
 

 

Wyniki X edycji konkursu na informację medialną  

o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej (2022) 

 

NAGRODY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

I nagroda 

 

Jakub Styczyński  

Artykuły opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej: NFT cyfrowym Stadionem Dziesięciolecia, 

Rosyjski patent na przedsiębiorców z „nieprzyjaznych” państw, Kolejne zagrożenia dla marek, które 

wyszły z Rosji, Maszyna nie może być wynalazcą. To tylko narzędzie, Unia Europejska szykuje się na 

metaświat 

 

II nagroda ex aequo 

 

Paweł Poznański  

Cykl artykułów opublikowanych na platformie LinkedIn  

 

II nagroda ex aequo 

 

Dorota Zawiślińska 

Artykuły opublikowane na łamach dziennika Puls Biznesu: Jak zabezpieczyć produkty i technologie, Jak 

chronić własność przemysłową, Nowe prawo ułatwi życie innowatorom  

 

III nagroda ex aequo 

 

Marcin Fidler 

Cykl artykułów #WynalazcyPL opublikowanych na platformie LinkedIn, 15.10.2021 r. – 28.04.2022 r.  

 

III nagroda ex aequo  

 

Oskar Gińko 

Cykl podcastów IP dla Twojego Biznesu oraz blog Znamienne tym, że, publikowanych od grudnia 2021 r.  

 

 

WYRÓŻNIENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Agata Chwastek i Grażyna Łaciak 

Cykl artykułów zatytułowanych nowatorskie pomysły z AGH, opublikowanych na Facebooku 

 

Mariusz Karwowski 

Artykuły opublikowane na łamach miesięcznika Forum Akademickie: Między wynalazkiem a patentem, 

Genisteiną w toksyczne białka, Zmierzą dokładnie i w szerokim zakresie  

 

Małgorzata Kłoskowicz  

Artykuły opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego www.us.edu.pl: Unieruchomione 

bakterie pomogą w oczyszczaniu ścieków, Zaskakujące odkrycie naukowców, które pomoże w profilaktyce 

chorób serca, Jak sprawić, by elementy silnika samolotu były jeszcze trwalsze, Patent na serce, Nowe 

trwalsze polimery termoplastyczne dla drukarek 3D, Nowy system do szybkiej analizy dna jezior, stawów, 

zbiorników retencyjnych i rzek, Cykl wynalazków, który wspomoże działanie tzw. sztucznego płucoserca 

 

Dominika Naruszko-Sapińska 

Artykuł opublikowany na łamach pisma Głos Akademicki: Patent na patent 

 

Agnieszka Sobieska 

Artykuł opublikowany na łamach dziennika Rzeczpospolita: Warunkiem ochrony jest nowość oraz 

indywidualny charakter 

 

Michał Ziółkowski 

Artykuły opublikowane na łamach dziennika Rzeczpospolita: Slogan reklamowy może być chroniony, 

Wniosek o zastosowanie procedury krajowej, Cyfry, liczby i litery jako znaki towarowe, Zasady ochrony 

znaku towarowego, Wybór towarów i usług 


