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Wyniki XIX edycji konkursu 

na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej,  

ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. 

 

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Jury XIX edycji konkursu na najlepszą pracę 

naukową na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło łącznie 38 prac konkursowych, 

w tym: 1 praca habilitacyjna, 6 prac doktorskich, 23 prace magisterskie oraz 8 prac 

licencjackich. 

 

Jury obradowało w składzie: 

 Edyta Demby-Siwek (Prezes Urzędu Patentowego RP), 

 prof. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski), 

 mec. Marek Furtek (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej), 

 dr Małgorzata Modrzejewska (Uniwersytet Warszawski), 

 prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Uniwersytet w Białymstoku), 

 prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski), 

 prof. Helena Żakowska-Henzler (Polska Akademia Nauk). 

 

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

nagród i wyróżnień ufundowanych przez: 

 Ministra Edukacji i Nauki,  

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 Ministra Rozwoju  i Technologii. 
 

Członkowie Jury nie brali udziału w głosowaniu w przypadku prac napisanych pod ich 

kierunkiem. 
 

I. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI otrzymują: 
 

w kategorii praca doktorska 
 

Adam Karpiński (Uniwersytet w Białymstoku) 

I nagroda za pracę doktorską „Charakter prawa do udzielania zezwolenia na wykonanie 

zależnych praw autorskich” 
 

w kategorii praca magisterska 
 

Mateusz Kupiec (Uniwersytet Jagielloński)  

I nagroda za pracę magisterską „Ocena dozwolonego użytku dla eksploracji tekstu i danych  

w świetle dyrektywy 2019/790. Dokąd zmierza europejskie prawo autorskie w zakresie 

wspierania innowacyjności?” 
 

Kinga Robutka (Uniwersytet Jagielloński)  

II nagroda za pracę magisterską „Pojęcie złej wiary i jego rola w europejskim prawie znaków 

towarowych w świetle bieżącego orzecznictwa UE”  
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Wojciech Jatel (Uniwersytet w Białymstoku)  

III nagroda za pracę magisterską „Ochrona i naruszenie prawa z rejestracji oznaczeń 

geograficznych napojów alkoholowych w Polsce i w Unii Europejskiej”  
 

Dominik Gabor (Uniwersytet Śląski)  

wyróżnienie za pracę magisterską „Pola eksploatacji w polskim prawie autorskim”  
 

Jakub Pawluczuk (Uniwersytet w Białymstoku)  

wyróżnienie za pracę magisterską „Utwór zależny w nowoczesnych gatunkach twórczości” 
 

Paulina Perkowska (Uniwersytet Warszawski)  

wyróżnienie za pracę magisterską „Prawnoautorska ochrona utworu muzycznego wobec 
rozwoju sztucznej inteligencji w świetle prawa Unii Europejskiej” 
 

Michał Zgórski (Uniwersytet Opolski)  

wyróżnienie za pracę magisterską „Przejawy sztuki współczesnej a prawo autorskie” 
 
w kategorii praca licencjacka 
 

Przemysław Juściński (Uniwersytet Jagielloński)  

I nagroda za pracę licencjacką „Dozwolony użytek programów komputerowych” 
 

Marta Staudt (Uniwersytet Jagielloński)  

III nagroda za pracę licencjacką „Problematyka kolizji i kumulacji ochrony praw własności 

intelektualnej w kontekście wzornictwa przemysłowego” 
 

Jakub Borowiec (Uniwersytet Jagielloński)  

wyróżnienie za pracę licencjacką „Modele opłat licencyjnych systemów ERP” 
 

Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)  

wyróżnienie za pracę licencjacką „Prawo autorskie w Internecie” 
 

Justyna Wielosik (Uniwersytet Jagielloński)  

wyróżnienie za pracę licencjacką „Znak towarowy certyfikujący na przykładzie systemu 

Fairtrade” 
 

II. NAGRODY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO otrzymują: 
 

w kategorii praca doktorska 
 

Joanna Adamczyk (Uniwersytet Jagielloński) 

II nagroda za pracę doktorską „Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze” 
 

w kategorii praca magisterska 
 

Gabriela Waszkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)  

I nagroda za pracę magisterską „Kolizja prawa do firmy z zarejestrowanym znakiem 

towarowym”  
 

Klaudia Kinastowska (Uniwersytet Warszawski)  

II nagroda za pracę magisterską „Prawnoautorskie wyzwania dotyczące utworów cyfrowych ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki wyczerpania prawa”  



3 
 

Sandra Słowik (Uniwersytet Śląski)  

III nagroda za pracę magisterską „Technologia druku 3D a prawo autorskie”  
 

w kategorii praca licencjacka 
 

Paweł Juściński (Uniwersytet Jagielloński)  

I nagroda za pracę licencjacką „Prawnoautorska ochrona fikcyjnej postaci literackiej” 

 

Jacek Piasta (Uniwersytet Jagielloński)  

II nagroda za pracę licencjacką „Pojęcie wideogramu w świetle ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych” 

 

III. NAGRODY MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII otrzymują: 
 

w kategorii praca habilitacyjna 
 

Jakub Kępiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

nagroda za pracę habilitacyjną „Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania 

nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej” 
 

w kategorii praca doktorska 
 

Konrad Gliściński (Uniwersytet Jagielloński) 

III nagroda za pracę doktorską „Ustawowe konstrukcje treści praw na dobrach niematerialnych 

w dobie globalizacji. Analiza krytyczna na podstawie prawa autorskiego i prawa patentowego”  


