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Streszczenie

W zwi¹zku z obecnym oŸywieniem gospodarczym na polskim rynku zwrócono uwagê na to, ¿e efektywnoœæ ochrony w³asnoœci
intelektualnej innowacyjnych rozwi¹zañ zapewniaj¹: urzêdowe zg³oszenie innowacji do ochrony, zabezpieczenie czerpania
przewidzianych prawem materialnych korzyœci z wiedzy chronionej oraz praktyczne wdro¿enie chronionych rozwi¹zañ.
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Propagowany obecnie - w ramach tzw. „dobrych zmian” -
o¿ywienie gospodarcze, polegaj¹ce na nowych inwestycjach
i uruchamianiu m.in. zatrzymanej produkcji, jest w pe³ni uzasa-
dnione pod warunkiem jednak, ¿e w ich wyniku powstan¹ nowe
rozwi¹zania innowacyjne - innowacje i rozwijaæ siê bêdzie
w³asny potencja³ i wydajnoœæ oraz witalnoœæ, sprawnoœæ i efek-
tywnoœæ w ich zagospodarowaniu i rozwoju.

Sprawdza siê bowiem aforyzm Alberta Einsteina (1879-
1955), genialnego fizyka i twórcy teorii wzglêdnoœci, który -

- sw¹ œwiatow¹ karierê rozpoczyna³ od pracy w Urzêdzie
Patentowym w Bernie - o treœci: „

”. Sentencjê tê nale¿a³oby
obecnie rozszerzyæ: ¿e jeszcze g³upsze wydaje siê byæ ponowne
uruchomienie - bez ¿adnych zmian - produkcji, której zatrzyma-
nie nast¹pi³o w wyniku konkretnych wzglêdów gospodarczych
i ekonomicznych. Postêp nauki i techniki oraz rozwój produkcji
nowych wyrobów obecnie jest tak szybki, ¿e nowe maszyny (im
bardziej specjalistyczne - tym szybciej) w chwili wprowadzania
ich na rynek i w³¹czania ich do produkcji, s¹ ju¿ przestarza³e
wobec prototypów ich nowszych modeli, znajduj¹cych siê pra-
wie równoczeœnie na taœmach monta¿owych.

Nad rozwi¹zywaniem poszczególnych problemów i potrzeb
spo³ecznych na ca³ym œwiecie pracuj¹ przecie¿ odpowiednie
instytucje naukowo-badawcze i oœrodki rozwojowo-wdro¿e-
niowe i jedynie ten z nich, który pierwszy zadania rozwi¹¿e -
tworz¹c innowacje - pozostaje na rynku, a twórcy tych innowacji
- na mocy ustaw dotycz¹cych ochrony praw w³asnoœci
intelektualnej i w³asnoœci przemys³owe - uzyskuj¹ ochronê,
przyznaj¹c¹ im monopol prawny na wy³¹czne wykorzystanie
chronionych rozwi¹zañ, tytu³em gratyfikacji i jako zachêtê do
dalszych osi¹gniêæ. Innej drogi rozwoju, a nawet „dorównania do
przoduj¹cych” - wobec transformacji obecnego spo³eczeñstwa
post-przemys³owego do warunków i potrzeb spo³eczeñstwa
informacyjnego, spo³eczeñstwa wiedzy - nie ma. Czasy produko-
wania i powtarzania rozwi¹zañ znanych, nic nowego nie wnosz¹-
cych, wiêc nie poszukiwanych, nie konkurencyjnych, a w dobie
szybkiego postêpu techniki zgo³a niepotrzebnych, bezpowrotnie
ju¿ minê³y.

Ka¿da wiêc inwestycja musi zak³adaæ uruchomienie produ-
kcji konkurencyjnych rozwi¹zañ zaawansowanej techniki i przy-
nosiæ korzyœci i zysk, a nie tylko powiêkszaæ nak³ady i koszty.
Dotyczy to równie¿, a mo¿e przede wszystkim, uruchomienie
zatrzymanej produkcji, której ewentualny ponowny rozruch
powinien byæ poprzedzony szczegó³owymi badaniami, wyja-
œniaj¹cymi jaki skutek i wp³yw bêdzie ono mia³o nie tylko na
jego pozycjê rynkow¹ i mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb, lecz
tak¿e na innowacyjnoœæ i rozwój ca³ego przedsiêbiorstwa. W tym
aspekcie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e innowacje - dzie³a ory-
ginalne, nowe - nie powstaj¹ z niczego, lecz s¹ kolejnym
udoskonalaj¹cym produktem rozwoju znanych ju¿ rozwi¹zañ.
Na ka¿d¹ bowiem now¹ ideê, utwór, wynalazek sk³adaj¹ siê

nota
bene

G³upie jest robienie wci¹¿ tego
samego i czekanie, ¿e coœ siê zmieni

osi¹gniêcia poprzedników, wiêc ka¿de rozwi¹zanie inno-
wacyjne, nawet chronione patentami, mo¿na we w³asnym
zakresie doskonaliæ i rozwijaæ - byle nie naruszaæ rozwi¹zañ
aktualnie chronionych patentami, które zreszt¹ nie trwaj¹
wiecznie.

Do perfekcji ten sposób rozwoju w³asnej innowacyjnoœci
doprowadzi³ przemys³ japoñski, gdy po latach uzale¿nienia od
obcych licencji, które w ci¹gu 30 lat poch³onê³y ponad
10 mld dolarów, dziêki w³asnym badaniom i innowacyjnym ule-
pszeniom, od 1978 roku sta³ siê eksporterem nowych technologii
i producentem poszukiwanych na ca³ym œwiecie wyrobów.

Przyk³ad japoñski (i nie tylko) potwierdza, ¿e w gospodarce
rynkowej - przemys³, poszukuj¹cy nowatorskich rozwi¹zañ
odgrywa najwa¿niejsz¹ rolê i stymuluje innowacyjnoœæ nauki,
a nie odwrotnie, gdy¿ ponad 75% nowych wynalazków powstaje
pod wp³ywem potrzeb rynkowych, a w placówkach nauki znacz-
na czêœæ wynalazków nie mo¿e doczekaæ siê zastosowania
w praktyce. I tak jest na ca³ym œwiecie, co potwierdza Lawrence
Joseph Henderson (1878-1942) w swym aforyzmie, ¿e „Nauka
wiêcej zawdziêcza maszynie parowej, ni¿ maszyna parowa
nauce”.

Natomiast sytuacjê na polskim rynku wyjaœnia prof. Witold
Or³owski, ¿e: „W Polsce nie by³o dot¹d rynkowej presji na
tworzenie innowacyjnych towarów i us³ug, a barier ogra-
niczaj¹cych dzia³alnoœæ innowacyjn¹ jest mnóstwo, od niewy-
starczaj¹cej ochrony w³asnoœci intelektualnej, poprzez brak
zachêt podatkowych dla firm, po s³ab¹ wspó³pracê biznesu ze
œwiatem nauki... I to musi siê zmieniæ, gdy¿ tylko te kraje, które
maj¹ gospodarkê opart¹ na prawdziwych innowacjach, s¹ w sta-
nie utrzymaæ konkurencyjnoœæ i jednoczeœnie zapewniæ wysoki
poziom p³ac, a firmy, które chc¹ siê rozwijaæ, musz¹ wymyœlaæ
stale coœ nowego. Innej drogi rozwoju, wobec powszechnej
i coraz bardziej agresywnej rywalizacji i konkurencyjnoœci nie
ma, a dzia³alnoœæ innowacyjna winna byæ odpowiednio stero-
wana i wspomagana przez w³aœciw¹ politykê naukow¹ i inno-
wacyjn¹. Zaœ pierwszym krokiem w tym kierunku i zakresie jest
ustalenie i praktyczne wykorzystanie wszystkich czynników in-
spiruj¹cych i stymuluj¹cych twórczoœæ innowacyjn¹, a zw³aszcza
niedocenianego czêsto, podstawowego zasobu ka¿dej organiza-
cji, jakim jest wiedza”.

Dla porz¹dku dodaæ nale¿y, ¿e wicepremier M. Morawiecki
na Forum Ekonomicznym w Krynicy, w dniu 7 wrzeœnia 2017
roku zapowiedzia³ rozszerzenie ulg podatkowych dla inwe-
storów.

Wskazañ powy¿szych nie wolno bagatelizowaæ, gdy¿ nie
tylko wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, lecz tak¿e znaczna czêœæ kadry
kierowniczej, zarz¹dzaj¹cej, a nawet decydentów, m.in. z uwagi
na nieustanny i przyspieszony wzrost masy informacji i powiêk-
szaj¹c¹ siê liczbê Ÿróde³ informacji oraz utrudnienia w dotarciu
do nich i w zakresie racjonalnego ich wykorzystania - jest niedo-
statecznie zorientowana w nowoœciach i postêpie specjalizacji,
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w której sama uczestniczy, a nawet, któr¹ sama zarz¹dza.
Zapowiedzi, ¿e w zadaniach tych, specjalistów - których podsta-
w¹ dzia³ania jest wiedza, posiadane kwalifikacje i zawodowe do-
œwiadczenie - zast¹pi¹ coraz doskonalsze narzêdzia z kompu-
terami w³¹cznie, zaliczyæ nale¿y do urojeñ.

W procesach tworzenia i wykorzystywania wiedzy intelektu
specjalisty nie zast¹pi¹ ¿adne urz¹dzenia, jakkolwiek by
nazwane. Cz³owiek jest tak¿e najwa¿niejszym i najbardziej
wartoœciowym Ÿród³em i noœnikiem wiedzy. Tylko cz³owiek
potrafi wiedzê tworzyæ, zdobywaæ i udostêpniaæ innym, a przede
wszystkim przetwarzaæ i wykorzystywaæ.

Dziêki tym procesom wiedza staje siê najwa¿niejszym
czynnikiem kreatywnoœci w ka¿dej sferze produkcji integruj¹c
wszystkie jej Ÿród³a, ³¹cznie z potencja³em pracowników, wyko-
rzystuj¹c ich kwalifikacje, zdolnoœci, wiedzê i doœwiadczenie.
Jest bowiem rzecz¹ dowiedzion¹, ¿e jedynie racjonalnie dobrany,
w³aœciwie motywowany, kierowany i edukowany zespó³ praco-
wników jest w stanie zapewniæ sukces, podnieœæ efektywnoœæ
prowadzonych dzia³añ oraz przyczyniæ siê do realizacji wszy-
stkich wytyczonych zadañ i celów.

W posumowaniu nale¿y podkreœliæ, ¿e koniecznoœæ stymu-
lacji powy¿szych procesów i tworzenia innowacji nie s¹ ju¿ obce
naszemu przemys³owi, o czym przekonuj¹ m.in. nastêpuj¹ce
przyk³ady i fakty:
- Decyzja o powrocie do produkcji przez Zak³ad HCPw Pozna-
niu opancerzonego transportera , którego produkcja zosta-
³a w 2002 r. wstrzymana, a obecnie zostanie wznowiona dziêki
podjêciu wspó³pracy z przoduj¹cymi w tej specjalizacji produ-
centami zagranicznymi i opracowaniu nowej technologii, gwa-
rantuj¹cej produkcjê najnowoczeœniejszego transportera.
Najwa¿niejsze w tej wspó³pracy jest to, ¿e ca³a produkcja
stopniowo bêdzie przenoszona do Zak³adów HCP i dalszy jej
rozwój zostanie - jak zaznaczono - „spolonizowany”, tzn., ¿e pro-
cesy doskonalenia i rozwoju konstrukcji i produkcji odbywaæ siê
bêd¹ w biurach konstrukcyjnych HCP.
- Tym samym celom s³u¿yæ bêdzie budowa w Kobierzycach
pod Wroc³awiem, przez po³udniowokoreañski Koncern L.G.C.,
fabryki akumulatorów do elektrycznych samochodów, która
zatrudniaæ bêdzie ok. 2,5 tysi¹ca pracowników, wœród których
pracownicy koncepcyjni - o wykszta³ceniu co najmniej in¿ynier-
skim - stanowiæ bêd¹ 25% za³ogi. Plany tej produkcji zak³adaj¹,
¿e wyprodukowane w Kobierzycach akumulatory stanowiæ bêd¹
wyposa¿enie co trzeciego elektrycznego samochodu na œwiecie.
- Podobne mo¿liwoœci rozwoju naszej innowacyjnoœci
wi¹zane s¹ z planami budowy w Czêstochowie - na licencji ame-
rykañskiej - najnowoczeœniejszej huty - fabryki szk³a i precy-
zyjnych wyrobów z tego tworzywa.

Powy¿sze przyk³ady tworzenia i rozwoju innowacyjnoœci
maj¹ umotywowanie od lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku -
zgodnie z wytycznymi Rady Nauki i Techniki przy Komitecie
Nauki i Techniki (KNiT), gdy w wyniku przeprowadzonych
badañ stwierdziliœmy, ¿e: „Kraj nasz dysponuje dostatecznie

Husar

du¿ym potencja³em naukowym i zapleczem naukowo-
badawczym, wiêc intensywny i efektywny rozwój spo³eczno-
gospodarczy ca³ego kraju powinien byæ realizowany przy
efektywnym, aktualnym i twórczym wykorzystaniu przodu-
j¹cych, œwiatowych osi¹gniêæ i doœwiadczeñ w ka¿dej ga³êzi,
dziale, dziedzinie i ogniwie dzia³alnoœci spo³eczno-gospo-
darczej”.

Dodaæ jednak nale¿y, ¿e powstaj¹ce w tych procesach
innowacje musz¹ byæ przed konkurentami chronione, gdy¿
pozostawione bez ochrony mog¹ byæ utracone na rzecz firm,
które dysponuj¹ odpowiednimi œrodkami i zasobami, aby korzy-
stnie skomercjalizowaæ wszelkie nowe rozwi¹zania.

Dla zapewnienia pe³nej efektywnoœci (zw³aszcza korzyœci)
z ochrony w³asnoœci intelektualnej innowacyjnych rozwi¹zañ,
musz¹ byæ spe³nione trzy podstawowe warunki:

jest prawne zabezpieczenie
w³asnych innowacyjnych rozwi¹zañ bez najmniejszych
opóŸnieñ, gdy¿ s¹ one ustawicznie poszukiwane przez
konkurentów, a z drugiej strony - z uwagi na szybki postêp
techniczny - przemijaj¹ce. W celu niedopuszczenia jednak do
jakiegokolwiek mimowolnego lub przypadkowego ujawnienia
istoty nowoœci - co uniemo¿liwia³oby uzyskanie ochrony - urzê-
dowe zg³oszenie innowacji do ochrony winno nast¹piæ jak
najszybciej, gdy¿ od tej daty liczy siê czas i wy³¹cznoœæ ochrony.

jest zabezpieczenie czerpania przewi-
dzianych prawem korzyœci materialnych z wiedzy chronionej.
Ten warunek mo¿e byæ spe³niony tylko wówczas, gdy wniosek
o zapewnienie ochrony zostanie zg³oszony w œwietle obowi¹zu-
j¹cego prawa - w odpowiednim urzêdzie prawid³owo, a istota
chronionej nowoœci w zg³oszeniu uwzglêdniaæ bêdzie wszystkie
aspekty jego zastosowania.

jest zapewnienie praktycznego wyko-
rzystania chronionych rozwi¹zañ na drodze realizacji zak³adanej,
proinnowacyjnej polityki oraz w³asnych planów i strategii roz-
woju. Gdyby mia³y one pozostaæ w takim stanie i nigdy nie
przejœæ do etapu wdro¿eñ, to z punktu widzenia polityki
naukowej i gospodarczej by³yby ca³kowicie bezu¿yteczne.

Spe³nienie powy¿szych warunków w zakresie podstawo-
wych zasad i technik postêpowania - za pomoc¹ odpowiednich
procedur i Ÿróde³ informacji - zapewnia aktywne uczestnictwo
w proinnowacyjnych procesach naukowo-badawczych,
technicznych, przemys³owych, biznesowych itd. na ka¿dym
stanowisku i w ka¿dej dziedzinie dzia³alnoœci.

[1] Or³owski W.: Czemu tak s³abo wypadamy w miêdzy-
narodowych rankingach innowacyjnoœci. Gospodarka
„Newsweek”, 23.02.2015.
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INDUSTRY - ITS IMPORTANCE AND POSSIBILITIES - IN CONDITIONS

OF IMPLEMENTING „GOOD CHANGES”

Summary

In relation to a current economic boom on the Polish market a special attention was paid to the fact that protections of intellectual
property of innovative solutions were ensuring the effectiveness through: official application of the innovation for the protection,
protection of deriving financial benefits provided for in the law from the protected knowledge as well as practical implementation of
protected solutions.
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