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Patent na program komputerowy?:
model ochrony prawnej, jaką poszczególne państwa powinny przyznać
programom komputerowym, przez lata był przedmiotem sporów

FLESZ

Elektroniczna kostka zmienia rynek
gier komputerowych
DICE+ (czyli „KOSTKA+”) jest dowodem na to, że elektroniczne gadżety mogą być z powodzeniem tworzone także w Polsce.
Poznaniacy Michał Bąk i Patryk Strzelewicz sami stworzyli elektroniczną kostkę, która za pomocą technologii Bluetooth 4.0
łączy się bezprzewodowo z tabletem lub smartfonem. Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku tradycyjnej kostki.
Różnica polega na tym, że DICE+ posiada procesor, akcelerometr, magnetometr, sześć diod RGB oraz dziesiątki innych podzespołów elektronicznych. Kostka produkowana w Piotrkowie Trybunalskim jako pierwszy polski elektroniczny gadżet trafił
do sklepu Apple Store, gdzie można go kupić. Oficjalnie zaprezentowano ją podczas targów Gamescom w Kolonii w sierpniu
2013 r. (przedpremierowo podczas targów CeBIT w Hanowerze).
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Fundusze Norweskie
na nowe kierunki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy otrzyma ponad
1,3 mln zł z tzw. Funduszy Norweskich na utworzenie dwóch nowatorskich
kierunków studiów. Pierwszy z nich to „Computer Aided Engineering – kierunek
przyszłości” (ok. 732 tys. zł) i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane
przez przedsiębiorców. Będzie prowadzony przez trzy semestry w języku angielskim, a studenci mają zdobyć umiejętności wykorzystania zaawansowanych
technik komputerowych. Natomiast w ramach drugiego „Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej”
(ok. 577 tys. zł) studenci lub absolwenci kierunku inżynierii biomedycznej będą
mogli zapoznać się z najnowszymi technikami wykorzystywanymi w diagnostyce i leczeniu pacjentów na odległość (telemedycyna). Oba kierunki zostały
wybrane spośród 139 projektów zgłoszonych przez 120 uczelni z całego kraju.
Źródło: MNiSW

Wodorowe drony
Współpraca popłaca. Tak chyba mogą powiedzieć naukowcy, którzy wspólnie opracowali prototyp nowego, cichego drona,
czyli bezzałogowego aparatu latającego. Naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej odpowiadali za napęd, badacze z Politechniki Rzeszowskiej stworzyli jego projekt, a za konstrukcję odpowiedzialni byli pracownicy Lotniczych Zakładów Produkcyjno-Naprawczych „Aero-Kros” w Krośnie. Całość prac koordynował Instytut Energetyki „Oddział Ceramiki Cerel” w Boguchwale.
W efekcie powstał nowatorski dron napędzany wodorem. Takie rozwiązanie spowodowało, że wydziela się mniej ciepła,
jest więc on praktycznie niewykrywalny dla kamer na podczerwień. Litrowa butla wodoru pozwala na ok. pół godziny lotu.
Urządzenia tego typu mogą służyć w wojsku, policji (do kontrolowania zgromadzeń, sprawdzania natężenia ruchu), służbach
energetycznych (sprawdzanie bezpieczeństwa sieci) lub leśnych. Projekt realizowany był w latach 2010-2013 dzięki środkom
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Wprowadzenie
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Szanowni Innowacyjni Naukowcy,
Tematem przewodnim pierwszego w tym roku wydania biuletynu „Własność
Intelektualna” są informatyczne narzędzia, które ułatwiają ludziom nauki codzienną pracę. Liczne platformy społecznościowe zrzeszające badaczy, wirtualne biblioteki czy też wciąż rozwijające się otwarte zasoby nauki poszerzają
nie tylko naukowe horyzonty, ale też umożliwiają tworzenie sieci kontaktów
i dzielenie się wiedzą z odbiorcami z całego świata. Ta cyfrowa rewolucja rodzi jednak liczne wątpliwości i kontrowersje. Postaramy się na niektóre z tych
pytań w tym numerze odpowiedzieć.
W szczególności polecamy Państwu artykuł prof. Aurelii Nowickiej odnoszący
się do szeroko dyskutowanej w Polsce i Europie tematyki patentowania programów komputerowych. Wszystkich zainteresowanych otwartym dostępem
do zasobów naukowych zapraszamy natomiast do lektury tekstu „Otwarta
nauka dla każdego”. Z kolei w materiale „Era e-naukowca” znajdą Państwo
interesujące przykłady nowatorskich narzędzi wspierających naukowców.
Odsyłam Państwa również do wywiadu z dr. inż. Cezarym Mazurkiem z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS), który w ciekawy
sposób opowiada o pracy nad pomysłami, prawami własności i urynkowieniem rozwiązań.
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– rozmowa z dr. inż. Cezarym
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Usług Sieciowych PCSS
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Życzę przyjemnej lektury!
Anna Tomtas-Anders
Prezes Zarządu
Fundacji ProRegio
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 Otwarta nauka dla każdego
– kluczowe jest rozgraniczenie
autorskich praw osobistych
i autorskich praw majątkowych

  Dobre praktyki
płyną z Gdańska
– bez prawnej ochrony wyników
badań osiągnięcie znaczącego
sukcesu we współczesnej
gospodarce jest niemożliwe
 Transfer technologii w sieci
– czy jest możliwe, aby proces
komercjalizacji odbywał się
wirtualnie?
  Popularyzacja nauki
na celowniku
– Biuro Upowszechniania Nauki
powstało w 2013 r. w odpowiedzi
na rosnące zainteresowanie
komercjalizacją badań przez
bydgoską społeczność
akademicką
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Rynkowy wymiar nauki
rozmawiał Jerzy Gontarz

fot. Maciej Zakrzewski

Nowe wdrożenie kończy się sukcesem, kiedy
na etapie tworzenia systemu są użytkownicy,
którzy go uwiarygodnią. Oni najlepiej wskażą
pozytywne strony rozwiązania i zarekomendują je
innym – mówi dr inż. Cezary Mazurek, kierownik
Działu Usług Sieciowych Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)*.
uczelniane wymagają ciągłej aktualizacji, dlatego przydałaby
się ich wersja elektroniczna. To tańsze niż wznawianie wydania
drukowanego. Konsultacje w Poznańskiej Fundacji Bibliotek
Naukowych pomogły nam wypracować wspólnie koncepcję,
w której skoncentrowaliśmy się nie tyle na elektronicznych
skryptach, ile na systemie do przechowywania unikatowych
zbiorów bibliotecznych. W efekcie powstał pomysł budowy
systemu biblioteki cyfrowej, który nazwaliśmy dLibra. Na niej
w 2002 r. uruchomiliśmy Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową,
która sprawnie funkcjonuje do dziś i jest od początku dostępna pod adresem www.wbc.poznan.pl. Tworząc dLibrę
byliśmy przygotowani na to, że instytucje nie zapłacą nam za
ten produkt, bo dopiero kreowaliśmy potrzebę. Postanowiliśmy zainwestować własne środki, aby wytworzyć prototyp
i skonsultować go z rynkiem. Pracowaliśmy ponad rok, robiliśmy prezentacje, by sprawdzić, czy system, także na poziomie
europejskim, będzie dobrze postrzegany. Krótko mówiąc, wypracowaliśmy produkt, który wdrożyliśmy w naszej sieci. Ale
to jeszcze nie była sprzedaż.

aczej pilotażowe wdrożenie. Jak się ono przerodziło
l R
w rynkowy produkt i czyją własnością jest pomysł?
Dr inż. Cezary Mazurek
l 
PCSS powstało ponad 20 lat temu. I niemal od początku
jest nastawione na praktyczne wdrożenia. Czy nowe rozwiązania są tworzone na zamówienie?
Trudno mówić o zamówieniach. W naszym wypadku można
wskazać dwa różne podejścia. Po pierwsze, przyglądamy się
rynkowi, identyfikujemy potrzeby użytkowników i rozwijamy
dla nich określone aplikacje lub usługi. W drugim modelu zaczynamy od technologii i szukamy dla niej zastosowań.
Czyli są dwie drogi: jedna to problem, który sygnalizul 
je rynek, a PCSS go rozwiązuje. Druga: Centrum rozwija
technologię i szuka możliwości jej zastosowania. Jakie podejście Państwo wybrali przy pracy nad dLibrą, systemem
do organizacji cyfrowych zasobów bibliotecznych i muzealnych?
Nasz flagowy pomysł – dLibra – powstał w tym drugim modelu. W 1999 r. pomyśleliśmy, że uczelnie mogłyby mieć coś
na kształt elektronicznego wydawnictwa. Skrypty i podręczniki

Własność intelektualna 1(5)/2014

Gdy tworzyliśmy ten system, trudno nam było do niego przekonać bibliotekarzy, archiwistów czy muzealników. Na owe
czasy było to rozwiązanie nowatorskie i pionierskie. Równocześnie z uruchomieniem Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
pojawiła się w kraju inicjatywa budowy Polskiej Biblioteki Internetowej (PBI). Zrobiło się więc głośno o tego typu bibliotekach. PBI została stworzona w wyniku rządowego przetargu
przez firmę, która przejęła właściwie całą kontrolę nad budową zasobów: od skanowania, poprzez opisy, aż po różnego
typu funkcje związane z zarządzaniem kolekcjami. Natomiast
my dawaliśmy narzędzie, a prace merytoryczne wykonywali
bibliotekarze. To trochę bardziej ich przekonało do naszego
systemu, a tym samym zadecydowało o zdecentralizowanym
modelu udostępniania zasobów cyfrowych. Wkrótce potem
uruchomiona została biblioteka cyfrowa Politechniki Wrocławskiej przekształcona później w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową.
W dalszej kolejności zwróciło się do nas konsorcjum bibliotek
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz kilku uczelni z Torunia
i Bydgoszczy. Mieli dodatkowe potrzeby związane z cyfryzacją wielkoformatowych map. Musieliśmy rozwinąć dLibrę
i dodać nowe funkcje. To właśnie wtedy przyjęliśmy model
komercjalizacji. Nie chcieliśmy ciągle wykonywać nowego
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oprogramowania na zamówienie, które de facto bazowałoby
na dLibrze. Nie chcieliśmy też stracić praw do pomysłu.
Jak wyglądały początki tego rynkowego podejścia?
l 
Zrobiliśmy coś w rodzaju planu sprzedażowego. Określiliśmy
potencjalne przychody ze sprzedaży dLibry w perspektywie
trzech lat. Znaliśmy wielkość zainwestowanych już środków.
Na tej podstawie wyznaczyliśmy cenę bazową jednej licencji.
Na jakich zasadach jest zatem sprzedawany system dLibra?
l 
Na zasadach udostępniania licencji dla użytkownika końcowego w modelu serwerowym. Instalacja biblioteki cyfrowej
potrzebuje jednej licencji, niezależnie od tego, ilu bibliotekarzy i ile podmiotów wprowadza dane. To korzystny model,
ponieważ cena nie rośnie, gdy dołączają kolejne instytucje.
Biblioteki mają program na serwerze i wspólnie z niego korzystają. W ten sposób wkroczyliśmy na rynek komercyjny jako
producent oprogramowania.
PCSS zatrudnia ekspertów od marketingu?
l 
W zespole bibliotek cyfrowych jest lider, który w pewnym
sensie nadzoruje linię rozwoju. Gdy przygotowujemy wersję
dLibra 6.0, to użytkownicy już wiedzą, jakie nowe funkcje się
pojawią, bo ich brak zgłaszali nam wcześniej. Oczywiście, tylko
ci, którzy wykupili prawa do upgrade’u, bo to też jest usługa płatna. W ten sposób zarządzamy procesem wytwarzania
oprogramowania. Warto wspomnieć, że poszerzona wersja
obejmuje kilka modułów skojarzonych wokół dLibry, np. jest
osobny moduł do przechowywania kopii wieczystej na serwerach. Im więcej modułów, tym wyższa opłata. Ale są to
ceny na poziomie 1200 zł za licencję. Bardziej niż na zyskach
zależy nam na tym, by w sieci powstawały wiarygodne zasoby,
którym biblioteki dają pewną markę.
W 2010 r. było ok. 50 bibliotek cyfrowych, które korzystały
l 
z dLibry. Jak to wygląda dzisiaj?
Obecnie z systemu korzysta już ponad 80 bibliotek cyfrowych,
które udostępniają zasoby polskiego dziedzictwa kulturowego
w postaci cyfrowej; jest to ponad 1,7 mln różnego typu materiałów edukacyjnych, źródeł historycznych, gazet i czasopism
oraz inne zasoby wykorzystywane do badań i prac naukowych.
Jednakże już w 2007 r. okazało się, że bibliotek cyfrowych jest
na tyle dużo, że przeszukiwanie wszystkich zasobów naraz
jest utrudnione. Wprowadziliśmy więc kolejną usługę – wyszukiwarkę Federacja Bibliotek Cyfrowych (fbc.pionier.net.pl),
która pozwala na przeszukanie jednym zapytaniem wszystkich
bibliotek cyfrowych. Federacja przekazuje też regularnie in-

formacje o polskich zasobach do serwisów europejskich (np.
Europeana). W ten sposób popularyzujemy całą tę infrastrukturę, a każda nowa publikacja w dowolnej bibliotece cyfrowej
jest od razu widoczna w wielu wyszukiwarkach na świecie.
Równolegle z dLibrą trwały prace nad systemem Nabór.
l 
Tak, ale tu sytuacja była odwrotna. Przyszedł do nas kolega
z Politechniki Poznańskiej z pomysłem, że możemy zaproponować szkołom rozwiązanie problemów związanych z rekrutacją. Wymyślił algorytm, który upraszczał system naboru,
skracał całą procedurę, a przede wszystkim pozwalał uniknąć
chaosu i nerwów. Zatrudniliśmy go – każdy, kto pracuje nad
jakimś systemem, jest zatrudniany na zasadzie umów cywilnoprawnych bądź umowy o pracę. W związku z tym, że właścicielem rozwiązań jest PCSS, nie mamy żadnego problemu
w razie późniejszej komercjalizacji.

Bardziej niż na zyskach zależy
nam na tym, by w sieci powstawały
wiarygodne zasoby, którym
biblioteki dają pewną markę
Wracając do Naboru – oświata zasygnalizowała problem,
a naukowiec opracował koncepcję algorytmu. Rozpowszechnianie systemu Nabór zaczęliśmy od wdrożenia we wszystkich poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych. Następnie
Miasto Poznań pochwaliło się na targach, że mamy system
elektronicznej rekrutacji i zaraz inne miasta zaczęły się tym
interesować. Niemal równolegle komercyjne firmy promowały
podobne produkty, więc mieliśmy dosyć mocną konkurencję.
Mimo to, byliśmy w stanie sprzedać sporo instalacji w postępowaniach przetargowych ze względu na jakość i kompleksowość rozwiązania.

czy w tych przetargach nie pojawiały się takie zapisy,
l A
które mogłyby odebrać Państwu własność do tego oprogramowania?
Nie. To był nowy system, dlatego jak ktoś robił rozeznanie rynku, to otrzymywał od nas informacje, co może kupić. Od razu
przyjęliśmy taki model – usługi na serwerze, a liczba szkół jest
wyznacznikiem ceny. Był to więc przetarg na zakup systemu
z obsługą wdrożenia.
Chciałbym jednak podkreślić, że nowe wdrożenie kończy się
sukcesem, kiedy na etapie tworzenia systemu są użytkownicy,
którzy go uwiarygodnią. Oni najlepiej wskażą pozytywne strony rozwiązania i zarekomendują je innym. w

* Informacje o PCSS
PCSS to niezależna jednostka badawczo-rozwojowa i wdrożeniowa w obszarze technologii ICT, afiliowana przy Instytucie Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Jest także operatorem krajowej sieci naukowej (PIONIER), węzła sieci paneuropejskiej,
sieci metropolitalnej oraz jednym z głównych centrów obliczeń wielkiej skali w Polsce. PCSS od początku przyświecała idea
zbudowania infrastruktury informatycznej polskiej nauki, która zapewni jej partnerski status w Europie i świecie. Angażuje się
także w wykonywanie aplikacji naukowych i produkcję oprogramowania. PCSS zaczyna zwykle od projektów badawczych (bierze
udział w ponad 80), a następnie wypracowane produkty stara się wdrażać do praktyki. Gdy zaczynało swą działalność, miało 6
pracowników, obecnie zatrudnia niemal 300 osób.
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Era e-naukowca
autor Iwona Łopaczyk

Często słyszy się pogląd, że w przeszłości łatwiej
było o spektakularne sukcesy, ponieważ w czasach
gdy niewiele wiedziano o świecie, praktycznie
każde odkrycie uznawano za rewolucyjne.
Zapomina się jednak o warunkach, w jakich
pracowano. Brakowało odpowiedniego sprzętu,
dostęp do wyników badań był mocno ograniczony,
a informacji nie można było rozpowszechniać za
pomocą jednego kliknięcia myszką.
Współcześni naukowcy funkcjonują w zupełnie innych realiach. Rewolucja naukowo-techniczna pozwala na prowadzenie
działalności badawczej z wykorzystaniem
technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), które nie tylko usprawniają
pracę nad publikacjami, ale także – jeśli nie przede wszystkim – umożliwiają
tworzenie sieci kontaktów i dzielenie się
wiedzą z odbiorcami z całego świata. Wirtualne biblioteki i naukowe bazy danych,
platformy społecznościowe, programy
do sporządzania i edytowania artykułów
naukowych stają się powoli niezbędnym
warsztatem pracy każdego badacza. To
wszystko sprawia, że coraz bardziej przybliża się idea „otwartej nauki”.
Wyszukiwarki i bazy danych
Publikacje naukowe opisujące prowadzone badania stanowią nieodłączny element
pracy każdego naukowca. O ich wartości
i znaczeniu informuje miejsce upublicznienia oraz liczba cytowań. Rocznie ukazuje
się na świecie milion pozycji, aby więc
ułatwić znalezienie potrzebnej informacji,
tworzone są internetowe bazy danych,
w których gromadzone są abstrakty z tytułami i adresami ich autorów. Pozostała
część publikacji stanowi zwykle własność

wydawcy i nie wolno jej bezpłatnie rozpowszechniać. Dostęp do pełnych tekstów
jest też zazwyczaj związany z opłatami,
które muszą wnosić albo biblioteki, albo
sami czytelnicy. Obecnie czasopisma wyszukuje się za pośrednictwem internetowych baz danych i pobiera w formie PDF
ze stron wydawców lub za pośrednictwem
wirtualnych bibliotek. W Polsce tę rolę
pełni od 1996 r. Wirtualna Biblioteka
Nauki WBN, która dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwia uczelniom i instytucjom
naukowym bezpłatny dostęp m.in. do takich platform, jak: Ebsco, Elsevier, Springer, Web of Science oraz do czasopism
„Nature” i „Science”. Wirtualna Biblioteka
Nauki, archiwizuje i udostępnia swoje zasoby na serwerach Interdyscyplinarnego
Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).
Naukowe bazy danych różnią się w zależności od tego, czy umożliwiają dostęp
do pełnych publikacji (baza pełnotekstowa), abstraktów (abstraktowa) lub samej
bibliografii (bibliograficzna). Można je
również klasyfikować ze względu na dostęp (ogólnodostępne lub z sieci biblioteki), dziedzinę nauki oraz zasięg (polska,

Strony internetowe:
• Baza danych Web of Science: www.thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-science/
• Wyszukiwarka internetowa Google Scholar: www.scholar.google.pl
• Menedżer bibliografii Citavi (wersja polska): www.citavi.com/pl/index.html
• Menedżer bibliografii Zotero: www.zotero.org
• Serwis społecznościowy Research Gate: www.researchgate.net
• Serwis społecznościowy Academia: www.academia.edu
• Wirtualna biblioteka Wirtualna Baza Nauki: www.wbn.edu.pl
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obcojęzyczna). Największą wyszukiwarką
publikacji naukowych jest obecnie interdyscyplinarny serwis Web of Science,
prowadzony przez firmę Thomson Reuters, a wcześniej przez Instytut Filadelfijski. Portal funkcjonuje na platformie ISI
Web of Knowledge i opracowywany jest
przez zespół specjalistów. Jego szczególną i unikalną cechą jest indeksowanie według cytowań bibliograficznych i łączenie
rekordów za pomocą wspólnych dla nich
cytowań, co umożliwia sprawdzenie, ile
razy, przez kogo i gdzie publikacja danego
autora była cytowana. Portal oferuje odpłatnie dostęp do kilkudziesięciu różnych
baz danych (przykładowe bazy przedstawia tabela).
Alternatywą wobec Web of Science jest
bezpłatna multiwyszukiwarka Google
Scholar, dostępna na rynku od 2004 r.
W swej bazie danych zawiera ona przede
wszystkim artykuły naukowe udostępniane przez największe na świecie wydawnictwa. Do jej głównych zalet zalicza się
szybkość i wygodę korzystania oraz możliwość generowania danych bibliograficznych do menedżerów bibliografii. Najbardziej negatywnie oceniany jest natomiast
sposób indeksowania publikacji i tworzenia rankingów. Google ocenia rezultaty wyszukiwań zgodnie z algorytmem
rankingowym, który bierze od uwagę
wszystkie czynniki wyszukiwania (licznik
cytatów, data publikacji, istotność), podczas gdy większość wyszukiwarek pozwala na szukanie i ocenianie według jednego
czynnika. Najbardziej znaczące są licznik
cytatów i wyrazy występujące w tytule
dokumentu, czego konsekwencją jest pojawianie się na pierwszym miejscu cytowanego artykułu. Jedną z wad takiego podejścia jest tzw. efekt św. Mateusza, czyli

Komercjalizacja
preferowanie znanych już w środowisku
naukowców i nie dawanie szansy młodym, których publikacje mają małą liczbę
cytowań. Co więcej, w przeciwieństwie do
Web of Science, źródła, które przeszukuje
Google są tajemnicą. Zdarza się więc, że
w wyniku wyszukiwania można trafić na
bardzo dziwne, bynajmniej nie naukowe
rekordy, np. strony z książki kucharskiej
czy listy do redakcji. Google Scholar może
być dobrym narzędziem do znajdowania
ciekawych pozycji, jednak ze względu na
wybiórczość w wyszukiwaniu nie powinna
być wykorzystywana do oceny pracowników naukowych.
Menedżer cytowań
i bibliografii
Kolejnym, niezwykle poręcznym i przydatnym narzędziem w pracy naukowca jest
tzw. menedżer bibliografii oraz cytowań.
Taki program potrafi rozpoznawać kody
ISBN, przeszukiwać bazy danych i wyszukiwarek, a także automatycznie generować bibliografie i wstawiać przypisy
zgodnie z obowiązującymi standardami.
Rozwój tego oprogramowania związany
jest oczywiście z rewolucją w sposobie
tworzenia publikacji naukowych, która
w coraz większym stopniu odbywa się
z wykorzystaniem ICT. Przykładowy menedżer przypomina folder, w którym gromadzi się kolejne pozycje bibliograficzne.
W zależności od programu, występują
różne metody ich dodawania. Najprostszy sposób to wpisywanie odręcznie całych rekordów, ale są również bardziej

zaawansowane opcje, pozwalające na
łączenie się i pobieranie rekordów z profesjonalnych baz danych bibliotek czy
z wyszukiwarki Google Scholar. Programy
posiadające również funkcję cytowania
w większości zintegrowanie są z edytorami tekstu i umożliwiają wstawianie przypisów bibliograficznych w wybranym stylu
(np. EndNote posiada ich ponad 5 tys.).
Do najbardziej popularnych menedżerów
należą: Zotero, Mendeley, Citavi (dostępny
w polskiej wersji językowej).
Serwisy społecznościowe
Konferencje naukowe, sympozja, wyjazdy
stażowe przestają być powoli jedynymi
metodami budowania sieci kontaktów
i nawiązywania współpracy w środowisku naukowym. Dużym powodzeniem
cieszą się obecnie portale społecznościowe skierowane właśnie do naukowców.
Największy z nich, Academia.edu, ma
obecnie niemal 8 mln zarejestrowanych
użytkowników. Za jego pośrednictwem
możliwe jest dzielenie się swoimi publikacjami, monitorowanie mierników ocen
publikacji czy też obserwowanie dokonań
innych. Godny uwagi jest również serwis
Research Gate (ponad 1,4 mln kont ze
196 krajów), wyposażony w bardzo praktyczne narzędzia umożliwiające efektywną współpracę naukową – fora internetowe, blogi, wirtualne grupy dyskusyjne.
Każdy zarejestrowany naukowiec może
umieszczać swoje publikacje, jak również
korzystać z serwisu czasopism i artykułów
naukowych pochodzących z materiałów

7 komercyjnych baz danych oraz ponad
1000 baz ogólnodostępnych. Portal posiada mechanizmy wyszukiwawcze działające w oparciu o rozwiązania semantyczne,
np. wykorzystując sztuczną inteligencję,
proponuje i podpowiada indywidualnie
dopasowane kontakty i fora dyskusyjne.
Cechą wyróżniającą jest możliwość zamieszczania i korzystania z ofert pracy
skierowanych do naukowców na całym
świecie. Warto też wspomnieć o portalu
Researcher ID, który udostępniany jest
bezpłatnie z platformy Web of Science.
Dzięki integralności tych dwóch narzędzi,
wystarczy się tylko raz zarejestrować, aby
móc korzystać zarówno z baz danych, jak
i z portalu. Co więcej, można także łatwo
utworzyć listę własnych publikacji naukowych w oparciu o wyszukiwanie w Web
of Science.
Serwisy społecznościowe, gdzie można stworzyć własny profil, na bieżąco
uzupełniać swój dorobek naukowy oraz
wymieniać się doświadczeniami z osobami z branży, wydają się być idealnym
miejscem, zwłaszcza dla młodych badaczy. Bazy danych i wirtualne biblioteki
to natomiast doskonałe narzędzia, które
pozwalają za pośrednictwem komputera
w każdej chwili i z każdego miejsca błyskawicznie uzyskać dostęp do interesujących publikacji z całego świata. W obliczu
współczesnych wyzwań badawczych i dążenia do wzmacniania współpracy naukowej, era e-naukowca staje się więc powoli
faktem. w

Wybrane bazy danych dostępne za pośrednictwem Web of Science
Science Citation Index Expanded (SCIE) zakres chronologiczny 1945-2013
baza bibliograficzna indeksująca ponad 5700 czasopism z 164 dziedzin nauk podstawowych, przyrodniczych, medycznych i innych

Social Science Citation Index (SSCI) 1956-2013
dane z około 1400 czasopism naukowych z zakresu 50 dyscyplin nauk społecznych

Arts&Humanities Citation Index (AHCI) 1975-2013
około 1400 czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych

Conference Proceedings Citation Index — Science 1990-2013
oferuje dostęp do opublikowanej literatury z najbardziej znaczących konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów na całym świecie

Journal Citation Reports (JCR) 2008-2011
podstawowe narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism
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Patent na
program komputerowy?
autor prof. dr hab. Aurelia Nowicka, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Twórcy programów komputerowych oraz
prawnicy specjalizujący się w dziedzinie własności
intelektualnej mogą być zaskoczeni pytaniem
zawartym w tytule. Wiadomo bowiem, że
programy podlegają ochronie na podstawie
prawa autorskiego, jeśli dają się zakwalifikować
jako utwór, oraz nie mogą być chronione
patentem, gdyż nie są uważane za wynalazki
mogące podlegać opatentowaniu.
fot. © istockphoto.com/loops7

8

Jeśli jednak program komputerowy zostanie ujęty jako tzw. wynalazek urzeczywistniany za pomocą komputera (computer-implemented invention), to istnieją
możliwości jego patentowej ochrony. Zagadnienia te cechuje niejasność, pojawiają się także liczne wątpliwości, zarówno
w praktyce krajowych urzędów patentowych, jak i Europejskiego Urzędu Patentowego. Warto więc przybliżyć wiedzę na
ten temat.
Szukając rozwiązań
Jednym z głównych motywów włączenia
programów komputerowych do prawa
autorskiego było objęcie ich konwencją
berneńską o ochronie dzieł literackich
i artystycznych z 1886 r. (obowiązującą
w akcie paryskim z 1971 r.) i przewidzianą w niej zasadą asymilacji, zapewniającą
ochronę we wszystkich państwach-stronach (obecnie 167 państw). Dodatkowo
ochrona prawnoautorska (inaczej niż
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patentowa) jest bezpłatna, nie wymaga
żadnych formalności, a ponadto trwa
znacznie dłużej niż patent. Prawo autorskie, zapewniając ochronę przed kopiowaniem (zwielokrotnianiem) programu
w jakiejkolwiek formie jego wyrażenia,
jest również skutecznym narzędziem walki z piractwem.
Model ochrony prawnej, jaką poszczególne państwa powinny przyznać programom komputerowym był przez lata
przedmiotem sporów. Konkurowały ze
sobą trzy opcje: prawo autorskie, prawo
patentowe oraz system sui generis, który miał być specjalnie utworzony dla tej
kategorii dóbr niematerialnych. Po raz
pierwszy sprawa została przesądzona
w Stanach Zjednoczonych w 1980 r., kiedy to programy komputerowe włączono
do prawa autorskiego – federalnej ustawy
„Copyright Act”. Decyzję tę poprzedziły
orzeczenia Sądu Najwyższego tego kraju
wykluczające możliwość patentowania

programów. W Europie podejście takie
znalazło wyraz w konwencji monachijskiej,
a także w krajowych ustawach patentowych, w tym ustawie polskiej z 1972 r.
W 1991 r. w ówczesnej EWG zdecydowano o ochronie programów komputerowych w ramach krajowych systemów
prawa autorskiego (obecnie w tym zakresie obowiązuje dyrektywa 2009/24/WE).
Sytuacja w Polsce
W marcu 1990 r. Polska zawarła traktat
o stosunkach handlowych i gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, w którym zobowiązała się do rozciągnięcia
ochrony praw autorskich na programy
komputerowe jako dzieła literackie. Rok
później nasz kraj zawarł układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, w którym zobowiązał się do zbliżenia swego systemu
ochrony praw własności intelektualnej do
standardów przyjętych w EWG. Związanie się tymi umowami międzynarodowymi
spowodowało, że w ówcześnie przygotowywanej polskiej ustawie o prawie autorskim po raz pierwszy wyraźnie wymieniono programy komputerowe i uregulowano ich ochronę. Ustawa z 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej:
pr. aut.) ustanowiła ochronę programów
na poziomie niemal takim samym, jak
określony w dyrektywie z 1991 r.
Obowiązuje nas również porozumienie
w sprawie handlowych aspektów praw
własności intelektualnej (TRIPS) w ramach
Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz
traktat o prawie autorskim w ramach
Światowej Organizacji Własności Intelek-

IP
tualnej (WIPO). Obie umowy przewidują,
że programy komputerowe są chronione
jak utwory literackie w rozumieniu konwencji berneńskiej oraz wymagają, aby
ochrona ta odnosiła się do programów
komputerowych niezależnie od sposobu
(formy) wyrażenia.
Program komputerowy
a prawo autorskie
W prawie polskim utwór jest zdefiniowany jako przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 pr. aut.). Ustawa zawiera przykładową listę utworów, wymieniając m.in. wyrażone słowem, symbolami
matematycznymi, znakami graficznymi,
a wśród nich także programy komputerowe. Szczegółowe regulacje dotyczące
tej kategorii utworów zawarte są w rozdziale 7 ustawy pr. aut. Według art. 74
ust. 2 pr. aut., ochrona obejmuje wszystkie formy wyrażenia programu komputerowego (w szczególności kod źródłowy
i wynikowy), natomiast ochronie nie podlegają idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu, w tym
podstawą łączy, tzn. interfejsów. Trybunał
Sprawiedliwości UE uznał niedawno, że
ani zbiór funkcji (functionality) programu
komputerowego, ani język programowania i format plików danych używanych
w ramach programu komputerowego
w celu korzystania z pewnych jego funkcji,
nie stanowią formy wyrażenia programu
i nie podlegają ochronie przyznawanej
programom komputerowym przez prawo autorskie. Ponadto w innej sprawie
Trybunał uznał, że graficzny interfejs
użytkownika nie stanowi formy wyrażenia
programu komputerowego i nie może korzystać z ochrony przyznanej programom
w prawie autorskim.
Treść autorskich praw majątkowych do
programu komputerowego jest określona
w art. 74 ust. 4 pr. aut. Prawa te (z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3)
obejmują:
trwałe lub czasowe zwielokrotnienie
• 
programu komputerowego w całości
lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie; w zakresie,
w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają
zgody uprawnionego
tłumaczenie, przystosowywanie, zmia• 
na układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w programie komputerowym, z zacho-

waniem praw osoby, która tych zmian
dokonała
rozpowszechnianie, w tym użyczenie
• 
lub najem, programu komputerowego
lub jego kopii.
Przyznając uprawnionemu podmiotowi
określony wyżej zakres wyłączności, zarówno dyrektywa 2009/24/WE, jak i oparte na niej przepisy polskie przewidują wyjątki, czyli ograniczenia praw autorskich.
Są one uregulowane w art. 75 pr. aut.
i obejmują ustawowe zezwolenia na:
korzystanie z programu, zgodnie z jego
• 
przeznaczeniem, przez legalnego użytkownika, w tym na poprawianie błędów
• wykonanie kopii zapasowej
obserwowanie, badanie i testowanie
• 
funkcjonowania programu
dekompilację programu.
• 
Warto dodać, że zezwolenia przewidziane w art. 75 ust. 2 i 3 pr. aut. nie mogą
być wyłączone ani ograniczone w drodze

że przepis art. 52 ust. 3 KPE daje podstawę do wyróżnienia dwóch kategorii
programów: „jako takich” oraz mających
charakter techniczny. Programy komputerowe zakwalifikowane do tej drugiej
kategorii nie są objęte wyłączeniem z art.
52 ust. 2 KPE, a zatem mogą podlegać
opatentowaniu. Do rozważenia pozostała zatem jeszcze kwestia rozumienia
„technicznego” charakteru programów.
Za dopuszczalne uznano opatentowanie
programów komputerowych powodujących dalszy skutek techniczny (further
technical effect), czyli wykraczający poza
„normalne” fizyczne interakcje pomiędzy
programem i komputerem, w którym jest
wykonywany (zob. decyzję z 1.7.1998 r.,
T 1173/97 „Computer program product/
IBM” oraz opinię z 12.5.2010 r., G 3/08
„Programs for computers”, a także decyzję z 11.7.2013 r., T 1670/07 „Shopping
with mobile device/Nokia”. Informacje na
temat praktyki EUP można też zaczerpnąć

Jeśli program komputerowy zostanie ujęty jako
tzw. wynalazek urzeczywistniany za pomocą
komputera (computer-implemented invention),
to istnieją możliwości jego patentowej ochrony
umowy stron (są to przepisy bezwzględnie
wiążące). Na szczególną uwagę zasługuje
zezwolenie na dekompilację, ze względu
na jego znaczenie gospodarcze, głównie
w kontekście ochrony konkurencji.
Status programów
komputerowych
w prawie patentowym
Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej (pwp) patenty udzielane – bez
względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom
wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24). Podobne
określenie wynalazku mającego zdolność
patentową zawiera art. 52 ust. 1 konwencji o udzielaniu patentów europejskich
(KPE). W obu aktach prawnych programy
komputerowe są umieszczone na liście
przedmiotów, które nie są uważane za
wynalazki mogące podlegać opatentowaniu (art. 28 pkt 5 pwp oraz art. 52 ust. 2
KPE). Różnica polega na tym, że w polskiej
ustawie pwp nie ma odpowiednika art. 52
ust. 3 KPE, według którego zamieszczenie danego przedmiotu na wspomnianej
liście wyklucza jego zdolność patentową
jedynie o tyle, o ile europejskie zgłoszenie
patentowe lub patent europejski dotyczą
takiego przedmiotu jako takiego (as such).
Europejski Urząd Patentowy (EUP) przyjął,

z „Guidelines for Examination in the EPO”,
September 2013, część G, rozdział II, pkt
3.6. Dokumenty te są dostępne w języku
angielskim, francuskim i niemieckim na
www.epo.org).
Obecnie istotny element badania zdolności patentowej odbywa się przy sprawdzaniu poziomu wynalazczego (art. 56
KPE). Posługując się tzw. testem Comvik,
uznano, że wynalazek zawierający cechy
techniczne i nietechniczne oraz (jako całość) mający charakter techniczny powinien być oceniany odnośnie wymogu poziomu wynalazczego poprzez wzięcie pod
uwagę tych wszystkich cech, które nadają
mu charakter techniczny. Natomiast cechy
nieprzyczyniające się do takiego charakteru nie mogą uzasadniać poziomu wynalazczego (zob. decyzję z 26.9.2002 r.,
T 641/00 oraz z 21.9.2012 r., T 1784/06
„Classification method/Comptel”).
Problemy interpretacyjne dotyczące przesłanek zdolności patentowej występują
również w praktyce krajowych urzędów
patentowych, w tym Urzędu Patentowego
RP. Praktykę tę trudno uznać za jednolitą
i ustabilizowaną, a należytego rozwiązania problemów nie zapewnia też orzecznictwo sądów (w Polsce: sądów administracyjnych). w

Własność intelektualna 1(5)/2014

9

10

IP

Otwarta nauka dla każdego
autor Justyna Kuświk

W Polsce idea otwartego dostępu do zasobów
naukowych wciąż budzi kontrowersje. Cyfrowa
rewolucja umożliwiła na niebywałą dotąd skalę
dotarcie do treści, które do niedawna można
było znaleźć jedynie w bibliotekach lub otrzymać
za opłatą. Czy zatem wraz z rozwojem idei
otwartego dostępu do nauki, wiedza przestanie
być traktowana jako towar?
Początków idei otwartego dostępu można doszukiwać się już w średniowieczu.
Ówczesnym filozofom bardzo zależało
na otwartej dyskusji oraz propagowaniu
poglądów. Powrót do takiego myślenia
zaczął się wraz z początkiem cyfrowej
rewolucji. Ruch Open Access pojawił się
w latach 60., jako społeczna potrzeba
swobodnego i darmowego dostępu do
wyników badań naukowych. Wynikało to
m.in. z dystrybucji czasopism naukowych
w systemie subskrypcji, zwykle opłacanym
przez biblioteki uniwersyteckie lub instytuty naukowe. Jednak wraz z postępującą
komputeryzacją i rozwojem sieci zaczęły
powstawać darmowe repozytoria, czyli
ogólnie dostępne miejsca przechowywania publikacji naukowych w formie cyfro-

czasopism naukowych typu peer-review
dla naukowców, badaczy, wykładowców,
studentów i innych osób poszukujących
wiedzy. Obecnie jest prawie 10 tys. czasopism działających na podstawie otwartego dostępu (dane Directory of Open
Access Journals na 03.2014).
Otwarty
nie oznacza darmowy
Kluczową kwestią w rozwoju ruchu Open
Access był zarówno aspekt powszechnego dostępu do wiedzy, jak i względy
czysto finansowe. Tylko nieliczne biblioteki uniwersyteckie czy instytuty naukowe
mogą sobie pozwolić na uiszczenie opłat
za korzystanie z prestiżowych publikacji
naukowych. Nie bez znaczenia były rów-

W Polsce utwory otwarcie udostępniane są
chronione na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.
wej. Jednym z pierwszych na świecie był
arxiv.org, na którym z inicjatywy twórcy
Paula Ginsparga zamieszczano wstępne
wersje publikacji naukowych, tzw. preprinty. Aktualnie na portalu znajduje się
prawie milion publikacji z takich dziedzin,
jak: fizyka, matematyka, informatyka
i biologia.
Pojawienie się odpowiednich narzędzi
umożliwiło zinstytucjonalizowanie ruchu
Open Access. Podczas konferencji w Budapeszcie w 2001 r. utworzono „Budapest
Open Access Initiative”, proklamującą się
m.in. jako „dobro wspólne, którego zapewnienie staje się możliwe w postaci
elektronicznej w skali światowej”. Jej
celem jest zagwarantowanie swobodnego i nieograniczonego dostępu do treści
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nież koszty publikowania. Prowadziło to
do sytuacji, w której sektor publiczny trzy
raz płacił za to samo: finansując badania
i stworzenie artykułu, opłacając koszty
recenzentów i ostatecznie płacąc za subskrypcję czasopism naukowych.
Jednakże przeświadczenie, że otwarty dostęp nie wiąże się z żadnymi kosztami jest
błędne. W zależności od tego, czy ponoszone są koszty recenzowania, czy umieszczane tylko teksty po recenzji, gotowe już
do druku, przyjęto dwa modele finansowania: żółtą i zieloną. Pierwsza z nich
odnosi się do czasopism, które pobierają
opłaty od autorów za publikowane teksty
(inną możliwością jest pobieranie opłat od
autora i instytucji, w której jest zatrudniony), co zwykle związane jest z kosztami re-

cenzji. Droga zielona odnosi się natomiast
do repozytoriów i archiwów, tworzonych
głównie przy ośrodkach naukowych.
Może być w nich artykuł nieopublikowany, niezrecenzowany, jak również poddany procesowi recenzji i zaakceptowany do
druku. Opłaty nie są pobierane, ponieważ
koszty są zwykle minimalne – wiążą się
z pracą informatyka i miejscem na serwerze (tworzenie oprogramowania nie jest
konieczne). Alternatywną odmianą drogi zielonej jest umieszczenie artykułu na
własnej stronie internetowej bądź blogu.
Wyróżnia się również czasopisma, które
oferują otwarty dostęp, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Jeszcze inne swoje
zyski z wydania wersji papierowej przeznaczają na dostęp online. Istnieje również model, w którym koszty ponoszone
są wraz publikowaniem, a otwarty dostęp
oferowany jest z opóźnieniem (np. 6-12
miesięcznym).
Unormowania prawne
Ruch Open Access wiąże się nie tylko
z publikacjami naukowymi, lecz również
z inicjatywami: „Open Science – otwarta
nauka” (m.in. Open Access, blogi naukowe, fora dyskusyjne, udostępnianie narzędzi badawczych), „Open Data – otwarte
dane” (np. dane statystyczne, sprawozdania finansowe instytucji publicznych,
mapy itp.), „Open Education – otwarta
edukacja” (idea służąca zmniejszaniu lub
likwidacji barier w dostępie do edukacji)
oraz „Open Source – otwarte źródła”
(przekazywanie oprogramowania, dzięki
któremu tworzone są darmowe repozytoria). Warto w tym miejscu przyjrzeć się
ochronie utworów, które udostępnione są
otwarcie dla wszystkich. W Polsce są one
chronione na podstawie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r.

IP
Stąd udostępnienie ich w otwartym dostępie nie oznacza rezygnacji z ochrony,
jaką gwarantują nam zapisy ustawowe.
Ważne jest przy tym rozróżnienie rodzaju otwartego dostępu. W ekspertyzie
przygotowanej przez Interdyscyplinarne
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie
Warszawskim zaproponowane zostały
dwie definicje: otwarty dostęp gratis oraz
otwarty dostęp libre. Otwarty dostęp gratis polega na darmowym udostępnieniu
utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego, zastrzegając przy tym pozostałe prawa do publikacji. Natomiast otwarty dostęp libre, polega na zastrzeżeniu jedynie
części praw do publikacji, wymaganych
zwykle w minimalnym zakresie.
Kluczowe przy otwartym dostępie jest także rozgraniczenie autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych.
Zgodnie z polskim prawem autor nie
może się wyzbyć autorskich praw osobistych, które mają charakter bezterminowy
(przyznają też prawo do nienaruszalności
treści i rzetelnego wykorzystania). Zupeł-

nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku
majątkowych praw autorskich, którą są
zbywalne i ograniczone czasowo. Majątkowe prawa autorskie można zatem udostępniać innym na podstawie licencji lub
przeniesienia praw (sprzedaży).
Warunki licencji
Ruch Open Access, w szczególności Inicjatywa Budapesztańska, rekomenduje
korzystanie z otwartych licencji Creative
Common (CC). Jest to międzynarodowy
projekt oferujący bezpłatne rozwiązania
prawne, służące zarządzaniu prawami
autorskimi przez twórców. W ramach
swojej działalność CC udostępnia licencję,
która umożliwia korzystanie z dóbr intelektualnych na zasadzie „Pewne prawa
zastrzeżone”, a nie jak zwykle „Wszystkie
prawa zastrzeżone”. Co ważne, nie musi
się to wiązać ze zrzeczeniem się wszystkich praw autorskich. Autor może bowiem skorzystać z określonych warunków
licencji CC, w tym uznanie autorstwa (dozwolone jest m.in. kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie

oraz publikowanie na dowolnej licencji,
ale pod warunkiem podania autora pierwotnego), użycie niekomercyjne (dozwolone jest m.in. kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie oraz
opracowanie na jego podstawie utworu
jedynie do celów niekomercyjnych) oraz
bez utworów zależnych (dozwolone jest
kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie, ale jedynie w oryginalnej formie). Szczegółowe zapisy sześciu rodzajów licencji CC znajdują się na
stronie creativecommon.pl.
Rozwojowi Open Access coraz częściej towarzyszy chęć nadania ram instytucjonalnych. Pojawiają się oczywiście pytania, czy
większy dostęp do informacji wpłynie pozytywnie na naukę, gdyż poszerzy źródła
wiedzy, czy może wręcz przeciwnie – spowoduje nieograniczony przyrost wyników
badań, które wcześniej nie zostały w żaden sposób rzetelnie sprawdzone. Nie
ulega jednak wątpliwości, że przyszłość
nauki w dużej mierze zależeć będzie od
jej ogólnego dostępu. w

Rodzaje licencji Creative Common (CC)
Licencja

Symbol

Uprawnienia
•
kopiować lub rozpowszechniać

Uznanie autorstwa (BY)

w dowolnym medium i formacie

Zastrzeżenia
•
należy podać autora utworu pierwotnego
wskazać zmiany, jakie zostały dokonane
•

adaptować, remiksować, zmieniać
•
•
kopiować lub rozpowszechniać
Uznanie autorstwa – Na tych
samych warunkach (BY-SA)

w dowolnym medium i formacie
adaptować, remiksować, zmieniać
•

•
należy podać autora utworu pierwotnego
wskazać zmiany, jakie zostały dokonane
•
adaptacje utworu należy publikować na tej samej
•
licencji, co oryginał

Uznanie autorstwa – Użycie
niekomercyjne (BY-NC)

kopiować lub rozpowszechniać
•
w dowolnym medium i formacie
adaptować, remiksować, zmieniać
•
kopiować lub rozpowszechniać
•

Uznanie autorstwa – Użycie
niekomercyjne – Na tych

w dowolnym medium i formacie
adaptować, remiksować, zmieniać
•

•
należy podać autora utworu pierwotnego
wskazać zmiany, jakie zostały dokonane
•
nie należy wykorzystywać do celów komercyjnych
•
•
należy podać autora utworu pierwotnego
wskazać zmiany, jakie zostały dokonane
•
nie należy wykorzystywać do celów komercyjnych
•
adaptacje utworu należy publikować na tej samej
•

samych warunkach (BY-NC-SA)

licencji, co oryginał
kopiować lub rozpowszechniać
•
Uznanie autorstwa – Bez

w dowolnym medium i formacie

•
należy podać autora utworu pierwotnego
wskazać zmiany, jakie zostały dokonane
•
zremiksowanych, zmienionych lub przetworzonych
•

utworów zależnych (BY-ND)

utworów nie wolno rozpowszechniać
kopiować lub rozpowszechniać
•
Uznanie autorstwa – Użycie

w dowolnym medium i formacie

•
należy podać autora utworu pierwotnego
wskazać zmiany, jakie zostały dokonane
•

niekomercyjne – Bez utworów

nie należy wykorzystywać do celów komercyjnych
•

zależnych (BY-NC-ND)

zremiksowanych, zmienionych lub przetworzonych
•
utworów nie wolno rozpowszechniać
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Dobre praktyki

Dobre praktyki
płyną z Gdańska
autor Waldemar Wierżyński

Świadomość tego, że własność intelektualna jest
cennym zasobem biznesowym staje się coraz
bardziej powszechna. Wyzwaniem pozostaje
jednak, jak tę wiedzę przełożyć na praktykę życia
gospodarczego. Profesjonalnego zarządzania
własnością intelektualną, obejmującego jej
rozwój, komercjalizację i ochronę, trzeba się po
prostu nauczyć.
Co łączy naukę i biznes z żeglarstwem?
W każdej z tych dziedzin, aby nie roztrzaskać się o skały i wypłynąć na szerokie
wody, potrzebny jest patent. Żeglarze wiedzą o tym od dawna, teraz uczą się tego
naukowcy i przedsiębiorcy. Bez prawnej
ochrony wyników badań i innowacyjnych
projektów osiągnięcie znaczącego sukcesu we współczesnej, globalnej i niezwykle
konkurencyjnej gospodarce jest niemożliwe. Patent daje wyłączne prawo do użytkowania wynalazku, jego dystrybucji czy
udzielania licencji. Jest więc instrumentem
pozwalającym twórcom rozwiązania –
technologii, usługi czy produktu – w pełni korzystać z owoców ich kreatywności.
Zarządzania własnością intelektualną
i sposobów na jej komercjalizację można
uczyć się od Politechniki Gdańskiej i wielu
gdańskich firm.
Nauce i biznesowi
potrzebny jest spin(acz)
– Dla najbardziej perspektywicznych wyników badań staramy się zawsze zapewnić ich ochronę przed publikacją – mówi
Krzysztof Malicki, prezes EXCENTO, spółki
celowej powołanej przez Politechnikę
Gdańską do komercjalizacji wyników
badań naukowych. Od 2009 r. Politechnika zgłosiła ponad 250 wynalazków
do ochrony patentowej, co daje średnio
50 zgłoszeń rocznie. Celem jest transfer
innowacyjnych technologii i produktów
z sektora nauki do gospodarki. W polskich uwarunkowaniach prawnych najbardziej popularne są dwie ścieżki: znane od
dawna licencjonowanie, natomiast druga
(coraz popularniejsza) to powołanie spółki spin-off, polegające na łączeniu poten-
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cjałów sektora naukowego, biznesowego
oraz finansowego.
Udzielenie licencji na komercyjne wykorzystanie patentu to rozwiązanie, które
chociaż proceduralnie jest stosunkowo
proste, nie zawsze sprawdza się w praktyce i z pewnością nie daje takiej satysfakcji twórcom, jak osobiste zaangażowanie
się w rozwój wymyślonego przez nich
wynalazku. Umowa licencyjna w prakty-

modelem komercjalizacji wyników badań naukowych jest tworzenie spółek
typu spin-off. Politechnika Gdańska jako
jedna z pierwszych uczelni w kraju prowadzi w tym zakresie konkretne działania
i może pochwalić się już dwoma „spinami” powołanymi z udziałem inwestorów
finansowych wnoszących po kilkaset tysięcy złotych. Pierwsza ze spółek to NovaPUR, druga – ChillID. NovaPUR będzie

Własność intelektualną oraz know-how należy
traktować jako niewidoczny, ale najcenniejszy
składnik majątku jednostek naukowych
ce oznacza, że twórcy tracą kontrolę nad
swoim pomysłem, a ewentualne zyski, jakie przyniesie jego urynkowienie, uzależnione są od sprawności i profesjonalizmu
działania licencjobiorcy. Z tym zaś bywa
różnie. – Wielokrotnie miałem kontakt
z profesurą, która opracowała technologię np. innowacyjnego związku chemicznego do zastosowania w medycynie. Naukowcy chcieli to skomercjalizować, znaleźli zewnętrznego inwestora, który miał
z ich patentu uczynić rynkowy produkt.
Powstawała dedykowana spółka, której
wkładem niefinansowym była własność
intelektualna. Z niezależnych od nauki
powodów inwestor nie był w stanie wywiązać się z obietnic, co spowodowało, że
bardzo ciężko było zakończyć współpracę
i przenieść patent w inne miejsce – mówi
Marcin Żukowski, z-ca dyrektora Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Dającym znacznie większe możliwości,
ale jednocześnie bardziej wymagającym,

produkować nowatorskie pianki poliuretanowe przydatne m.in. w budownictwie
(wysokiej jakości materiały izolacyjne),
lotnictwie i przemyśle motoryzacyjnym
(trwałe siedzenia). Ich innowacyjność wynika z nowego, ekologicznego sposobu
wytwarzania (wykorzystanie odpadów
z produkcji biopaliw) oraz z właściwości: są one bardziej odporne na działanie
ognia, różnego rodzaju substancji chemicznych i warunków atmosferycznych,
wykazują większą wytrzymałość mechaniczną, mają wreszcie lepsze właściwości
tłumiące. Z kolei ChillID będzie komercjalizować innowacyjną technologię tzw. inteligentnej etykiety. Urządzenie wielkości
pocztowego znaczka może zrewolucjonizować rynek produktów mrożonych. To
tani i łatwy w zastosowaniu wskaźnik rozmrożenia pokazujący, w jakich warunkach
był przechowywany produkt wymagający
niskiej temperatury. Klient kupujący lody
czy mrożonki będzie miał pewność, że

Dobre praktyki
otrzymuje towar, którego jakość nie została obniżona przez niewłaściwy transport
lub magazynowanie. Podobne wskaźniki
rozmrożenia już istnieją na rynku, ale są
drogie i czasochłonne (wymagają ręcznego „uzbrojenia” po zamrożeniu produktu). Inteligentna etykieta opracowana
przez pracowników Politechniki Gdańskiej
ma być tańsza i przede wszystkim będzie
aktywować się automatycznie.
Obie spółki znajdują się na etapie skalowania biznesu, czyli przejścia z produkcji laboratoryjnej do przemysłowej. Ich
udziałowcami są sami twórcy (autorzy
innowacyjnego projektu), Politechnika
Gdańska reprezentowana jest przez spółkę celową EXCENTO i zewnętrzne podmioty biznesowe, w tym fundusze Venture Capital. Sektor prywatny dostarcza
niezbędne finansowanie, zaplecze technologiczne i doświadczenie marketingowe. Natomiast twórcy i uczelnia wnoszą
innowacyjny pomysł. To najcenniejszy
zasób spółki i źródło jej przyszłych sukcesów rynkowych, dlatego tak ważne jest
przekształcenie pomysłu w prawnie chronioną własność intelektualną. – Jeżeli rozwiązanie nie jest chronione, to bezpłatny
dostęp do niego ma każdy, co praktycznie
uniemożliwia znalezienie firmy zainteresowanej inwestycją w jego rozwój – podkreśla Krzysztof Malicki, prezes EXCENTO.

Cena za pomysł
Istotną kwestią jest również wycena praw/
wkładu twórców. To proces trudny i złożony, bowiem własność intelektualna nie
jest gotowym produktem czy technologią,
dla której łatwo dałoby się zmierzyć koszty i potencjalne zyski związane z wprowadzeniem na rynek. Wycenę własności
intelektualnej utrudnia duża liczba zmiennych. W praktyce gospodarczej stosuje się
trzy podstawowe metody wyceny własności intelektualnej: rynkową, dochodową
i kosztową. Pierwsza z nich polega na
ustaleniu wartości pomysłu na podstawie
już dokonanych transakcji rynkowych,
których przedmiotem były zbliżone aktywa niematerialne. Podejście dochodowe
koncentruje się na oczekiwanych zyskach,
jakie wygeneruje przekształcenie wycenianej własności intelektualnej w produkt
rynkowy. Metoda kosztowa bierze pod
uwagę koszt odtworzenia z uwzględnieniem amortyzacji. Wszystkie metody wyceny bazują w mniejszym bądź większym

stopniu na danych liczbowych o charakterze ekonomicznym lub księgowym. Ostatecznie jednak prawdziwa wycena następuje gdzie indziej. – To rynek pokazuje,
czy produkt wytworzony na podstawie
danej własności intelektualnej się przyjmie i czy będzie z tego przychód. Produkt
jest tyle wart, ile zapłaci za niego klient
– mówi Marcin Żukowski, z-ca dyrektora
Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Krzysztof Malicki dodaje, że
wycena ma też znaczenie techniczne lub
negocjacyjne w procesie tworzenia spółki.
Na jej podstawie można określić wartość
aportu wnoszonego do spółki spin-off
przez autorów pomysłu lub oczekiwaną
wartość zbudowanego z jego wykorzystaniem biznesu. Kluczowe jest jednak
dalsze zaangażowanie twórców w rozwój
projektu. – Błędne jest myślenie, że samo
przekazanie własności intelektualnej podmiotowi zewnętrznemu jest wystarczające
do osiągnięcia zysku. Znacznie ważniejsze jest zagwarantowanie sobie współpracy i zaangażowania pomysłodawców
– mówi Krzysztof Malicki. Tego zaś nie
sposób wycenić, a to właśnie ono często
okazuje się czynnikiem przesądzającym
o powodzeniu lub porażce projektu.
Własność intelektualną oraz know-how
należy traktować jako niewidoczny, ale
najcenniejszy składnik majątku jednostek
naukowych. Dlatego zarządzanie tymi
aktywami – patentami, licencjami, prawami zastrzeżonymi itp. – powinno być
zorganizowanym i dobrze przemyślanym
procesem. Tak jest na Politechnice Gdańskiej i w wielu gdańskich, innowacyjnych
spółkach. Na szczęście, żeby mieć patent
na gospodarczy sukces, nie trzeba wcale
bliskości morza. w

fot. Piotr Niklas

Własność intelektualna –
wartość strategiczna
Zgłoszenie patentowe to pierwszy i obowiązkowy krok w procesie transferu innowacji z nauki do gospodarki. Zgodnie
z prawem międzynarodowym i krajowym,
podmiot lub osoba, która pierwsza zgłosiła do urzędu patentowego wynalazek,
ma ustawowo zagwarantowane pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego w postaci patentu na to rozwiązanie
techniczne. Cała procedura wymaga
określonych nakładów finansowych i przygotowania niezbędnej dokumentacji,
opracowań technicznych czy ekspertyz.
W ostatecznym bilansie jednak koszty te
nie wydają się wygórowane.
W krajach wysokorozwiniętych postrzeganie własności intelektualnej jako cennego,
wymagającego profesjonalnego zarządzania i ochrony zasobu od dawna jest
standardem. W Polsce również są firmy,
które traktują własność intelektualną jak
obszar o strategicznym znaczeniu. Jedną
z nich jest spółka BLIRT z Gdańska, która
od ponad 6 lat z sukcesami działa na globalnym rynku biofarmaceutycznym. – Bez
profesjonalnego zarządzania i starannej
ochrony, głównie za pomocą zgłoszeń
patentowych, opracowywane wynalazki

(m.in. produkty i odczynniki farmaceutyczne) byłyby niewiele warte, a możliwości ich komercjalizacji ograniczone – podkreśla Dominik Ziętkowski, dyrektor działu
Badań i Rozwoju BLIRT SA.
Strategia ochrony jest ustalana indywidualnie w przypadku każdego produktu czy
technologii, w zależności od ich specyfiki,
potrzeb rynkowych, otoczenia konkurencyjnego. Kluczowe jest jednak przygotowanie dobrego zgłoszenia patentowego.
– W naszej firmie uzyskujemy to dzięki
ścisłej współpracy twórców, zespołu komercjalizacyjnego z doświadczonymi
w branży rzecznikami patentowymi z Polski i wiodących państw wysokorozwiniętych – dodaje Dominik Ziętkowski.

13

Od 2009 r. PG zgłosiła ponad 250 wynalazków do ochrony patentowej
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Komercjalizacja

Transfer technologii w sieci
autor Anna Tomtas-Anders

Większość osób kojarzy internet przede
wszystkim z pracą lub rozrywką. Coraz częściej
jednak pojawiają się portale internetowe, które
umożliwiają przeniesienie wyników badań
laboratoryjnych do sfery wirtualnej.
Jednym z nieodłącznych elementów transferu technologii są kontakty. Dzięki nim
naukowiec lub pracownik biura transferu technologii zdobywa wiedzę, do kogo
i z czym powinien się zgłosić. Udany proces komercjalizacji wyników badań naukowych zależy również od technologii,
którą staramy się wdrożyć. Nie zawsze
bowiem coś, co sprawdza się w warunkach laboratoryjnych, da się przenieść na
grunt produkcji przemysłowej. Istotnym
czynnikiem jest też otoczenie prawne zarówno w skali makro (prawo tworzone
przez jednostki rządowe/samorządowe),
jak i mikro (normy tworzone przez jednostkę, z którą naukowiec jest powiązany). Normy te powinny być spisane
w regulaminach dotyczących zarządzania
własnością intelektualną, znajdujących
się w danej jednostce. To zwykle z tych
zapisów wynika, jakie prawa i obowiązki
spoczywają na twórcy rozwiązania. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest
współpraca z wyspecjalizowanym biurem,
odpowiedzialnym za komercjalizację wyników badań naukowych. Zamykającym
elementem tej układanki jest faktyczne

Własność intelektualna 1(5)/2014

wdrożenie rozwiązania, czyli udzielenie
licencji lub sprzedaż praw innemu podmiotowi. Tak wygląda uproszczony model
procesu komercjalizacji. Czy jest możliwe,
by zamiast w gmachu uczelni odbywał się
on wirtualnie?
Sciencenetwork.eu
Portal www.sciencenetwork.eu oferuje
praktyczne wsparcie na każdym etapie komercjalizacji wyników badań naukowych,
poczynając od stworzenia regulaminu
zarządzania własnością intelektualną,
przez stworzenie wzoru umowy komercjalizacji (np. licencji czy sprzedaży), aż
po przeprowadzenie wyceny technologii oraz umieszczenie oferty w serwisie
zapytań technologicznych. Dodatkowo,
każdy korzystający z portalu może liczyć
na merytoryczne wsparcie. Na stronie
udostępnione są bowiem orzeczenia sądów i organów administracji publicznej,
odnoszące się do zagadnień związanych
z transferem technologii, w tym: podmiotów uprawnionych do własności intelektualnej będącej przedmiotem transferu technologii, zasad obrotu prawami

własności intelektualnej, komercjalizacji
własności intelektualnej w sferze zamówień publicznych, a także podatkowych
i rachunkowych aspektów obrotu prawami własności intelektualnej. Użytkownik
ma również dostęp do licznych artykułów
i opracowań analitycznych. Ich tematyka
odnosi się m.in. do własności intelektualnej, sposobów jej ochrony, jak i analiz
związanych z komercjalizacją wyników
badań naukowych.
Praktyczne wsparcie oferowane jest zarówno pracownikom naukowym i przedsiębiorcom, jak i pracownikom jednostek
odpowiedzialnych za transfer technologii
w jednostkach naukowych (popularnie
nazywanych Centrami Transferu Technologii), czy też w instytucjach zewnętrznych.
Dzięki temu każdy uczestnik procesu komercjalizacji może zostać w niego zaangażowany i – co ważne – jest to interakcja
przede wszystkim zdalna, czyli za pośrednictwem internetu.
Strona cały czas się rozwija. W najbliższym czasie w ramach generatora umów
transferu technologii dostępne będą
wzory umów nie tylko w języku polskim,
ale również angielskim. Wprowadzona
zostanie też wersja anglojęzyczna serwisu ofert i zapytań technologicznych. Ponadto, kontynuowane są prace związane
z rozbudową narzędzia kalkulatora wyceny technologii. Na podstawie polskich
oraz ogólnoświatowych danych o wysokości opłat licencyjnych w poszczególnych
branżach można oszacować dochód, na
jaki liczyć może twórca, gdy zdecyduje się
na komercjalizację swojej pracy.
Przykład portalu www.sciencenetwork.
eu pokazuje, że rozwiązania wspierające
transfer technologii można skutecznie
wdrożyć do sfery wirtualnej. Oczywiście
nie są one pozbawione wad. Umożliwiają jednak zapoznanie się z tematyką,
a proponowane narzędzia praktycznie
wspierają cały proces, trudny czasami do
samodzielnej realizacji. w

Ośrodki wsparcia

Popularyzacja nauki
na celowniku
autor Agata Pluskota

Sukces komercjalizacji badań często zależy
od szybkości działania, dostępności do
informacji oraz znajomości procedur. Właśnie
te elementy stanowią główne obszary działania
Biura Upowszechniania Nauki utworzonego
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.
Biuro Upowszechniania Nauki (BUN) powstało na początku 2013 r. w odpowiedzi
na rosnące zainteresowanie komercjalizacją badań przez bydgoską społeczność
akademicką. Do jego głównych zadań należy m.in. promocja osiągnięć naukowych
oraz naukowo-technicznych poprzez
stworzenie oferty współpracy dla firm
i innych jednostek zewnętrznych, pomoc
w pozyskiwaniu środków finansowych na
działania upowszechniające naukę lub też
wykreowanie odpowiednich do tego narzędzi, a także organizowanie i przygotowywanie szkoleń z zakresu popularyzacji
nauki.
Sukces zależy od nas
Nie ma wątpliwości, że w dzisiejszych
czasach rozwój zależy od wielu różnych
czynników, ale jego zasadniczym elementem jest innowacyjność. Ważne, by
wyniki badań naukowych mogły być implementowane do gospodarki i stawały
się podstawą do wprowadzania nowych
innowacyjnych produktów lub usług na
rynek. O sukcesie w bezpośredni sposób
decydują dwie sfery: naukowo-badawcza
oraz środowisko gospodarcze. Nie można
też pominąć znaczenia władz lokalnych,
regionalnych i krajowych w budowaniu narzędzi oraz dobrej atmosfery dla
współpracy w tym zakresie. Biuro Upowszechniania Nauki jest naturalnym dla
nich łącznikiem. Inicjatywy podejmowane
przez Biuro Upowszechniania Nauki mają
duże znaczenie dla budowania pozytywnej relacji opartej na partnerstwie nauki,
otoczenia gospodarczego w szerokim rozumieniu (przedsiębiorcy, jednostki otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe)
oraz władz samorządowych. Celem jest

zarówno realizacja potrzeb społecznych,
jak i gospodarczych.
Zespół BUN poszukuje rozwiązań, które
będą wzmacniały potencjał komercjalizacyjny uczelni. W tym celu proponuje
i tworzy przedsięwzięcia wzmacniające
wypracowane przez naukowców zasoby.
Działania BUN skupiają się na opracowywaniu rozwiązań prawnych (np. „Regulamin ochrony własności intelektualnej”),

wiona na komercjalizację badań. Dlatego
drugi obszar zainteresowania Biura to
poszukiwanie możliwości współdziałania
z przedsiębiorcami. W tym celu tworzone
są oferty współpracy oraz pozyskiwane są
informacje o potrzebach firm. Jednostka ułatwia komunikację przedstawicieli
konkretnych firm z naukowcami, których
praca naukowa może przysłużyć się rozwojowi gospodarczemu. BUN wspiera

Zadaniem BUN jest znalezienie optymalnych
rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla
pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców
przygotowywaniu materiałów informacyjnych (m.in. „Przewodnik po zasadach
postępowania przy komercjalizacji badań,
realizacji prac badawczo-rozwojowych
oraz prac zleconych”), a także dostosowywanie rozwiązań legislacyjnych uczelni
do aktualnych przepisów. Biuro przekazuje i rozpowszechnia w środowisku akademickim informacje o konkursach promujących współpracę nauki z gospodarką,
takich jak: projekt Voucher badawczy, Bon
na innowacje czy Wsparcie w ramach dużego Bonu. We współpracy z prorektorem
ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz
pełnomocnikiem rektora ds. współpracy
z gospodarką podejmuje działania motywujące naukowców i wspiera ich na drodze do osiągnięcia sukcesu rynkowego.
Wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom
Zespół Biura Upowszechniania Nauki jest
otwarty na wyzwania, jakie stawia środowisku naukowemu gospodarka nasta-

także działania lokalnych klastrów przemysłowych. To właśnie z jego inicjatywy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego stał się
członkiem nowo powstałego Bydgoskiego
Klastra Informatycznego. Oferta uczelni
prezentowana jest również podczas spotkań i konferencji organizowanych przez
jednostki otoczenia biznesu. Do ich grona można zaliczyć m.in. „Pracodawców
Pomorza i Kujaw”, Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego czy Bydgoską Agencję
Rozwoju Regionalnego.
W najbliższym czasie planowana jest realizacja projektów związanych z wypełnieniem zadań w ramach Kontraktu Terytorialnego. Specyfika pracy BUN wymaga
dużej elastyczności, wsłuchania się w potrzeby odbiorców i partnerów. Zadaniem
biura jest bowiem znalezienie optymalnych rozwiązań, które będą satysfakcjonujące zarówno dla pracowników naukowych, jak i przedsiębiorców. Ostatecznym
celem jest podniesienie konkurencyjności
firm. w

Własność intelektualna 1(5)/2014

15

Patronat honorowy

Realizacja projektu “Przedsiębiorczy naukowiec – kreator jutra”
została dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach przedsięwzięcia “Kreator innowacyjności – wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

