
Wyniki IX edycji konkursu na informację medialną  
o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, 

ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. 

 

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Jury IX edycji konkursu na informację 

medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zorganizowanego 

przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło 29 indywidualnych artykułów, 1 

nagranie wideo i 3 blogi. 

 

Jury obradowało w składzie: 

 Edyta Demby-Siwek  Przewodnicząca Jury 

 Piotr Zakrzewski, 

 Ryszard Kondratiuk, 

 Katarzyna Kowalewska, 

 Małgorzata Zielińska, 

 Agata Juskowiak, 

 Piotr Brylski, 

 Adam Taukert. 

 

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu 

następujących nagród i wyróżnień. 

 

NAGRODY 

 

I nagroda 
 
Kamil Kosiński za artykuł pt. „Globalna wojna o polski wynalazek” opublikowany na łamach 
Pulsu Biznesu 
 
 
II nagroda 
 
Michał Duszczyk za artykuły pt. „Patenty mocno wspierają biznes”, „Nasilają się ataki 
hakerskie na Polskę”, „Szybko przybywa polskich patentów w UE”, „Sąd: sztuczna inteligencja 
nie może patentować własnych wynalazków. Na razie” opublikowane na łamach gazety 
Rzeczpospolita i na portalu www.rp.pl 
 
Dwie równorzędne III nagrody  
 
Małgorzata Kłoskowicz za artykuły pt. „Prof. Robert Musioł - Szczęście sprzyja 
przygotowanym, czyli kilka słów o patentowaniu”, „Patenty przyspieszające hodowlę nowych 
odmian jęczmienia”, „Patent, dzięki któremu będziemy oddychać czystym powietrzem”, 
„Patenty - Proteza ręki, szybsza diagnostyka chorób płuc i nowe materiały o właściwościach 
przeciwzapalnych” opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego 
www.us.edu.pl 



 

 

 
Jakub Styczyński za artykuł pt. „Papierowi właściciele wzorów przemysłowych szkodzą 
konkurencji” opublikowany na łamach Dziennika Gazety Prawnej 
 

WYRÓŻNIENIA 
 
Paweł Poznański za artykuły pt. „Czy zastanawiacie się czasem nad kupnem robota 
kuchennego i wybieracie między Monsieur Cuisine Connect w Lidlu (dalej Lidlomix) a 
Thermomixem firmy Vorwerk? Konsumenci w Hiszpanii mogą zaraz nie mieć takiego wyboru”, 
„Rok wydziałów IP w Polsce” opublikowane na platformie LinkedIn 
 
Maciej Kubiak i Bartosz Mysiak za artykuły opublikowane na blogu LSW IP BLOG, 
www.lswipblog.pl  
 
Magdalena Miernik za artykuły opublikowane w ramach bazy wiedzy na blogu 
www.lookreatywni.pl 
 


