do 16 modeli zróżnicowa-
nych pod względem wyglądu i parametrów. 

Rodzina opraw Oledrian – AQUAFORM  
Lighting; Projekt Piotr Jagiełłowicz;  Producent 
AQUAFORM Inc. Sp. z o.o.
Uzasadnienie: jury wskazało na wyjątkowo 
nowatorskie i oryginalne użycie paneli OLED 
w lampie wiszącej i kinkiecie. Abstrakcyjna 
kompozycja nawiązująca do awangardowych 
reguł twórczości Pieta Mondriana jest przeko-
nująca estetycznie i ekonomicznie.

PRACA 
Armatka śnieżna 900 Automatic – Su- 

persnow;  Projekt Dariusz Kaczor; Producent 
Supersnow SA 
Uzasadnienie: jury doceniło polską fi rmę 
odważnie wdrażającą własne rozwiązania 
innowacyjne. Armatka nie tylko imponuje 
zwiększoną wydajnością przy zmniejszeniu 
zużycia energii, ale także ambitną linią wzorni-
czą i kolorystyczną. 

Autoklaw mikrofalowy Microjet – Enbio;  
Projekt Brandspot; Producent Enbio Technolo-
gy Sp. z o.o.
Uzasadnienie: jury uznało Autoklaw Mikro-
falowy Microjet za produkt wnoszący nową 
jakość do techniki laboratoryjnej. To urządzenie 
w swojej klasie najszybsze na świecie – używa 
do sterylizacji mikrofal które ogrzewają i steryli-
zują natychmiastowo i równomiernie.

System mebli biurowych Balma Plus – Bal- 
ma; Projekt Piotr Kuchciński, Wiktoria Lenart; 
Producent Fabryka Mebli Balma SA 
Uzasadnienie: jury zwróciło uwagę na nowo-
czesne i zgodne z trendami myślenie o miejscu 
pracy, gdzie pracodawca bierze pod uwagę 
nie tylko przepisy BHP, ale aspekty tak sub-
telne, jak indywidualne style pracy i do nich 
dopasowuje rozwiązania meblowe.

SFERA PUBLICZNA
Aktywny wózek dla osób niepełnospraw- 

nych Oner Carbon – Oner Carbon; Projekt 
Robert Grabowski; Producent Oner Carbon 
Sp. z o.o.
Uzasadnienie: jury zwróciło uwagę na wy-
jątkowe parametry wózka: jego bardzo niską 
wagę, zastosowanie innowacyjnych materiałów 
i konkurencyjną cenę, która daje mu szansę 
stać się produktem świetnie zaprojektowanym, 
a jednocześnie dostępnym.

Aparat słuchowy Resound Linx2 – Reso- 
und; Projekt Resound; Dystrybutor GNP Ma-
gnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. 

W uroczystości wziął udział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński
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Uzasadnienie: jury przyznało nagrodę Dobry 
Wzór za połączenie funkcji aparatu słuchowe-
go z właściwościami słuchawek bezprzewodo-
wych. Aparat tym samym nie tylko wspomaga 
słuch, ale także może służyć do słuchania 
muzyki wprost z urządzeń mobilnych dzięki 
technologii Bluetooth.

USŁUGI
Personalizacja mebli Tylko.com – zapro- 

jektuj meble – Tylko; Projekt zespół TYLKO, 
Yves Behar, Krystian Kowalski; Usługodawca 
Custom Sp. z o.o. 
Uzasadnienie: jury doceniło zupełnie nowe 
podejście do projektowania, które pozwala 
połączyć produkcję seryjną z customizacją, 
która jest dziś kluczem do sukcesu rynkowego. 
Tylko to nowy kierunek rozwoju dla wzornictwa 
wskazany naszej branży przez ludzi spoza tej 
branży.

Przechowalnia rzeczy oraz usługi prze- 
prowadzkowe w Warszawie – Więcej Miejsca; 
Projekt Więcej Miejsca; Usługodawca Więcej 
Miejsca Sp. z o.o. 
Uzasadnienie: jury dostrzegło w usłudze 
„Więcej Miejsca” praktyczne rozwiązanie pro-
blemu, który mamy niemal wszyscy: zalegają-
cych rzeczy, które w danym czasie czy sezonie 
są nam niepotrzebne. W nagrodzonej usłudze 
problem rozwiązuje jeden telefon – transport, 
pakowanie i logistykę usługodawca bierze 
całkowicie na siebie. 

NOWE TECHNOLOGIE
Robot edukacyjny – Photon;  Projekt Photon 

Entertaintment oraz vorm; Producent Photon 
Entertaintment Sp. z o.o.
Uzasadnienie: jury doceniło fakt, że fi rmie 
Photon udało się skonstruować pierwszego 
na świecie robota edukacyjnego, który rozwija 
się wraz z dzieckiem. Uczy programowania 
i nowych technologii poprzez zabawę. Nasze 
dzieci i tak są skazane na rozrywki ze świata 
zaawansowanych technologii zadbajmy więc, 
żeby się dzięki nim rozwijały.

Panele fotowoltaiczne Liberta Solar – Ru- 
ukki; Projekt Pasi Turpeenniemi; Producent 
Ruukki Polska Sp. z o.o
Uzasadnienie: jury doceniło połączenie paneli 
fotowoltaicznych z funkcją okładziny architek-
tonicznej na elewacje budynków. To równo-
cześnie możliwość przyjaznego środowisku 
pozyskiwania energii z promieni słonecznych 
i sposób na estetyczne rozwiązanie wykończe-
nia fasady.

System oświetlenia awaryjnego Data 2  
– TM TECHNOLOGIE; Projekt dział badań 
i rozwoju TM TECHNOLOGIE; Producent TM 
TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Uzasadnienie: jury zwróciło uwagę na dosko-
nałe dopasowanie systemu DATA 2 do obsługi 
dużych budynków użyteczności publicznej. 
Wysoki poziom zabezpieczenia dostępu 
i ochrona przed awarią budują poczucie bez-
pieczeństwa i wiarygodność rozwiązania.

Laureaci konkursu (pośrodku Bożena Gargas, prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego)
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GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA
Grafi ka książki „Plan Warszawy 1939”  

Książnicy-Atlas; Projekt Anna Piwowar; 
Zleceniodawca Muzeum Warszawy
Uzasadnienie: jury dostrzegło w grafi ce Planu 
Warszawy 1939 połączenie waloru autentycz-
ności oryginałów z współczesnym projekto-
waniem grafi cznym. Zestaw równocześnie 
doskonale oddaje klimat epoki międzywojennej 
i jest przykładem edytorskiej staranności zasłu-
gującej na najwyższe wyróżnienie. 

Grafi ka publikacji „Przewodnik dla studen- 
tów od studentów Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie”; Projekt Michała Drabika, 
Łukasza Izerta, Michaliny Izert, Hanny Mazur-
kiewicz, Kuby Mazurkiewicza; Zleceniodawca 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Uzasadnienie: jury uznało, że przewodnik jest 
wyjątkowym zjawiskiem jako wydawnictwo kie-
rowane do studentów, któremu podporządko-
wano czytelną komunikację wizualną. Dowód 
na to, że grafi ka może być użytkowa i bardzo 
użyteczna i w bardzo wydatny sposób ułatwiać 
przyswajanie treści i nawigowanie po nich. 

Rebranding marki Agata;  Projekt Piotr 
Wiśniewski, Pawła Frej z zespołu Brand Design 
Opus B; Zleceniodawca Agata Meble SA
Uzasadnienie: jury zwróciło uwagę na to, 
że rebranding marki Agata zachował wartości 
poprzedniego logo wprowadzając równocze-
śnie nowe wartości w wizerunku marki, która 

poprawia swoją jakość i zdobywa coraz bar-
dziej wymagających klientów. 

Opakowanie linii kosmetyków dla dzieci  
tołpa: dermo baby; Projekt zespół projektowy 
tołpa przy współpracy z rysownikiem Andrze-
jem Tylkowskim; Zleceniodawca Torf Coropra-
tion – Fabryka Leków Sp. z o.o.
Uzasadnienie: jury zauważyło, że projekt pod-
kreśla strategię komunikacji opakowaniowej 
kosmetyków dla najmłodszych, której głównym 
celem jest zbudowanie przyjemnego, emocjo-
nalnego przekazu.

NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE

Płyta elewacyjna Equitone [Linea] – Equ- 
itone; Projekt Etex SA z grupą architektów; 
Dystrybutor Creation Polska Sp. z o.o.
Uzasadnienie: jury wskazało na wyjątkowe 
właściwości cementu zbrojonego włóknem, 
szczególnie w zastosowaniu go jako płyty ele-
wacyjnej. Płyta z tego materiału jest niepalna, 
sprężysta, odporna na odkształcenia i warunki 
atmosferyczne. A właściwie zaprojektowana 
ma wyjątkowe walory estetyczne.

TRANSPORT i KOMUNIKACJA

Lokomotywa elektryczna E4MSU Griffi  n  
– NEWAG; Projekt NEWAG SA; Producent 
NEWAG SA
Uzasadnienie: jury doceniło nie tylko bardzo 
nowoczesny system diagnostyki pokładowej 
z pełną informacją wizualną i modułem reje-
stracji danych jaki zastosowano w lokomotywie 
Griffi  n, ale także zwróciło uwagę na konku-
rencyjność jej ceny w stosunku do światowej 
konkurencji jak i wyjątkowo estetyczny i nowo-
czesny look korpusu. 

Skład piętrowy typu push-pull Sundeck  
– PESA; Projekt Bartosz Piotrowski, Mariusz 
Gorczyński i Wojciech Reszeta; Producent 
PESA Bydgoszcz SA
Uzasadnienie: jury zwróciło uwagę na fakt, 
że push-pull Sundeck Pesy to najbardziej 
uniwersalny i najefektywniejszy jak dotąd pol-
ski skład wagonów odpowiadający na potrzeby 
komunikacyjne miast. Jury doceniło całościowe 
rozwiązania funkcjonalne wnętrza wagonów, 
które spełniają wszystkie normy ergonomiczne.

Samochód Mazda MX-5 – Mazda;  Projekt 
Ikuo Maeda; Dystrybutor Mazda Motor Logi-
stics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Uzasadnienie: jury wskazało na takie zalety 
pojazdu jak: niewielka masa, komfortowe za-

wieszenie, pewne trzymanie się nawierzchni, 
precyzyjny układ kierowniczy, dopracowane 
systemy bezpieczeństwa, bogate wyposażenie 
i niska emisja spalin. W tym wszystkim jury 
z radością podkreśla korzystny stosunek jako-
ści do ceny.

MODA i AKCESORIA
Kolczyki Tags – ANIA KRUK;  Projekt Ania 

Kruk; Producent ANIA KRUK Sp. z o.o. 
Uzasadnienie: jury zwróciło uwagę na in-
nowacyjność projektu, w którym połączono 
prostą formę osadzonego na sztyfcie frontu 
z łańcuszkiem o długości 7 cm, który obejmuje 
płatek ucha. Łańcuszek pełni nie tylko funkcję 
dekoracyjną – dzięki niemu nie można też 
zgubić zapięcia. Zgodność z trendami, estety-
ka i funkcjonalność w jednym.

NAGRODY SPECJALNE 

WZÓR ROKU 2016 – nagroda Ministra 
Rozwoju i Finansów (przyznawana od 1993 
roku jako nagroda Ministra Gospodarki) dla 
najlepszego polskiego produktu, zaprojektowa-
nego przez polskiego projektanta i wyproduko-
wana przez polskiego przedsiębiorcę. 

Lokomotywa elektryczna E4MSU Griffi  n  
fi rmy NEWAG; Projekt NEWAG SA; Producent 
NEWAG SA

Ponadto, Minister Rozwoju i Finansów posta-
nowił przyznać wyróżnienia dla branży 
meblowej. W każdej ze sfer, w których 
zgłoszono meble przyznano następujące 
wyróżnienia: 

w sferze DOM Minister Rozwoju i Finan- 
sów wyróżnił Zestaw wypoczynkowy i stolik 
Custom fi rmy VOX

w sferze PRACA Minister Rozwoju i Finan- 
sów wyróżnił System mebli biurowych Balma 
Plus fi rmy Balma 

w sferze PUBLICZNEJ Minister Rozwoju  
i Finansów wyróżnił Kolekcję krzeseł Evo fi rmy 
Paged

PRODUKT ROKU 2016 – nagroda specjal-
na Agencji Rozwoju Przemysłu (przyznawana 
od 2015 roku) dla najbardziej innowacyjnego 
polskiego produktu.

Most drogowy z kompozytów FRP – Com- 
bridge fi rmy Mostostal Warszawa SA; Projekt 
Członkowie konsorcjum projektowego Com-
bridge; Producent Mostostal Warszawa SA
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DESIGNER ROKU 2016 – nagroda specjalna prezesa Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego dla najlepszego polskiego projektanta. 

Zespół TYLKO.com – Mikołaj Molenda, Jacek Majewski, Hanna  
Kokczyńska, Michał Piasecki i Benjamin Kuna. 
Uzasadnienie: Bożena Gargas, prezes Instytutu Wzornictwa Przemy-
słowego, tak uzasadniała swój wybór: „Powstała nowatorska koncepcja 
usługi, polegająca na użyciu aplikacji, umożliwiającej indywidualny dobór 
wymiarów oraz charakterystyki określonych elementów danego produktu 
oraz wizualną weryfi kację efektów techniką rozszerzonej rzeczywistości 
w rzeczywistych pomieszczeniach, a następnie możliwość zamówienia 
on-line zaprojektowanych przedmiotów bezpośrednio u wytwórcy. 
Dzięki zastosowaniu intuicyjnych, prostych w obsłudze algorytmów, 
każdy może konfi gurować produkty zaprojektowane przez projektantów 
stosownie do swoich potrzeb funkcjonalnych i przestrzennych. Obecna 
oferta jest ograniczona do trzech produktów, ale twórcy zapowiadają 
jej poszerzanie z wykorzystaniem najnowszych technologii produkcyj-
nych, w tym druku 3D. Usługa ta ma potencjał utworzenia nowego trybu 
projektowania z udziałem użytkowników.”

NAGRODA SPECJALNA ZA WYBITNE ZASŁUGI 
DLA POSLKIEGO WZORNICTWA 

dla prof. Jerzy Ginalski  
Uzasadnienie: „Projektant, naukowiec, pedagog, konstruktor, autor 
podręczników – która z tych aktywności powinna być pierwsza i najważ-
niejsza? Opracowana przez profesora Ginalskiego metodyka i defi nicja 
wzornictwa przemysłowego pozwoliła dostrzec praktyczny wymiar 
projektowania i pozwoliła zrozumieć, że proces ten nie może być ogra-
niczony jedynie do wymiaru estetycznego i artystycznego, ale przede 
wszystkim powinien być elementem strategii podporządkowanej regułom 
rynku.
Jego talent, umiejętności zawodowe i rozległa wiedza humanistyczna 
łączą się z wiedzą o mechanizmach rynkowych, kierunkach rozwoju 
nowoczesnego przemysłu i nowoczesnych technologiach. Jest auto-
rytetem dla wielu pokoleń polskich projektantów działających na styku 
projektowania i gospodarki.
Działalność Pana Profesora na rzecz rozwoju teorii i praktyki polskiego 
wzornictwa budzi wielki szacunek i zasługuje na najwyższe uznanie.”

Laureatów wybrało JURY w składzie:

Katarzyna Rzehak, przewodnicząca jury, dyrektor kreatywna Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego, 
Małgorzata Szczepańska dyrektor Departamentu Innowacji w Minister-
stwie Rozwoju, 
Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA, 
dr Alicja Adamczak prezes Urzędu Patentowego RP, 
Patrycja Klarecka prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka, profesor na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej, 
dr hab. Małgorzata Czudak, prof. ASP w Łodzi, Pracownia Projektowa-
nia Ubioru 240, projektant ubioru, 
prof. Bogumiła Jung, prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
prezes SPFP, 
prof. dr hab. Michał Stefanowski, wiceprezes SPFP, kierownik Katedry 
Projektowania na ASP w Warszawie, 
dr hab. Dawid Korzekwa projektant grafi czny, adiunkt ASP w Katowi-
cach, prezes STGU, 
dr hab. Artur Frankowski profesor Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, 
projektant Marcin Malicki, ekspert w dziedzinie projektowania usług 
(service design) product manager w Grupie Wirtualna Polska, 
Piotr Pawłowski prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, 
Agata Solon architekt krajobrazu, 
dr Iwona Palczewska, kierownik Działu Badań i Rozwoju w IWP,
Ewa Szyszka-Oczkowska projektant, specjalista w Dziale 
Kreatywnym IWP.

Wystawa pokonkursowa DOBRY WZÓR 2016, największa wystawa 
designu w Polsce, na której można było zobaczyć 136 produktów i usług 
– fi nalistów i laureatów konkursu trwała od 21 października do 1 grudnia 
2016 r. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojer-
skiej 5/7 w Warszawie.

Barbara Grabowska-Włodarczyk 

Materiały i zdjęcia IWP
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Centrum Informacji UPRP 

Krajowa Szkoła Administracji  
Publicznej i Wydział Zarządzania 
Politechniki Warszawskiej na konferencję 
„120 lat naukowego zarządzania, wnioski 
dla gospodarki i administracji”

Światowa Organizacja Własności  
Intelektualnej oraz Węgierski Urząd 
Patentowy na Roving seminar: WIPO Services 
and Initiatives organized by the World 
Intellectual Propery w Budapeszcie

Puls Medycyny i Puls Farmacji  
(mutacje dziennika Puls Biznesu) na Galę 
Prix Galien Polska 2016 w Warszawie, 
wspierającą komercjalizację medycznych 
i farmaceutycznych badań naukowych

Światowa Organizacja Własności  
Intelektualnej oraz Państwowy Urząd 
Własności Intelektualnej ChRL na International 
Conference on Building Respect for Intellectual 
Property – Stimulating Innovation 
and Creativity w Szanghaju

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich  
na XV Jubileuszowy Kongres Eksporterów 
Polskich w Warszawie

Sekretarz Stanu oraz Szef Gabinetu  
Prezydenta RP Adam Kwiatkowski na Galę 
wręczenia Nagród Gospodarczych 
Prezydenta RP w ramach Kongresu 590 
w Rzeszowie

Instytut Lotnictwa na 7. Europejskie  
Forum Marketingu Instytucji Naukowych 
i Badawczych w Warszawie

Redakcja „Przeglądu Technicznego”  
na uroczystości jubileuszu 150-lecia 
czasopisma w Warszawie

Fundacja Integracji na 21. Wielką Galę  
Integracji organizowaną w Warszawie 
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych

Uniwersytet Warszawski na Galowy  
Koncert Jubileuszowy z okazji 200-lecia 
Uniwersytetu

Bliżej potrzeb Bliżej potrzeb 
interesantówinteresantów

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej 
(CIOWP) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady (CIOWP) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania 
statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1484 z późn. zm.) zostało Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1484 z późn. zm.) zostało 
statutową komórką organizacyjną Urzędu. statutową komórką organizacyjną Urzędu. 

Centrum wykonuje zadania określone w zarządzeniu Centrum wykonuje zadania określone w zarządzeniu 
nr 7 Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 30 września nr 7 Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 30 września 
2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nowa komórka organizacyjna bazuje na istniejącym Nowa komórka organizacyjna bazuje na istniejącym 

od stycznia 2015 r. Centrum Informacji o Ochronie od stycznia 2015 r. Centrum Informacji o Ochronie 
Własności Przemysłowej. Własności Przemysłowej. 

Podstawowymi zadaniami Centrum 
(CI) jest udzielanie informacji o ochro-
nie własności przemysłowej i prowa-
dzonych postępowaniach w zakresie 
działania Urzędu Patentowego oraz 
budowanie Strefy Obsługi Klienta. 

Nasza współpraca

Centrum Informacji o Ochronie Wła-
sności Przemysłowej współpracuje 
z wszystkimi komórkami organizacyj-
nymi Urzędu Patentowego RP w celu 
wymiany informacji, w tym z ponad 
40 ekspertami Urzędu tworzącymi 
tzw. linię wspierającą obsługę infor-
macyjną (tzw. 2 linia), z ośrodkami 
do spraw publikacji procedur dla insty-
tucji administracji publicznej na porta-
lach informacyjnych (np. biznes.gov.pl); 
z instytucjami międzynarodowymi 
w zakresie wymiany informacji doty-
czącej danych statystycznych obrazu-
jących pracę Centrum. Współdziałanie 

pracowników Centrum z ekspertami 
z całego Urzędu umożliwia udzielanie 
profesjonalnych i merytorycznie rzetel-
nych informacji o ochronie własności 
przemysłowej, co pozwala na udzie-
lanie pełnych informacji na tematy 
ogólne, jak też pomoc w konkretnych 
sprawach, procedowanych przed 
Urzędem. Przyczynia się to do budo-
wania dobrego i profesjonalnego wize-
runku Urzędu Patentowego RP.

1. Statystyki oraz opinie 
interesantów jako najlepszy 
obraz działalności Centrum 
Informacji o Ochronie 
Własności Przemysłowej

Począwszy od stycznia 2016 r. pra-
cownicy Centrum Informacji o Ochro-
nie Własności Przemysłowej przepro-
wadzili ponad 21 tys. rozmów tele-
fonicznych, odpowiedzieli na ponad 
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680 wiadomości e-mail oraz blisko 
450 razy oddzwaniali do interesantów 
(callback). W punkcie obsługi bez-
pośredniej zostało przyjętych ponad 
2,2 tys. interesantów, którzy przyszli 
z zapytaniem do Urzędu osobiście. 

Powyżej wykres przedstawiający 
liczbę obsłużonych interesantów 
z podziałem na wszystkie kanały ko-
munikacji, aktualnie dostępne w Cen-
trum Informacji o Ochronie Własności 
Przemysłowej. 

Dane przedstawione na wykresie 
w jasny sposób ilustrują proporcje 
pomiędzy kanałami obsługi klienta 
w CIOWP. Zdecydowana większość 
interesantów, zarówno tych po raz 
pierwszy stykających się z prawem 
własności przemysłowej, jak również 
profesjonalistów (rzeczników patento-
wych, radców prawnych, adwokatów), 
wybiera opcję kontaktu telefonicznego 
z Urzędem Patentowym. 

Infolinia UPRP jako najczęściej 
wybierana opcja kontaktu 
z Urzędem Patentowym

Interesanci cenią sobie możliwość 
dodzwonienia się na infolinię i szybki 
czas reakcji konsultantów pierwszej 
linii w Centrum Kontaktowym. Jed-
nym z wskaźników, na który warto 
zwrócić uwagę w tym miejscu jest 
coraz krótszy czas oczekiwania 
na podniesienie słuchawki przez pra-
cownika infolinii, tzw. time respond. 
Poniżej wykres średniego czasu 
oczekiwania obrazujący wymieniony 
wyżej wskaźnik.

Nieodłącznym atrybutem dobrze 
działającej Infolinii jest dwujęzyczna 
Usługa przewodnika głosowego 
– IVR, która umożliwia naszym klien-
tom wstępne zapoznanie się z ogólny-
mi informacjami na temat wszczęcia 
postępowania w każdej z procedur, 
krajowej, regionalnej oraz międzyna-
rodowej dla wszystkich przedmiotów 
prawa własności przemysłowej. Klient 
po odsłuchaniu określonych informacji 
może zakończyć połączenie lub wy-
brać opcję rozmowy z konsultantem 

Źródło: statystyki CIOWP na podstawie systemu Open Scape Contact Center

Źródło: statystyki CIOWP na podstawie systemu Open Scape Contact Center
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w celu uzupełnienia wiedzy w intere-
sującym go temacie. 

Usługa przewodnika głosowego (IVR) 
jest udostępniona w dwóch wersjach 
językowych – polskiej i angielskiej. 
Obecnie używane narzędzie – system 
OSCC, ułatwia weryfi kację, z których 
części tej usługi nasi interesanci korzy-
stają najczęściej, a które są pomijane. 
Daje to możliwość bieżących modyfi -
kacji i aktualizacji, tak aby w najlepszy 
sposób odpowiedzieć na potrzeby 
naszych klientów. 

Obsługa bezpośrednia 
ważny filar działania 
Centrum Informacji 
o Ochronie Własności 
Przemysłowej

Obsługa bezpośrednia spotyka się 
z coraz częstszymi pochwałami inte-
resantów Urzędu. Stoi za tym duży 
zasób wiedzy merytorycznej, znajo-
mość wewnętrznych procedur oraz 
przystępny język przekazywanych 
informacji. Profesjonalizm połączony 
z uśmiechem procentuje pochlebnym 
feedbackiem ze strony interesantów, 
co tworzy pozytywny wizerunek 
Urzędu Patentowego. Możemy się 
pochwalić, że jeden z interesantów po-
wiedział, że czuje się, jak uśmiechamy 
się… przez telefon.

Przykładem tego, jest jedno z podzię-
kowań, jakie na swoje ręce przyjął 

jeden z pracowników informacji bez-
pośredniej naszego Centrum pani 
Teresa Natorska. 

Niedawno w Centrum Informacji 
o Ochronie Własności Przemysłowej 
udostępniono dodatkowo usługę ko-
munikacji niewerbalnej, umożliwia-
jąc tym samym osobom niesłyszącym 
i niedosłyszącym załatwienie swojej 
sprawy w Urzędzie.

Punkt Spotkań 
z Ekspertami Urzędu 
Patentowego 

Niesłabnącą popularnością wśród 
interesantów cieszy się Punkt Spotkań 
z Ekspertami. Tutaj w przyjaznej i spo-
kojnej atmosferze interesanci mają 
możliwość spotkać się z ekspertami 
Urzędu. Dzięki udostępnionym kom-
puterom i oprogramowaniu eksperci 
mogą prezentować wymagane infor-
macje, bez potrzeby używania papie-
rowych akt sprawy. 

Ankieta satysfakcji 

Owocna współpraca wewnętrzna 
i chętnie podejmowane działania eks-
pertów oraz wszystkich pozostałych 
pracowników Urzędu ma niebagatelny 
wpływ na wysoki poziom satysfakcji 
naszych klientów. Najlepiej obrazują 
to dane dotyczące ankiety satysfakcji 

Źródło: statystyki CIOWP na podstawie 
systemu Open Scape Contact Center

klienta po uzyskaniu informacji telefo-
nicznej, zarówno bezpośrednio u pra-
cownika infolinii CIOWP, jak również 
po przełączeniu do innych pracowni-
ków Urzędu. 

Uzyskujemy odpowiedzi na blisko 
30% wysyłanych ankiet SMS z py-
taniami o zadowolenie interesantów 
z jakości obsługi. Poniżej wykres uka-
zujący poziom zadowolenia na pod-
stawie ankiety zwrotnej. Na pytanie 
przesłane drogą SMS: „Czy jest Pani/
Pan zadowolona/y z obsługi w Cen-
trum Informacji UPRP? Odeślij SMS 
o treści TAK lub NIE (koszt SMS wg. 
taryfy operatora)”, ponad 90% respon-
dentów odpowiada TAK. 

2. Rozwój Centrum 
Informacji o Ochronie 
Własności Przemysłowej

Jednym z podstawowych zadań 
każdego z pracowników Centrum 
Informacji o Ochronie Własności 
Przemysłowej jest nieustanne pod-
noszenie swoich kwalifi kacji zarówno 
na poziomie wiedzy merytorycznej, jak 
też umiejętności profesjonalnej obsługi 
klienta. 

Szczególne możliwości podnoszenia 
kwalifi kacji stwarza codzienna prakty-
ka i konsultacje, głównie pracowników 
Centrum Kontaktowego z najlepszymi 
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Uniwersytecki Ośrodek Transferu  
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 
na konferencję prasową pt. „Największa 
w dziejach Polski komercjalizacja nauki 
– przełom w rozwoju szczepionek na raka” 
w Warszawie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
na uroczystą galę VII edycji konkursu LIDER 
2016 w Warszawie

Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju  
Publicznych Wyższych Szkół Technicznych 
na spotkanie w Sobieniach Królewskich 
k. Warszawy

Światowa Organizacja Własności  
Intelektualnej oraz Słoweński Urząd Patentowy 
na Sub-Regional Workshop on the PCT 
system and the use of IT within the PCT 
System w Lubljanie

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności  
Intelektualnej (EUIPO) na uroczystą galę 
I edycji konkursu „DesignEuropa Awards 
– inaugurial edition” w Mediolanie. Uroczysta 
gala II edycji konkursu odbędzie się 
w październiku 2018 r. w Warszawie i będzie 
połączona z obchodami stulecia Urzędu 
Patentowego RP

Polska Agencja Rozwoju  
Przedsiębiorczości na Galę 19. edycji 
Konkursu Polski Produkt Przyszłości 
w Warszawie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego  
na Galę Forum Ekspansji Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz wręczenia nagród dla 
liderów innowacji na Kujawach i Pomorzu

G R U D Z I E ŃG R U D Z I E Ń

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
na konferencję „Polskie uczelnie w światowej 
perspektywie – Rankingi a strategiczne 
zarządzanie szkołą wyższą” oraz Galę 
Nagród ELSEVIER Research Impact Leaders 
w Warszawie

Premier Cercle na „IP Summit 2016”  
w Brukseli

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – strona główna:

specjalistami Urzędu Patentowego, 
którzy chętnie służą pomocą i dzielą 
się swoją wiedzą. 

Satysfakcjonująca w tej pracy jest róż-
norodność zapytań, która codziennie 
trafi a do pracowników CIOWP i wy-
maga od nich ugruntowanej wiedzy, 
refl eksu w odnotowywaniu informacji 
w systemie CRM, przy jednoczesnym 
odnajdywaniu wymaganych informacji 
w bazach dziedzinowych oraz wyszu-
kiwarkach Urzędu.

Standardy Obsługi klienta

Z początkiem 2017 roku zostaną 
wdrożone Standardy Obsługi Klienta 
Urzędu Patentowego RP. Jest to zbiór 
wytycznych dla każdego z pracow-
ników w celu ujednolicenia poziomu 
i usprawnienia jakości obsługi klienta. 
Standardy, które zostały opracowane 
podczas zeszłorocznych szkoleń, na-
pisane zostały przez grupę wybranych 
uczestniczących w warsztatach pra-
cowników i bazują na ich wieloletnim 
doświadczeniu związanym z pracą 
w UPRP.

Słuchamy uwag klientów – 
plany na przyszłość 

Poza badaniem satysfakcji klienta 
i ewaluacji ankiety on-line, pracow-
nicy CIOWP na bieżąco odnotowują 
zapytania i sugestie interesantów. Tej 
wiedzy dostarczają:

a) witryna Urzędu Patentowego – 
wszelkie uwagi dotyczące czytelnych 
informacji, zostały zebrane i będą 

zaimplementowane na stronie inter-
netowej w formie zakładki „Kontakt 
i Informacja”. Przejrzyste infografi ki 
(kafelki), które w intuicyjny sposób 
poprowadzą użytkowników zakładki 
mieszczącej się na stronie interneto-
wej UPRP do celu. 

b) nowe metody komunikacji – so-
cial media. W opiniach naszych klien-
tów, zwłaszcza młodego pokolenia, 
pojawiają się coraz częściej wzmianki 
o social mediach (facebook, you tube, 
twitter). Badając rynek administracji 
publicznej w Polsce coraz częściej 
możemy spotkać się na stronach in-
ternetowych z takimi narzędziami jako 
kanałami komunikacji z klientami. 

Biorąc przykład z powyższych in-
stytucji, również Centrum Informacji 
o Ochronie Własności Przemysłowej 
uwzględnia w planach uruchomienie 
social mediów, jako kolejnego kanału 
komunikacji z klientami Urzędu w celu 
propagowania wiedzy na temat ochro-
ny własności przemysłowej. 

Opracowała Agnieszka Dudzińska 
Centrum Informacji o Ochronie 

Własności Przemysłowej UPRP

ŹRÓDŁA:
1. Regulamin wewnętrzny Centrum Informacji 
o Ochronie Własności Przemysłowej
2. Dane statystyczne – system OSCC UPRP
3. Dane statystyczne – system CRM UPRP
4. Kwartalnik 3/29/2016 – artykuł „Urząd bez 
barier”
5. https://www.premier.gov.pl/
6. https://mc.gov.pl/
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Warto wiedzieć

Fundacja Integracji na uroczyste wręczenie  
nagród 14. konkursu „Człowiek bez barier” pod 
honorowym patronatem i z udziałem Małżonki 
Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy 
w Warszawie

Europejskie Centrum Biznesu na II edycję  
Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 
(OSG 2016) pod tegorocznym hasłem 
„Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: 
Filary polskiej gospodarki przyszłości” oraz 
galę nagród „Bursztyny polskiej gospodarki” 
w Warszawie

Centralna Biblioteka Wojskowa  
na spotkanie historyczne „Nie tylko 
żołnierz i polityk” z okazji 149. rocznicy 
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
z udziałem Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej 
w Warszawie

Akademia Techniczno-Humanistyczna  
w Bielsku-Białej na konferencję „Nauka 
Innowacje Biznes”

Związek Banków Polskich na uroczysty  
koncert jubileuszowy w Warszawie z okazji 
25. rocznicy powołania samorządu bankowego 
w Polsce i utworzenia Związku Banków 
Polskich

Polski Związek Pracodawców Przemysłu  
Farmaceutycznego na Spotkanie Świąteczne 
w Warszawie

Politechnika Wrocławska na Konferencję  
programową w ramach przygotowań 
do Narodowego Kongresu Nauki

Ministerstwo Obrony Narodowej  
na uroczystość w Warszawie wręczenia 
nagród laureatom Konkursu na najlepszą 
pracę naukową i wdrożenie z obszaru 
obronności

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich  
na II Forum Przemysłowe w Karpaczu

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  
na uroczystość wręczenia nagród Fundacji 
(tzw. „Polskich Nobli) w Warszawie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem  
Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego na jubileusz 
90-lecia istnienia

Prawo autorskie Prawo autorskie 
w środowisku sieciowymw środowisku sieciowym

Książka „Internet a prawo autorskie” jest wyrazem Książka „Internet a prawo autorskie” jest wyrazem 
szerokiego spojrzenia na problematykę prawa szerokiego spojrzenia na problematykę prawa 

autorskiego w środowisku sieciowym. autorskiego w środowisku sieciowym. 
Mimo obszernego ujęcia tematyki, zamieszczone Mimo obszernego ujęcia tematyki, zamieszczone 

w niej  artykuły można pogrupować w pewne w niej  artykuły można pogrupować w pewne 
bloki zagadnień. Należy do nich sfera nowych bloki zagadnień. Należy do nich sfera nowych 

form twórczości w Internecie. Jest również form twórczości w Internecie. Jest również 
niemal „kanoniczny”, cieszący się niesłabnącym niemal „kanoniczny”, cieszący się niesłabnącym 
zainteresowaniem, temat dozwolonego użytku zainteresowaniem, temat dozwolonego użytku 

utworów w prawie autorskim. Ponadto, pojawia się utworów w prawie autorskim. Ponadto, pojawia się 
w książce wątek odpowiedzialności za naruszenie w książce wątek odpowiedzialności za naruszenie 

praw autorskich w środowisku sieciowym. praw autorskich w środowisku sieciowym. 
Na problemy te autorzy książki starają się spojrzeć Na problemy te autorzy książki starają się spojrzeć 
z pewną świeżością, dzieląc się z czytelnikami swą z pewną świeżością, dzieląc się z czytelnikami swą 

wiedzą i przemyśleniami.wiedzą i przemyśleniami.

M onografi a ta stanowi zwieńczenie 
konferencji naukowej pod tym 

samym tytułem, która odbyła się w 2015 r. 
Patronatu konferencji udzieliła m.in. Prezes 
Urzędu Patentowego RP. Monografi a, któ-
ra ukazała się przeszło rok po zorganizo-
waniu tej konferencji, powstała wysiłkiem  
studentów z Koła Naukowego Prawa Wła-
sności Intelektualnej Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. Jej wydanie drukiem 
nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony 
Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządza-
nia Prawami Autorskimi Twórców Dzieł 
Naukowych i Technicznych KOPiPOL 
z siedzibą w Kielcach. Stowarzyszenie 
sfi nansowało publikację książki w całości.

Czytelników mogą w szczególności zain-
teresować poruszone w książce zagadnie-
nia związane z rozpowszechniającym się 
zjawiskiem tworzenia tzw. „blogów”. 
Problematyka ta, chociaż stosunkowo 
nowa, jest zagadnieniem często i chętnie 
podejmowanym w literaturze prawniczej. 

W monografi i analizuje ją Agnieszka Si-
dorowicz, ilustrując swój wywód licznymi 
i barwnymi przykładami praktycznymi. 

C iekawym zagadnieniem jest rów-
nież tzw. „Fanart” i „Fanfi ction”. 

Oba te zjawiska nie są jednakowo ocenia-
ne. Dotyczą one kontrowersyjnego proble-
mu posługiwania się pewnymi elementami 
utworów, takimi jak chociażby postać 
fi kcyjna, w celu zaprezentowania jej alter-
natywnych losów. Nierzadko po tę formę 
twórczości sięgają osoby niezadowolone 
z zakończenia książki, chcące, aby jednak 
fabuła potoczyła się inaczej. Wdzięcznym 
polem dla Fanartu i Fanfi ction stał się 
Internet, co sprawiło, że dwoje współau-
torów książki (Adam Semeniuk i Natalia 
Karpiuk) poświęciło mu odrębny wywód. 
Ich tekst, czytelników zastanawiających 
się nad relacją twórczości fanowskiej 
do uprawnień autorskich, takich, jak prawo 
do integralności utworu, jest z pewnością 
interesujący. 
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I nternet pozwala spojrzeć odmiennie 
na zagadnienia związane z tradycyj-

nymi dziedzinami twórczości, takimi jak 
muzyka. Tej problematyki dotyczy artykuł 
Anety Mazur i Krzysztofa Cichonia, zaty-
tułowany „Utwór muzyczny w Internecie”. 
Nie jest to kompleksowe studium i trud-
no byłoby takiego oczekiwać, z uwagi 
na narzucone każdemu z autorów książki 
ograniczenia objętościowe artykułów. Nie-
mniej jednak, autorzy podejmują szereg 
ważnych i aktualnych problemów praw-
nych, takich jak korzystanie z utworów 
muzycznych niewiadomego pochodzenia. 
Kwestiami z tym związanymi zajmował się 
w ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej. Dlatego przemyślenia 
autorów mogą okazać się przydatne dla 
osób działających w praktyce prawnej. 

D otyczy to również takich kwestii, 
jak tworzenie muzyki za pomo-

cą komputerowego łączenia różnych 
dźwięków (sampling) czy nowe pola 
eksploatacji utworów, jakimi coraz 
częściej staje się udzielanie licencji 
na wykorzystanie ich w dzwonkach te-
lefonicznych. Również osoby zajmujące 
się dozwolonym użytkiem i jego granicami 
mogą uznać wypowiedzi autorów mono-
grafi i za ciekawe. 

Będą one dla nich interesującą formą oce-
ny dozwolonego użytku z punktu widzenia 
serwisów stramingowych, czemu dużo 

miejsca poświęca pisząca na ten temat 
Paulina Chmielnicka. 

Problematyce incydentalnego i przej-
ściowego zwielokrotniania utworów, 
które dotyczy użytkowników Internetu 
(np., gdy chodzi o zapisywanie się stron 
internetowych w pamięci podręcznej 
komputera) odrębne miejsce przeznaczyła 
dr Zofi a Zawadzka. Dodatkową zachętę 
do sięgnięcia do jej tekstu  stanowi szero-
kie uwzględnienie w jej wywodach prawa 
europejskiego. 

T rzeci blok zagadnień, o którym 
traktuje książka, analizuje najwięcej 

autorów. Na podkreślenie zasługuje ob-
szerny artykuł dr hab. Grzegorza Tylca, 
który dotyczy odpowiedzialności osób 
trzecich za naruszenia prawa autor-
skiego w Internecie. Autor przedstawia 
swój pogląd mając w polu widzenia różne 
przepisy. Nie tylko prawa cywilnego, 
ale również karnego i prasowego. Swoje 
tezy przedstawia często odwołując się 
do orzecznictwa i piśmiennictwa. Porusza 
problem prawa każdej osoby do pozosta-
nia anonimową w środowisku sieciowym. 

To prawo, którego obecność w systemie 
praw podmiotowych jednostki jest współ-
cześnie niewątpliwa, pozostaje niekiedy 
w pewnej opozycji do potrzeby zidentyfi -
kowania sprawcy naruszenia cudzych 
chronionych interesów. To niewątpliwie 
interesujące zagadnienie uczynił przed-
miotem odrębnej analizy inny współtwórca 
książki „Internet a prawo autorskie”, a mia-
nowicie Dariusz Harbuz.

Z kolei do problematyki eksploatacji 
wizerunku w cyberprzestrzeni, 

odnosi swój tekst Krzysztof Cień. Jest 
to kwestia łącząca się z tematyką mo-
nografi i, jako że zagadnienia związane 
z wizerunkiem są uregulowane w prawie 
autorskim. Pojęcie wizerunku obejmuje 
szeroki wachlarz zagadnień,  wśród 
których  ważną rolę stanowi naruszenie 
go z wykorzystaniem tzw. „głębokich ode-
słań”. Autor na tym właśnie zagadnieniu 
się skupia. 

Mówi się czasami, że jeśli istnieje kwe-
stia naruszeń w Internecie, to także 
i odpowiedzialności dostawców usług 
internetowych. Zagadnienia te często idą 

ze sobą w parze. Nie mogło ich zabrak-
nąć w książce „Internet a prawo autor-
skie”. Zajmują się nimi w swych artykułach 
Krzysztof Tkaczyk i Kamil Wójcik. Autorzy 
przedstawiają zagadnienie klarownie, sta-
rając się pokazywać problemy i sposoby 
ich rozwiązania. 

B ardzo interesującą kwestię rozważa 
Cezary Zapała, w artykule poświę-

conym odpowiedzialności producenta 
programu antywirusowego. Czytelnik 
znajdzie w tym tekście m.in. analizę pro-
blemu prób wyłączenia odpowiedzialności 
tego producenta za szkody wyrządzone 
przez „złośliwe oprogramowanie” (czyli 
tzw. „wirusy” komputerowe). Ta tematyka 
budzi już od pewnego czasu duże wątpli-
wości. O ile bowiem w przypadku innych 
programów komputerowych, wyłączenie 
tej odpowiedzialności jest do wyobrażenia, 
o tyle cała istota nabycia programu kom-
puterowego „antywirusowego” sprowadza 
się właśnie do zabezpieczenia przed 
szkodami wyrządzonymi przez złośliwe 
oprogramowanie. Zagadnienie to będzie 
z pewnością źródłem jeszcze wielu wy-
powiedzi. Jednak w książce znajduje się 
ważny i przemyślany głos w tej sprawie. 

T ak przedstawia się zwięźle zaryso-
wana zawartość książki „Internet 

a prawo autorskie”. Pisały ją osoby o róż-
nym statusie – zarówno doświadczeni 
naukowcy, jak też studenci i doktoranci, 
dla których złożone do druku teksty 
są pierwszą lub jedną z pierwszych prac 
naukowych. Ocena, na ile zamierzenia 
autorów i redaktorów, stworzenia cieka-
wej pozycji się udały, należy oczywiście 
do czytelników. Jeśli jednak książka była-
by choćby  w najmniejszym nawet stopniu 
inspiracją do pogłębionych badań nad 
zarysowanymi w niej wątkami uznaliby, 
że założenie to zostało spełnione.

Adrian Niewęgłowski

„Internet a prawo autorskie”. 
Redakcja naukowa Adrian 

Niewęgłowski i Mateusz 
Chrzanowski, Wydawnictwo UMCS, 

Lublin 2016, 
ISBN: 978-83-7784-833-3
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Polka zajęła I miejsce Polka zajęła I miejsce 
w amerykańskim konkursie w amerykańskim konkursie 

książek dla dzieciksiążek dla dzieci
Gabriela Rzepecka-Weiß,Gabriela Rzepecka-Weiß, polska autorka i ilustratorka  polska autorka i ilustratorka 

książek dla dzieci, zajęła w listopadzie br. pierwsze książek dla dzieci, zajęła w listopadzie br. pierwsze 
miejsce w konkursie wydawniczym „Royal Dragonfl y miejsce w konkursie wydawniczym „Royal Dragonfl y 

Book Award 2016”. Jej najnowsza książka, „Animal Book Award 2016”. Jej najnowsza książka, „Animal 
abc – book to look” uznana została za najlepszą abc – book to look” uznana została za najlepszą 

w kategorii „Książki obrazkowe dla dzieci do lat 5”.w kategorii „Książki obrazkowe dla dzieci do lat 5”.

M iędzynarodowy konkurs Royal Dra-
gonfl y Book Award organizowany jest 

corocznie od 2011 roku. Wyróżnienia otrzy-
mują najciekawsze pozycje w 62 kategoriach. 
Głównym organizatorem konkursu jest amery-
kańskie wydawnictwo Five Star Publications. 
Tegoroczne jury składało się z 30 niezależnych 
branżowych ekspertów, recenzentów i kry-
tyków literatury, księgarzy oraz specjalistów 
różnych dziedzin. Oceniana jest nie tylko za-
wartość merytoryczna ale też jakość wydania, 
kreatywność i innowacyjność publikacji.

Tegoroczna pierwsza nagroda w kategorii 
„Książki obrazkowe dla dzieci do lat 5” zo-

stała przyznana anglojęzycznemu abecadłu 
„Animal abc – book to look”, którego autorką 
jest polska ilustratorka, Gabriela Rzepec-
ka-Weiß. Książeczka wprowadza dziecko 
w świat liter alfabetu i pierwszych słów w ję-
zyku angielskim. 

A utorka odmalowała na jej stronach 
wesołą gromadę zwierząt. „Oswo-

iła” je i uformowała w kształt pierwszych 
liter ich nazw. Książeczka już wcześniej 
otrzymała dobre recenzje m.in. w Wielkiej 
Brytanii (Louise Jordan, Writers’ Advice-
Center for Children’s Books), USA (Vernita 
Naylor for Readers’ Favorite) oraz w Polsce 

Chorwacki Urząd Patentowy  
na uroczystości w Zagrzebiu z okazji 25-lecia 
utworzenia urzędu

Polska Izba Rzeczników Patentowych  
na konferencję naukową „Ochrona nowych 
rozwiązań w dziedzinie biotechnologii” 
w Warszawie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
na uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia 
Górnika

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego  
„Teraz Polska” na Spotkanie Wigilijne Klubu 
„Teraz Boże Narodzenie” w Warszawie

Centralna Biblioteka Wojskowa  
na Uroczyste Spotkanie Opłatkowe 
w Warszawie z udziałem J.E. Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego ks. gen. bryg. dr 
Józefa Guzdka

Polski Fundusz Rozwoju na uroczystą  
prezentację swojej nowej instytucji 
w Warszawie – Inwestycje dla Polski 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
na uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu 
MBA Perspektywy 2016 w Warszawie

Polska Organizacja Turystyczna  
na Uroczystą Galę wręczenia Złotej Odznaki 
„Logo Polska” Prezesa POT w Warszawie

Komisja Ekonomiczna ONZ (UNECE)  
na 15th International Entrepreneurship 
Forum (IEF) Conference: The Globalisation 
and Internationalisation of SMEs and New 
Ventures: Travels with Eclectic Charlie, Digital 
Mary, Networked Nadia and Impactful Shona 
w Wenecji

Krajowa Izba Gospodarcza na tradycyjne  
spotkanie świąteczno-noworoczne środowiska 
polskich przedsiębiorców w Warszawie

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji  
na uroczyste spotkanie „Świąteczny Biznes 
Mixer” w Warszawie

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof.  
I. Mościckiego na uroczyste posiedzenie Rady 
Naukowej w Warszawie z okazji Jubileuszu 
100-lecia Instytutu

Czytajmy dzieciom

Książka, autorstwa byłego pracownika UPRP, uzyskała nagrodę w międzynarodowym 
konkursie
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(dr Agata Hofman, pomysłodawca Polskiej 
Akademii Dzieci).

Książka Gabrieli Rzepeckiej-Weiß zdobyła 
maksymalną ilość punktów 80/80. Sędzio-
wie orzekli, że jest pięknie wydana, a ilustra-
cje są wspaniałe. Jeden z nich dodał nawet, 
że jego 3 letni wnuk był również zachwycony 
tą książką – informuje Cristy Berini, koordy-
nator konkursu.

G abriela Rzepecka-Weiß ma wielo-
letnie doświadczenie w nauczaniu 

języka angielskiego, które zdobywała 
głównie za granicą – m.in. w Japonii. Jest 
egzaminatorem Cambridge Young English 
Learners Test, koordynatorem wyjazdów 
uczniów na wymiany zagraniczne, autorem 
i ilustratorem kilku podręczników dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
do nauki języka angielskiego. Dodajmy, 
że przez kilka lat pracowała w Departamen-
cie Promocji i Wspierania Innowacyjności 
UPRP, ostatnio zajmując stanowisko naczel-
nika Wydziału Promocji.

W jej głowie co rusz rodzą się przedziwne 
pomysły na „zwariowane” ilustracje.

P rywatnie mama dwojga dzieci i miło-
śniczka podroży w najbardziej odległe 

zakątki świata. Pomysł na książkę zrodził się 
w jej głowie już dawno. 

– Miałam konkretną wizję, jak powinna 
wyglądać. Jest dokładnie przemyślana, 
nie tylko pod względem treści (ilustracji), 
ale także doboru papieru, powłoki okładki 
czy formatu. Jest minimalistyczna, czysta 
w formie. Nie chciałam iść na kompromisy, 
dlatego zdecydowałam się na samodzielne 
wydanie. Wraz z rodziną założyłam wydaw-
nictwo „Chybaryba” i już w sierpniu pierwsze 
egzemplarze „Animal abc – book to look” 
trafi ły do księgarni – opowiada autorka. 
– Choć cenię sobie rozwój technologii, 
w pewnych kwestiach jestem tradycyjna. 
Chcę, aby moje dzieci przewracały papiero-
we strony niż przewijały palcem po ekranie. 
Sama ilustrując wolę papier od tabletu 
i ołówek od myszki nawet, jeśli oznacza to, 
że proces powstawania ilustracji jest bar-
dziej czasochłonny. 

D latego jestem bardzo usatysfakcjono-
wana, że zostało to docenione. Na-

groda dodała mi skrzydeł. Wierzę, że pomo-
że mi ona w wydaniu kolejnych książeczek 

w serii oraz nawiązaniu współpracy z wy-
dawnictwami nie tylko w Polsce, ale i za-
granicą. Kończę obecnie prace nad polską 
wersją książki. Szukamy też dystrybutora 
na rynek amerykański, gdzie dzięki nagrodzie 
promocja jest już zapewniona. Co ciekawe, 
najwięcej książeczek rozeszło się w Japonii, 
znanej z wysokiego poziomu edukacji.

K siążeczka jest idealna do oglądania 
jej z rodzicem. Można porozmawiać 

o zwierzętach, naśladować ich głosy, po-
śmiać się. Taki wspólnie spędzony czas 
z dzieckiem jest bezcenny. Tym bardziej 
że czytanie rozwija słownictwo, wyobraźnię, 
właśnie oglądanie książek obrazkowych. 
Choć nie ma w nich tekstu, buduje podsta-
wy przyszłych umiejętności pisania, czytania, 
rozumienia słowa pisanego i formułowania 
myśli – uważa autorka.

K siążkę uzupełnia plakat, na którym 
cały zwierzyniec z „Animal abc 

– book to look” „pokornie” ustawił się w ko-
lejności alfabetycznej. Jest to pierwsza 
książka z zaplanowanej serii „Animal abc”. 
W kolejnych pozycjach: „Guide to write” 
i „Read to Steep” dzieci odnajdą kolejne 
inspiracje do pisania i czytania.

A by wygrać nie wystarczy, żeby pozy-
cja była lepsza od innych zgłoszo-

nych – musi spełnić wysokie wymagania 
bezwzględne i otrzymać wymaganą liczbę 
punktów. Jeśli ich nie uzyska, nie zosta-
nie nagrodzona, choćby była najlepsza 
w swojej kategorii. Dlatego w niektórych 
kategoriach nagrody nie zostają przyznane. 
Zdobycie pierwszego miejsca dowodzi, 
że książka jest naprawdę wyjątkowa – zda-
niem Lindy F. Radke, głównej organizatorki 
konkursu.

Z dobycie nagrody w konkursie Royal 
Dragonfl y, to duże osiągnięcie. Jest 

on otwarty dla wszystkich, dlatego mogą 
w nim konkurować także pozycje mniejszych 
wydawnictw oraz wydawane samodzielnie 
przez autorów. Z tego powodu konkurencja 
jest ogromna. 

Książka „Animal abc – book to look” do-
stępna jest już w wybranych księgarniach 
na terenie kraju oraz na stronie: 
www.chybaryba.com.

Autorka z dyplomem amerykańskiego konkursu i swoimi dziećmi

(KW)

Zdj. autorka książki
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Bądź świadomym konsumentem

Zdrowe,Zdrowe, bo z bawełny bo z bawełny
Elżbieta Krupska 
ekspert UPRP

Ostatnio panuje moda na ekologię, więc na rynku pojawia się coraz Ostatnio panuje moda na ekologię, więc na rynku pojawia się coraz 
więcej produktów „bio” czy „eko”. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci! więcej produktów „bio” czy „eko”. Jednak nie wszystko złoto, co się świeci! 
Do naturalnych włókien pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego należą Do naturalnych włókien pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego należą 

głównie wełna, jedwab naturalny, len, bawełna, konopie, bambus. Jednak, głównie wełna, jedwab naturalny, len, bawełna, konopie, bambus. Jednak, 
kiedy pojawi się pytanie o rodzaje tkanin ekologicznych, to z pewnością jedną kiedy pojawi się pytanie o rodzaje tkanin ekologicznych, to z pewnością jedną 

z pierwszych, która przychodzi nam do głowy jest bawełna. To najbardziej z pierwszych, która przychodzi nam do głowy jest bawełna. To najbardziej 
popularne włókno, które towarzyszy nam w codziennym życiu.popularne włókno, które towarzyszy nam w codziennym życiu.

Od tysiącleci bawełna służyła na obszarach 
o klimacie tropikalnym do wytwarzania lekkich 
tkanin. Źródła donoszą, że Egipcjanie znali 
bawełnę już 12 tys. lat p.n.e., ślady włókien 
bawełnianych z ok. 7000 p.n.e. znaleziono 
w jaskiniach w Meksyku, badania archeolo-
giczne dowodzą, iż różne gatunki bawełnicy 
uprawiano w Ameryce Południowej i Indiach 
kilka tysięcy lat temu. 

Oprócz przemysłu tekstylnego, bawełna 
znajduje zastosowanie do produkcji materia-
łów opatrunkowych, sieci rybackich, fi ltrów 
do kawy, papieru (banknoty dolarowe, a także 
ekskluzywne materiały piśmienne są wytwa-
rzane z włókien bawełnianych). Kiedyś używa-
no jej do produkcji węży strażackich. Z ziaren 
bawełnicy wytwarza się olej, który po rafi nacji 
może być spożywany przez ludzi. Pozostałe 
wytłoki stanowią wysokiej jakości karmę dla 
zwierząt hodowlanych.

Dzięki rewolucji przemysłowej produkcja ba-
wełny wzrosła, co uczyniło ją najbardziej po-
pularną tkaniną. Dziś nie ma na świecie osoby, 
która nie nosiłaby ubrań z bawełny.

Bawełna bawełnie nierówna

Dziś używając słowa bawełna, najczęściej mó-
wimy o bawełnie konwencjonalnej, która jest 
jednym z najbardziej zniesławionych plonów 
pod względem zużycia toksycznych nawozów. 
Jej uprawa wiąże się z użyciem 15 proc. 
całkowitej światowej produkcji pestycydów. 
Uprawiana szybko, zbierana mechanicznie, 
wymaga obróbki z wykorzystaniem silnych 
środków chemicznych. Przez to jej włókna 
stają się słabsze, a gotowy produkt dodatkowo 
wybielany, barwiony i uszlachetniany nie pozo-
staje obojętny dla naszej skóry. Dlatego przy 
zakupie produktów bawełnianych, warto zwró-
cić uwagę na ich pochodzenie.

Wybierajmy eko

Warto być świadomym konsumentem. 
To, co wkładamy na siebie, ma wpływ na na-
sze zdrowie, podobnie jak dieta czy ekologicz-
ne kosmetyki i aktywny tryb życia. 

Przy produkcji bawełny organicznej pro-
ces od wysiewu do powstania gotowego wy-
robu jest ściśle kontrolowany i zgodny z natu-
ralnymi procesami zachodzącymi w przyrodzie, 
bez chemikaliów, maszyn i wyzysku. Bawełnę 
ekologiczną uprawia się na plantacjach, na któ-

Najstarsza wzmianka o bawełnie w źródłach 
pisanych pochodzi sprzed ponad 3 tysięcy 
lat – jest zawarta w Rygwedzie (to najstarszy 
staroindyjski zabytek literacki, jedna z czterech 
Wed, będąca zbiorem krótkich poematów 
religijnych). Tysiąc lat później grecki historyk 
Herodot tak pisał o indyjskiej bawełnie: Rosną 
tam dziko drzewa, których owocem jest wełna 
piękniejsza i lepsza od owczej. Mieszkańcy Indii 
wytwarzają z tej drzewnej wełny swe odzienie. 
Pod koniec XVI w. p.n.e. bawełna zadomowiła 
się w cieplejszych regionach obu Ameryk, 
Afryki i Eurazji.
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rych nie są stosowane pestycydy, ani 
chemiczne dodatki do nawozów. Przy 
uprawie bawełny ekologicznej zastosowa-
nie znajdują wyłącznie substancje pod-
legające biodegradacji, jak np. czosnek, 
kwas cytrynowy, obornik lub nawet po-
żyteczne owady. W ekologicznej hodowli 
gleba musi przejść kilkuletnią kwarantan-
nę, podczas której nie może przyjmować 
żadnych substancji chemicznych – celem 
jest uszlachetnienie produktu. 

Uprawy bawełny organicznej pozwalają 
na znaczne zmniejszenie zużycia wody, 
co – biorąc pod uwagę fakt, że trzy 
czwarte wszystkich plantacji bawełny 
konwencjonalnej znajduje się w krajach 
trzeciego świata – posiada ogromne 
znaczenie.

Zbiór bawełny ekologicznej jest całko-
wicie zgodny z jej naturalnym cyklem 
wzrastania, wolny od szklarni i stymulacji 
wzrostu. Bawełna zbierana jest ręcznie, 
co stanowi niewątpliwą zaletę, gdyż 
podczas maszynowego zbioru bawełny 
tradycyjnej miesza się ona z nasionami 
i olejem z nasion, co z kolei powoduje 
konieczność użycia silnych środków che-
micznych do jej oczyszczenia w późniejszym 
procesie. Bawełna zbierana ręcznie jest o wiele 
czystsza, a do jej mycia używane są łagodne, 
naturalne środki, dzięki czemu bawełna ta jest 
wyższej jakości. 

Kojące włókno dla naszej skóry

Bawełna organiczna może być słusznie nazy-
wana najbardziej przyjaznym, kojącym i nie-
szkodliwym włóknem dla naszej skóry. Jest 
wolna od chemicznych substancji, przyjazna 
dla środowiska i trwała. Jest także delikat-
niejsza w dotyku, co jest zasługą naturalnych 
metod stosowanych przy uprawie. Ubrania 
z organicznej bawełny łatwo też znoszą pranie, 
nawet w bardzo wysokich temperaturach. 

Plantatorzy bawełny konwencjonalnej stosują 
również defolianty do usuwania liści z krzaków, 
co ma ułatwić dostęp do torebek nasiennych. 
W przypadku bawełny organicznej defoliantem 
jest kwas cytrynowy lub zwyczajnie przymro-
zek, który przyczynia się do opadania liści. 
Również barwienie bawełny wpływa na jej „tok-
syczność” i właściwości fi zyczne. Ekobawełna 

barwiona naturalnymi barwnikami takimi jak 
np. gliny, posiada znacznie mocniejsze włók-
na niż bawełna barwiona silnymi środkami 
chemicznymi.

Najbardziej wartościową bawełną jest bawełna 
w naturalnym kolorze – białym, kremowym, 
beżowym, zielonym. Bawełna ta nie musi być 
dodatkowo farbowana, ponieważ kolor jest 
trwały.

W wielu krajach Europy bawełna ekologiczna 
stanowi produkt nie tylko ekologiczny, lecz 
również etyczny, tzw. „ethical fashion”, co ozna-
cza, że na plantacjach certyfi kowanej bawełny 
organicznej do pracy nie są wykorzystywane 
dzieci, a pracownicy otrzymują godziwą 
zapłatę. 

Konsument wybierający produkt z bawełny 
organicznej, wspiera ekologiczne uprawy, przy-
czyniając się do wzrostu ich liczby, jak również 
nie naraża siebie ani najbliższych na kontakt 
z materiałami skażonymi chemicznie, nie bierze 
udziału w procederze wyzysku i nie przyczynia 
się do powstawania nowych fabryk wyzysku.

Zwracajmy więc uwagę, jaką tkaniną codzien-
nie osłaniamy swoją skórę. Jedynym minusem 
związanym z wyborem organicznej bawełny 
jest jej cena, stosownie wyższa od ceny 

za wyrób z bawełny konwencjonalnej. Większy 
koszt zakupów w pełni usprawiedliwia jednak 
nietuzinkowy sposób produkcji.

Metka ma znaczenie

Aby mieć pewność, że produkt organiczny jest 
dobrej jakości, szukajmy takich certyfi katów: 
Global Organic Textile Standard (GOTS), USDA 
National Organic Program (NOP), European 
Organic Regulations (EU 2092/91), Japanese 
Agricultural Standards (JAS), Indian National 
Programme for Organic Production (NPOP), 
Quebec Organic Reference Standard (CAAQ), 
Bio Suisse Standards czy IFOAM – Interna-
tional Federation of Organic Agricultural 
Movements.

Prawda jest taka, że metka ma znaczenie… 
dla naszego zdrowia!
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Dbaj o zdrowie

Nazwy wyrobówNazwy wyrobów w aptecew aptece

Wchodząc do apteki widzimy ogrom towarów i czasem zastanawiamy się, czym Wchodząc do apteki widzimy ogrom towarów i czasem zastanawiamy się, czym 
są produkty apteczne, suplementy diety i leki. Jaka jest różnica pomiędzy tymi są produkty apteczne, suplementy diety i leki. Jaka jest różnica pomiędzy tymi 
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Czym są produkty apteczne?

Produkt apteczny, to wyrób na pograniczu leku i kosmetyku. 
Najliczniejszą grupę stanowią dermokosmetyki. Są one dostęp-
ne głównie w aptece, a powstają w ścisłej współpracy derma-
tologa z kosmetologiem. Nazwa dermokosmetyki odnosi się 
tylko do produktów stosowanych miejscowo, takich jak kremy, 
balsamy, maści. Najczęściej do dermokosmetyków zaliczane 
są kremy przeciw starzeniu i kremy nawilżające. Dermokosmety-
ki mają maksymalnie zmniejszoną ilość alergenów (np. substan-
cji zapachowych, konserwujących, pigmentacyjnych czy olej-
ków), ale zawierają większe niż kosmetyki ilości składników 
bioaktywnych, sprawdzonych w dermatologicznych badaniach 
laboratoryjnych.

Każdy produkt jest opracowany pod względem konkretnego 
problemu skórnego, ale nie ma przeciwwskazań do stosowania 
go profi laktycznie przez osoby ze zdrową skórą. Opakowanie 
ma dołączoną ulotkę z dokładnym składem i wskazaniem, jaki 
problem eliminuje lub mu zapobiega. Badania dermatologiczne 
faktycznie potwierdzają znacznie szersze działanie niż tylko 
to tradycyjne, związane np. z nawilżaniem. 

Jednak pomimo doniesień o korzyściach, jakie przynosi sto-
sowanie dermokosmetyków, pojęcie to funkcjonuje tylko jako 

slogan marketingowy, tzn. nie ma mocnych dowodów na to, 
że produkty te spełniają funkcję, która jest sugerowana przez 
ich nazwę. Bez stosowania odpowiedniej diety i aktywności 
fi zycznej, obietnica producenta najczęściej będzie tylko obietni-
cą marketingową.

Wydaje się, że najbardziej rozpoznawalną dziś nazwą porów-
nywanych wyrobów są suplementy diety. Czym różnią się 
od produktów aptecznych?

Suplementy diety to bardzo liczna grupa wyrobów w aptece, 
co może błędnie sugerować ich działanie lecznicze. Tymczasem 
są one przeznaczone dla ludzi zdrowych, którzy chcą zapobie-
gać chorobom lub uzupełnić niedobory dietetyczne. 

Suplementy diety

Suplement diety, to zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych 
żywności i żywienia, środki spożywcze, które mają uzupełniać 
normalną dietę, są skoncentrowanym źródłem witaminy, składni-
ków mineralnych i innych substancji wykazujących efekt odżyw-
czy lub inny fi zjologiczny. Są wprowadzane do obrotu w opako-
waniach jednostkowych w formie umożliwiającej dawkowanie, 
a więc w postaci tabletek, drażetek, syropów itp. 

Suplementy diety jako środki spożywcze muszą mieć cechy 
i spełniać kryteria, którymi charakteryzuje się żywność pod W aptekach grozi nam „oczopląs”
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względem jakości sensorycznej, wartości 
odżywczej i bezpieczeństwa dla zdrowia 
konsumenta.

Suplementy zazwyczaj są produkowane 
i wprowadzane do obrotu w formie umoż-
liwiającej ich precyzyjne i łatwe dawkowa-
nie, co w połączeniu z często spotykaną 
sprzedażą w aptekach może sugerować 
ich związek z lekami. Jednak w Unii 
Europejskiej suplementy diety nie były 
i nie są traktowane jak leki. W Polsce 
suplementy diety dopuszcza do obrotu 
Główny Inspektor Sanitarny i podległe 
mu urzędy (a nie Główny Inspektor 
Farmaceutyczny).

Zasady i tryb dopuszczania ich do obrotu 
określa Ustawa o Bezpieczeństwie Żyw-
ności i Żywienia, a obrót kontroluje Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna. Rejestracja 
suplementu diety nie wymaga badań 
potwierdzających skład i skuteczność 
produktu. Nie musi zawierać szczegóło-
wej ulotki informacyjnej dotyczącej składu 
ani też ostrzeżeń, co do możliwości 
przedawkowania.

Jaka jest wobec tego 
definicja leku?

Produkty lecznicze czyli potocznie leki, 
według ustawy Prawo farmaceutyczne, 
to substancje lub mieszaniny substan-
cji, przedstawione jako posiadające 
właściwości zapobiegania lub leczenia 
chorób lub podawane w celu postawienia 
diagnozy lub w celu przywrócenia, po-
prawienia lub modyfi kacji fi zjologicznych 
funkcji organizmu poprzez działanie 
farmakologiczne. 

Prościej mówiąc: produkty lecznicze 
leczą lub poprawiają zdrowie. Leki zwy-
kle są wydawane na receptę lekarską, 
nie można ich reklamować, a ich opako-
wanie i treść ulotki muszą zawierać bar-
dzo szczegółowe informacje. Rejestrację 
produktów leczniczych prowadzi Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych. Proces rejestracji poprzedzają 
dokładne i długotrwałe, a przez to kosz-
towne badania. Nadzór nad produkcją 
i obrotem sprawuje Główny Inspektor 
Farmaceutyczny.

Nauką o produkcji leków i ich działaniu 
w najszerszym ujęciu jest farmacja, 
natomiast farmakologia jest nauką o te-
rapeutycznym zastosowaniu leków oraz 
mechanizmach i skutkach ich działania 
na organizm. Stosowane w lecznictwie 
środki są mniej lub bardziej skompliko-
wane pod względem składu lub budowy 
chemicznej. Spotykamy wśród nich 
zarówno pojedyncze pierwiastki, proste 
związki nieorganiczne, jak i skomplikowa-
ne połączenia organiczne, złożone układy 
fi zykochemiczne lub subtelne zespoły 
biochemiczne. Postęp chemii i nauk 
biologicznych doprowadził w dzisiejszych 
czasach do lawinowego wzrostu liczby 
preparatów farmaceutycznych. Więk-
szość aktualnie stosowanych leków jest 
pochodzenia syntetycznego. Używa się 
również leków roślinnych (np. nalewka 
z kozłka lekarskiego), produkowanych 
i izolowanych z tkanek zwierzęcych, wy-
twarzanych metodami inżynierii genetycz-
nej (np. insulina ludzka) oraz pochodzą-
cych z naturalnych zasobów mineralnych 
(np. bentonit).

Klasyfikacja leków

Ogromna liczba obecnie stosowanych 
leków wprowadza potrzebę ich klasyfi -
kacji. Leki dzieli się na grupy najczęściej 
według kryterium ich działania farmako-
logicznego i zastosowania w konkretnych 
jednostkach chorobowych. Leki uporząd-
kowane są w klasyfi kacji anatomiczno-
terapeutyczno-chemicznej (ATC), umoż-
liwiającej lekarzom szybkie odszukanie 
właściwej substancji.

Ten sam produkt leczniczy jest czę-
sto produkowany w kilku postaciach 
(np. w tabletkach, w syropie, do iniekcji), 
z których każda może mieć inną, choć 
zbliżoną nazwę handlową. Często w na-
zwach handlowych zawarta jest liczba, 
oznaczająca dawkę, wyrażoną w jednost-
kach charakterystycznych dla dawkowa-
nia danego leku.

Produkt homeopatyczny to produkt lecz-
niczy wytworzony z homeopatycznych 
substancji pierwotnych lub ich mieszanin, 
zgodnie z homeopatyczną procedurą 
wytwarzania opisaną w Farmakopei Eu-
ropejskiej lub, w przypadku braku takiego 
opisu, w farmakopeach ofi cjalnie uzna-
nych przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskie 
EFTA, będące stronami umowy o EOG. 
Dopuszczenie do obrotu produktu home-
opatycznego jest uregulowane w prawie 
farmaceutycznym.

Tak ogólnie wyglądają różnice pomiędzy 
tymi trzema rodzajami wyrobów spoty-
kanych w aptekach. Aby nasze leczenie 
lub poprawa zdrowia było zadowalają-
ce, przed dokonaniem zakupu warto 
porozmawiać z zaufanym farmaceutą. 
On doradzi i podpowie, co dla naszego 
zdrowia, samopoczucia i portfela będzie 
najlepsze.

Opracowanie 
Elżbieta Krupska UPRP

Zdj. Internet
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