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Wyniki XX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności 

intelektualnej,  ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r. 

 

W dniu 16 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie jury 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: 7 prac doktorskich, 29 prac magisterskich oraz 2 prace licencjackie. 

 

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), 

 dr hab. Anna Tischner (Uniwersytet Jagielloński),  

 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 MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII otrzymują: 
 

Aleksander Braksator (Uniwersytet Warszawski) 

nagroda za pracę doktorską Odpowiedzialność antymonopolowa posiadaczy standard essential patents 
 

Tomasz Gawliczek (Uniwersytet Wrocławski) 

nagroda za pracę doktorską Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym  

 

II. NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO otrzymuje: 
 

Jan Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski) 

I nagroda za pracę magisterską Ochrona dzieł sztuki konceptualnej na gruncie prawa autorskiego 

i konstrukcji dóbr osobistych  

 

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI otrzymują: 
 

Jakub Kubit (Uniwersytet Warszawski) 

II nagroda za pracę magisterską Intertekstualność współczesnych utworów muzycznych w świetle prawa 

autorskiego  
 

Rafał Wieczerzak (Uniwersytet Jagielloński) 

II nagroda za pracę magisterską Rezultaty prac sztucznej inteligencji w kontekście prawa autorskiego  
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Magdalena Orkisz (Uniwersytet Śląski) 

III nagroda za pracę magisterską Wykorzystanie utworu muzycznego w utworze audiowizualnym  
 

Karolina Pajączek (Uniwersytet Warszawski) 

III nagroda za pracę magisterską Pojęcie „produktu” w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącym dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów 

leczniczych  
 

Łukasz Wasilenko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 

III nagroda za pracę magisterską Prawo do informacji w art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, prawie polskim 

oraz prawie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej  
 

Maria Gawecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) 

wyróżnienie za pracę magisterską Ochrona niejawnych informacji handlowych (tajemnic 

przedsiębiorstwa) w prawie Unii Europejskiej oraz porządkach prawnych Polski i Niemiec  
 

Martyna Gruszka (Uniwersytet Jagielloński) 

wyróżnienie za pracę magisterską Tworzenie oraz rozpowszechnianie memów internetowych w świetle 

polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
 

Krzysztof Krasowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 

wyróżnienie za pracę magisterską Gra komputerowa w świetle prawa autorskiego  
 

Katarzyna Skoneczna (Uniwersytet Warszawski) 

wyróżnienie za pracę magisterską Dostęp do produktów medycznych w międzynarodowym prawie 

własności intelektualnej  
 

Dominik Światkowski (Uniwersytet Warszawski) 

wyróżnienie za pracę magisterską Sound Trademark - a comparative study  
 

Paulina Szymańska (Uniwersytet Jagielloński) 

wyróżnienie za pracę licencjacką Korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej 


