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Światowe Dni Innowacji po raz kolejny
Od 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego promuje wzmacnianie współpracy biznesu i nauki oraz
kreowanie przedsiębiorczych postaw poprzez organizację cyklicznego wydarzenia – Światowych Dni Innowacji. Tegoroczne
odbędą się w Poznaniu w dniach 23-29 września. Celem organizatorów jest zwiększenie świadomości społecznej w obszarze
polityki innowacji, znaczenia kapitału ludzkiego oraz współpracy środowiska naukowego, gospodarczego i administracji.
Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne warsztaty, ekspozycje oraz debaty z udziałem krajowych i światowych przedstawicieli
ośrodków nauki i biznesu.
Źródło: www.iw.org.pl

Własność przemysłowa
w innowacyjnej gospodarce
W dniach 5-6 września odbędzie się w Krakowie IX edycja międzynarodowego
sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”. Wydarzenie
co roku organizowane jest przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej,
a jego głównym celem jest podjęcie dyskusji na temat relacji pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym oraz ich roli w tworzeniu innowacyjnej gospodarki,
a także zachęcanie prywatnych przedsiębiorstw do inwestowania w badania
i rozwój. Hasłem tegorocznej edycji będzie „Wprowadzanie innowacji na rynek
– przekształcanie wiedzy w zysk”. Poruszone zostaną m.in. tematy społecznej
akceptacji dla nowych technologii, negocjacji w transferze technologii, publicznych nakładów na B+R oraz finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych wysokiego ryzyka. W wydarzeniu wezmą udział krajowi oraz zagraniczni eksperci
ze świata nauki, biznesu i instytucji proinnowacyjnych. Na sympozjum obecna
będzie również Fundacja ProRegio wraz z najnowszym wydaniem biuletynu
„Własność Intelektualna”.
Źródło: www.uprp.pl

Zmiany w prawie własności przemysłowej
Ze względu na konieczność dostosowania polskiej ustawy o własności przemysłowej do obowiązującego prawa międzynarodowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwość UE, zaprojektowano zmiany w rodzimym prawie. Projekt przewiduje m.in.
rozszerzenie możliwości elektronicznej komunikacji z Urzędem Patentowym i wprowadzenie listów zgody, umożliwiających
współistnienie podobnych znaków towarowych za zgodą strony, która pierwsza zgłosiła swój znak. Ponadto założono możliwość ubiegania się przez instytuty naukowe i MŚP o obniżenie wysokości opłat dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a nie jak dotychczas jedynie wynalazków i wzorów użytkowych. W planach jest również zniesienie obowiązku
rzecznikowskiego. Negatywnie oceniane jest natomiast wprowadzenie tzw. ulgi w nowości zgłaszania wynalazków, dzięki
której zgłaszający będzie mógł uzyskać patent dla swojej innowacji, pomimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie.
Źródło: www.bridge.gov.pl
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Szanowni Innowacyjni Naukowcy,
To już trzecia w tym roku edycja biuletynu „Własność Intelektualna”. Bardzo
dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie o naszym wydawnictwie. Są one
dla nas inspiracją do dalszej wytężonej pracy. Mamy nadzieję, że każdy kolejny
numer będzie dla Państwa obowiązkową, ale i przyjemną lekturą.
Ze względu na liczne zmiany w prawie skupiamy się w tym numerze na tematyce związanej z uwarunkowaniami komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce. Proces ten, jak wskazują różne raporty, wciąż nie funkcjonuje
w naszym kraju prawidłowo. Podczas lektury dowiedzą się Państwo o powodach tej sytuacji i możliwych scenariuszach rozwoju oraz o tym, z jakimi
problemami polska nauka musi sobie poradzić, by podnieść swoją innowacyjność. Opisujemy także rynek funduszy Venture Capital oraz zmiany szykowane
wraz z kolejną nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Ponadto
poruszamy problematykę zmian wprowadzonych w ustawie prawo zamówień publicznych oraz kwestie związane z celami i sposobami wydatkowania
środków na naukę w ramach nowego programu ramowego „Horyzont 2020”
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Życzę przyjemnej lektury!
Anna Tomtas-Anders
Prezes Zarządu
Fundacji ProRegio
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Więcej doradztwa, mniej kontroli
rozmawiała Iwona Gutowska

Naukowiec musi być ciekawy świata w sensie
praktycznym. Powinien wiedzieć, jak wygląda
rynek i branża, dla której opracowuje nowe
rozwiązania – mówi dr Olaf Gajl, dyrektor
Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).
l 
Czy niską liczbę zgłaszanych w Polsce patentów można tłumaczyć brakiem wiedzy na temat własności intelektualnej?

Wśród naukowców wzrasta zainteresowanie programami
dotyczącymi ochrony własności intelektualnej i patentowania
w ogóle. Najlepiej widać to na przykładzie. OPI wdraża projekt
„Wsparcie ochrony przemysłowej tworzonej w jednostkach
naukowych w wyniku prac B+R” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. W pierwszym konkursie było zaledwie
osiem zgłoszeń, ale liczba zainteresowanych sukcesywnie rosła. Do wszystkich konkursów wpłynęło łącznie 400 wniosków.

Nikomu nie przeszkadzałby niski wskaźnik zgłoszeń patentowych i patentów, gdyby nie rankingi międzynarodowe,
w których to one właśnie są wyznacznikiem innowacyjności
kraju. Tymczasem zdania na temat związku patentowania
z innowacyjnością są podzielone. Nie ma bowiem dowodu
na to, że wzrost innowacyjności powoduje zwiększenie liczby
patentów i odwrotnie. W Polsce patentowanie jest ważnym tematem, ponieważ jesteśmy narażeni na ich zalew z zagranicy.
Dodatkowo, nie ma jeszcze u nas kultury patentowania, stąd
wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że jeśli nie opatentują jakiegoś rozwiązania, to mogą mieć poważne kłopoty
formalno-prawne. Nie można jednak generalizować, bowiem
w każdej branży i dziedzinie nauki patent ma inne znaczenie.


onkursom organizowanym przez OPI towarzyszą szkolel K
nia. Czego podczas nich uczą się naukowcy?
Udzielamy teoretycznych i praktycznych informacji o własności intelektualnej i procedurze patentowej, m.in. wyjaśniamy
naukowcom, że jeśli opublikują wyniki swoich badań, to nie
mogą ich już opatentować. To jest dla nich często zupełnie
nowa informacja. Wśród naukowców pokutuje też pogląd, że
patentowanie nie ma sensu, bo trwa bardzo długo. Tymczasem samo zgłoszenie wystarczy, by właściwie dochodzić swoich praw do własności intelektualnej. Nadal też spora grupa
osób nie wie, kto płaci za utrzymanie patentu. Tłumaczymy,
że OPI finansuje procedurę do momentu otrzymania patentu,
a później trzeba go utrzymać. I na to potrzebne są już kolejne
środki.

Dlaczego nie ma w Polsce kultury patentowania?
l 
Do niedawna patenty nie były nam po prostu potrzebne. Byliśmy krajem zamkniętym i naszym zadaniem było głównie kopiowanie pomysłów z zagranicy, z jedną tylko różnicą – u nas
miało być taniej. Poza tym, patentowanie przy ówczesnym
kursie dolara było nie do pomyślenia. Ta sytuacja trwała przez
kilkadziesiąt lat.


łychać też głosy nawołujące do zastanowienia się, czy
l S
utrzymanie patentu ma sens.

Przyzwyczailiśmy się?
l 
Owszem, a zmiana mentalności jest najtrudniejsza. Wiele
projektów naukowo-badawczych nadal polega na tańszym
opracowaniu tego, co już zostało zrobione. Może nie jest to
złe, ale nie można powiedzieć, że są to badania innowacyjne.
Świat coraz bardziej przyspiesza, szczególnie jeśli chodzi
l 
o dostęp do informacji. Czy Polacy już wiedzą, ile tracą,
jeśli w porę nie poinformują, że dane odkrycie należy do
nich?

Na świecie wiele uczelni płaci za utrzymanie patentu. Jeśli uczelnia nie ma z tego wpływów, czyli nie jest w stanie
udzielić licencji na jego wykorzystanie lub nie potrafi go skofot. Franek Mazur
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Nastawienie do patentowania powoli się zmienia. Zainteresowani patentowaniem są zwłaszcza przedsiębiorcy, starający się
zaistnieć na rynkach zagranicznych. Dostrzegają, że ochrony
patentowej wymagają wyniki badań, które sfinansowali. Patentowanie jest także istotne dla inwestorów strategicznych
czy Venture Capital, bo na tym właśnie opierają swój model
biznesowy.
Czy coraz częstsze kontakty z biznesem wymuszają zmianę
l 
myślenia naukowców?
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dr Olaf Gajl – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji
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mercjalizować, to jego utrzymywanie nie ma sensu. Dlatego
trzeba analizować każdy przypadek indywidualnie. Co nam
się bardziej opłaca – patentowanie czy publikowanie? Trzeba
spróbować ocenić, czy wyniki mogą mieć wartość rynkową
i wtedy podejmować decyzje.
C zy Polska mogłaby skopiować praktyki zagraniczne,
l 
w których uczelnia płaci za utrzymanie patentu?
Należałoby raczej postawić pytanie: czy Polska ma takie patenty, które ktoś chciałby kupić. W ten sposób można by zmierzyć,
czy uczelniom opłacałoby się utrzymywanie patentu.
A jaka jest wartość polskich patentów w wymiarze finanl 
sowym?
Sprawa jest skomplikowana. Dopiero uczymy się wypracowywać patenty o dużym wymiarze finansowym, którymi jednocześnie byliby zainteresowani gracze międzynarodowi. Mamy
już pierwsze sukcesy, ale ciągle musimy starać się zwiększać
poziom stosowania polskich opatentowanych rozwiązań na
świecie.
Czy to oznacza, że naukowcy nie promują ich wystarczal 
jąco dobrze? Czy raczej chodzi o to, że sami nie wierzą, iż
stworzyli coś wyjątkowego?
Część z nich nie docenia roli patentu, inni nie mają ochoty
zajmować się jego sprzedażą, a pozostali chcieliby, aby ich
patent był stosowany, ale nie wiedzą, jak wygląda rynek, na
którym można go wdrożyć. Minister Barbara Kudrycka chciałaby zwiększenia roli wynalazcy, twórcy pomysłu, aby to on miał
prawo do zajmowania się wdrożeniem i sprzedażą wyników
swoich prac. Naukowcy muszą bowiem dostrzec osobistą korzyść w całym tym procesie.
Dlatego tak duży nacisk położony jest na kontakt naukowl 
ca ze światem biznesu?
Tak. Ma to też zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania naukowca – nie może już tylko czekać na uczelni aż ktoś
przyjdzie i poprosi go o patent.
Polski świat biznesu ma opinię nieprzygotowanego na
l 
porażkę – nie akceptuje rozwiązań obarczonych wysokim
ryzykiem, a przecież jest ono wpisane w naturę innowacji.
Może takie nastawienie powoduje, że naukowcy nie mają
impulsu do tworzenia innowacyjnych rozwiązań?
Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Mamy w Polsce skłonność
do nadużywania pojęcia „innowacyjność”, a jest to coś, co
zostało wdrożone i sprzedane, czyli przynosi dochód. Jeśli nie
przynosi korzyści finansowych, to jest fanaberią i niestety większość pomysłów taka właśnie jest. Oczywiście bywają sytuacje,
gdy duże firmy kupują patenty, którym podporządkowują model biznesowy, i długo nie są zainteresowane nowymi. Ale są
to rzadkie przypadki.
Polski biznes jest raczej przyzwyczajony do kopiowania niż
l 
do wprowadzania nowych rozwiązań.
Rzeczywiście, w krótkiej perspektywie o wiele bezpieczniej
jest kupić licencję sprawdzonego już rozwiązania, które za-

gwarantuje zysk bez ryzyka. Jednak wiele zależy od strategii
działania – biznesmen zorientowany tylko na polski rynek nie
potrzebuje innowacyjnych rozwiązań tak bardzo jak ten, który
myśli o zagranicznych podbojach.

zy zatem trochę nie przesadzamy, obwiniając naukowców
l C
o brak zainteresowania innowacjami?
Nie ma jednej odpowiedzi i nie ma jednolitych reguł. Zmiana mentalności nie następuje szybko, dlatego tak ważne jest
uświadomienie naukowcom, jak bardzo potrzebne jest ich zaangażowanie. Bez tego nie ma szans na powodzenie. Naukowiec musi być ciekawy świata w sensie praktycznym, bez tego
nic się nie da osiągnąć. Jeśli ktoś chce stworzyć nowy silnik,
to zanim przystąpi do pracy, powinien wiedzieć wszystko na
ten temat: jakich silników potrzebuje rynek i jakie firmy mogą
być potencjalnymi nabywcami. Jednym słowem, powinien
wiedzieć, jak wygląda rynek i branża, dla której opracowuje
nowe rozwiązania.
Czy środki unijne sprzyjają polskiej nauce?
l 
Tak, choć problemem ciągle są przepisy. Pieniądze przeznaczone na naukę byłyby efektywniej wykorzystane, gdyby udało się
uniknąć „tsunami kontroli”. Promuję hasło: „Więcej doradztwa, mniej kontroli”. Cieszy mnie zmiana w podejściu rządu do
prawa zamówień publicznych dla naukowców. Trzeba podziękować minister Barbarze Kudryckiej i premierowi Donaldowi
Tuskowi za to, że mieli odwagę przełamać opór i rozluźnić
nieco przepisy PZP. To jest bardzo ważne, bo zakup nowoczesnej aparatury badawczej albo odczynników nie jest tak prosty,
jak zakup ryzy papieru czy ołówków. Badania i związany z nimi
rozwój nauki zawsze będą związane z ryzykiem.

zy na temat finansowania nauki powinny odbywać się
l C
jeszcze debaty, czy to, co zostało już ustalone wystarczy?
Potrzebujemy debat, podczas których rozmawialibyśmy na
temat odrębnego podejścia do różnych rodzajów jednostek
naukowych, np. jak zróżnicować ścieżki kariery. Jest kolosalna
różnica pomiędzy typem kariery fizyka teoretycznego na uniwersytecie, a inżyniera na wydziale maszyn rolniczych. Kolejna
sprawa to finansowanie jednostek naukowych, których mamy
bardzo dużo i jest problem z podziałem pieniędzy. Z jednej
strony mamy system grantów i sytuacje, że najlepsze jednostki
mają szansę finansowania projektów, a z drugiej strony wiemy,
że są bardzo dobre projekty, które nie znajdują finansowania.
Musimy zatem poszukać sposobu na wyważenie finansowania
jednostek naukowych, czyli równowagi pomiędzy finansowaniem potencjału badawczego a finansowaniem z grantów.
Jestem za systemem mieszanym. Nie uda się bowiem utrzymać w sposób sensowny instytucji wyłącznie z grantów. Najlepszym przykładem są wszystkie tak zwane ośrodki transferu
technologii, które zamiast koncentrować się na transferze,
muszą zdobywać dotacje na własne utrzymanie.

 grantach też wygrywa popularność. Naukowcy często
l W
rozpisują wnioski w cenionych dziedzinach, bo wiedzą, że
nie dostaną pieniędzy na coś, co ich faktycznie interesuje.
Tak też bywa. Dlatego musimy dyskutować i szukać równowagi. w

Własność intelektualna 3/2013

5

IP

Zalety i zagrożenia związane
z zasobami patentowymi
autor dr Rafał Sikorski

Często nie zdajemy sobie sprawy, że codziennie
korzystamy z technologii, chronionych licznymi
patentami. Przykładem są chociażby powszechnie
używane DVD, WiFi czy 3G.

fot. digitouch
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Patenty chroniące rozwiązania, składające
się na wskazane technologie, gromadzone są współcześnie w zasobach patentowych. Zasób patentowy to zatem zbiór
patentów zarządzany zwykle przez jeden
podmiot, który udziela licencji na korzystanie z nich, pobiera opłaty licencyjne od
użytkowników technologii oraz przekazuje część tych opłat dysponentom patentów gromadzonych w zasobie.
Wymuszona współpraca
Instytucja zasobu patentowego stała się
niezwykle popularna pod koniec XIX w.
oraz na początku XX w. Pierwszy zasób
patentowy powstał w Stanach Zjednoczonych w 1856 r., a utworzyło go pięcioro
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Najbardziej znane zasoby patentowe funkcjonują
obecnie w przemyśle elektronicznym
oraz w telekomunikacji
producentów posiadających komplementarne patenty konieczne do wyprodukowania maszyn do szycia. Powołanie zasobu patentowego, w którym zgromadzono
wszystkie patenty przysługujące poszczególnym przedsiębiorcom, zakończyło liczne spory sądowe pomiędzy uprawnionymi
i umożliwiło dalszy postęp.
Geneza powstawania wielu innych zasobów jest bardzo podobna. W większości
przyczyną ich tworzenia było występowanie tzw. gąszczy patentowych, czyli

sytuacji, w której występuje wiele praw
do technologii stosowanej w danej dziedzinie. Brak porozumienia pomiędzy poszczególnymi uprawnionymi (np. nie są
udzielane wzajemne licencje) utrudnia,
a nawet uniemożliwia rozwój określonych
dziedzin przemysłu. W niektórych przypadkach taka sytuacja stanowiła wręcz
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Dobrym przykładem jest istnienie gąszczu patentowego w przemyśle lotniczym
w Stanach Zjednoczonych w czasie I woj-
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ny światowej, który znacznie utrudniał
wykorzystanie tej branży dla potrzeb
wojskowych. Problem został rozwiązany
dopiero pod wpływem nacisku, jaki na
uprawnionych do patentów wywarł rząd
amerykański. Skutkiem tego było powołanie zasobu patentowego.

wiązania techniczne, składające się na
dany standard, często same chronione
są patentami, które przysługują różnym,
niejednokrotnie licznym grupom uprawnionych podmiotów. Zatem tu również
mamy do czynienia ze zjawiskiem gąszczy
patentowych.

We współczesnych zasobach patentowych
przywiązuje się wiele uwagi do tego,
by ich funkcjonowanie nie prowadziło
do ograniczenia konkurencji
Jednak oprócz pozytywnych stron związanych z powstaniem zasobów patentowych, działalności tej towarzyszyło
również szereg zjawisk negatywnych.
W wielu przypadkach podmioty tworzące zasoby określały między sobą ceny na
produkty, ustalały wielkość sprzedaży czy
podział rynków. Niekiedy to właśnie chęć
ograniczenia konkurencji stawała się podstawowym motywem tworzenia zasobu.
Antykonkurencyjny charakter wielu z nich
spowodował dużą podejrzliwość (zwłaszcza organów zajmujących się ochroną
konkurencji) wobec tej formy współpracy
przedsiębiorców. To w dużej mierze obawy przed naruszeniem prawa konkurencji
spowodowały, że w okresie od lat 20-tych
do początku lat 90-tych XX w. nie powstał
żaden nowy zasób patentowy.
Współczesne
zasoby patentowe
Renesans instytucji zasobów patentowych
związany jest przede wszystkim ze standaryzacją, będącą dziś powszechnym zjawiskiem. W ramach procesów ujednolicania
ustalane są bowiem parametry techniczne, jakie powinny spełniać produkty czy
określone procesy. Obecnie najbardziej
znane zasoby patentowe funkcjonują
w przemyśle elektronicznym, obejmując
takie standardowe technologie, jak: DVD,
MPEG-2, MPEG-4, WiFi, DBV-T oraz w telekomunikacji (telefonia komórkowa 3G).
Powiązanie z procesami standaryzacji
to zatem jedna z cech wyróżniających
współczesne zasoby, która niestety także może służyć tworzącym je podmiotom do ograniczenia bądź całkowitego
wyeliminowania konkurencji. W ramach
zasobów patentowych, powstających
w wyniku ustanowienia standardu, niebezpieczeństwo podejmowania działań
antykonkurencyjnych jedynie się zwiększa, bowiem na ogół te same podmioty
uczestniczą w procesie standaryzacji oraz
w zasobie patentowym. Dodatkowo, roz-

Inną cechą charakterystyczną współczesnych zasobów patentowych jest ich
globalny zasięg – gromadzone są patenty, skuteczne na terenie bardzo wielu
państw, praktycznie całego świata. Jest to
nieunikniony efekt procesów globalizacyjnych w światowej gospodarce. Przedsiębiorcy działający w Unii Europejskiej
czy Stanach Zjednoczonych, produkując
w państwach azjatyckich (np. w Chinach),
muszą więc posiadać licencje obejmujące
wytwarzanie produktu na terenie danego
kraju oraz umożliwiające wprowadzanie
go do obrotu na terenie innych państw.
W tej sytuacji w zasobie patentowym powinny być zgromadzone patenty chińskie,
amerykańskie oraz obowiązujące w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.
Ocena z perspektywy
prawa konkurencji
We współczesnych zasobach patentowych przywiązuje się wiele uwagi do tego,
by ich funkcjonowanie nie prowadziło do
ograniczenia konkurencji. Dlatego duże
znaczenie odgrywa rodzaj posiadanych
technologii. Amerykańskie doświadczenia pokazują bowiem, że zgromadzenie
konkurencyjnych technologii prowadzi
do powstania kartelu. Takie zasoby są
zatem niedopuszczalne, gdyż wyłączają
rywalizację pomiędzy dysponentami konkurencyjnych technologii. Kluczowe staje
się ustalenie, czy rozwiązania są substytucyjne (ang. technological substitutes) czy
komplementarne względem siebie (ang.
technological complements). Korzystne są
te ostatnie, gdyż pozwalają na wspólne
stosowanie chronionych rozwiązań technicznych, które samodzielnie nie mogłyby
zostać wykorzystane, bądź ich wartość
byłaby znacznie mniejsza.
Wiele uwagi poświęca się również warunkom, na jakich udostępniane są zgromadzone technologie. Kwestia ta jest niezwykle ważna, ponieważ dostęp do danego
rozwiązania jest na ogół niezbędny do

prowadzenia działalności na wielu rynkach. Zaleca się, aby były one udostępniane na warunkach FRAND (ang. fair, reasonable and non-discriminatory). Klauzule
określające wysokość opłat licencyjnych
oraz pozostałe warunki licencyjne muszą
być niedyskryminujące (ang. non-discriminatory) wobec poszczególnych licencjobiorców, uczciwe (ang. fair), a zawierane
umowy licencyjne powinny być umowami
niewyłącznymi (reasonable). Dodatkowo,
dostęp do technologii, którą udostępniają uczestnicy zasobu patentowego, powinien być otwarty dla wszystkich przedsiębiorców chcących z niej skorzystać.
Zakaz dyskryminacji pomiędzy poszczególnymi licencjobiorcami wydaje się mieć
większe znaczenie niż obowiązek stosowania uczciwych (niewygórowanych)
opłat licencyjnych. Jeśli opłaty licencyjne
są wysokie, ale uiszcza je każdy zainteresowany w tej samej wysokości, to warunki
konkurowania na rynku są takie same dla
wszystkich. Z kolei stosowanie różnych
warunków udostępniania może bardzo
łatwo doprowadzić do wyeliminowania
niektórych użytkowników z rynku.
Konkluzja
Funkcjonowanie zasobów patentowych
wiąże się zarówno z korzyściami, jak
i z ryzykiem. Najczęściej wskazywane korzyści to: możliwość zgromadzenia i udostępniania komplementarnych względem
siebie rozwiązań technicznych, zminimalizowanie kosztów transakcyjnych
ponoszonych przez licencjobiorców oraz
licencjodawców, ograniczenie tzw. kumulacji opłat licencyjnych czy wreszcie
zakończenie lub znaczne zmniejszenie występowania sporów patentowych. Wśród
zjawisk niekorzystnych wymienia się:
wykorzystywanie zasobów patentowych
jako swoistej zasłony dla kartelu cenowego, zawieranego przez dysponentów
rozwiązań konkurencyjnych, a także prowadzenie przez podmioty tworzące zasób
patentowy polityki licencyjnej, która może
skutkować ograniczeniem bądź wyeliminowaniem konkurencji na rynku produktowym lub zniechęcać do innowacyjności.
Na szczęście możemy skutecznie zapobiegać tym niekorzystnym zjawiskom, stosując prawo konkurencji. Zarówno Komisja
Europejska, jak i organy odpowiedzialne
za ochronę konkurencji w innych krajach
wskazują w rozmaitych wytycznych i zaleceniach, jak powinno wyglądać funkcjonowanie zasobów patentowych, by nie
dochodziło do ograniczania konkurencji.
Bliższa analiza sposobu funkcjonowania
współczesnych zasobów wskazuje, że reguły konkurencji są przestrzegane. w
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VC – lekarstwo na wszelkie zło?
autor Waldemar Wierżyński

Bariera finansowa dla naukowców, którzy chcą
komercjalizować wyniki swoich badań,
jest trudna do pokonania. Na szczęście,
trudna nie oznacza niemożliwa. Dzięki wsparciu
funduszy Venture Capital innowacyjny pomysł ma
szansę stać się dobrze prosperującym biznesem.
W krajach rozwiniętych ważnym elementem systemu finansowania gospodarki są
fundusze typu Venture Capital (VC), czyli
wyspecjalizowane instytucje finansowe
lokujące prywatne środki w firmy znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. Google, Amazon, Apple to najbardziej znane
przykłady firm, które wykorzystały szansę,
jaką stworzyły im pieniądze prywatnych
inwestorów. Dziś te globalne marki nie
mają problemu z pozyskaniem kapitału.
Gdy powstawały, ich twórcy o finansowe
wsparcie musieli jednak intensywnie zabiegać. W Polsce ten model finansowania
nie ma długiej tradycji, a rynek VC dopiero się rozwija. Mimo to, Venture Capital
można już postrzegać jako narzędzie,
które daje realne możliwości finansowania
wyników prac badawczych.
Ryzyko się opłaca
Wprowadzanie innowacji obarczone jest
olbrzymim ryzykiem. Nigdy nie ma pewności, czy nowa technologia zostanie przyjęta przez klientów lub czy koszty komercjalizacji wynalazku nie okażą się zbyt duże.
Pytań i wątpliwości jest wiele. Twórcy, którzy nie mają biznesowego doświadczenia
(a w takiej sytuacji znajdują się z reguły
pracownicy naukowi), na realizację swoich
innowacyjnych przedsięwzięć bankowego
kredytu raczej nie uzyskają. To, co jednak
zniechęca tradycyjne instytucje finansowe,
na fundusze VC działa jak magnes. Choć
ryzyko jest wkalkulowane w ich działalność, to celem jest oczywiście zysk, ale
spodziewany zwrot nakładów planowany
jest w perspektywie co najmniej kilku lat,
od 3 do nawet 7. W tym czasie dokapitalizowana spółka ma czas na dopracowanie
technologii, produktu lub usługi. Nagrodą
za to jest ponadprzeciętna stopa zwrotu,
w przypadku udanych inwestycji sięgająca
nierzadko 50% w skali roku. Szansę na tak
duże zyski dają głównie branże wysokich
technologii, w których źródłem przewa-
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gi konkurencyjnej jest innowacyjność,
kreatywność i wiedza. Dlatego fundusze
VC najchętniej inwestują w firmy z takich
sektorów, jak IT, bio- i nanotechnologia,
farmacja, inżynieria materiałowa, odnawialne źródła energii itp.
Pieniądze to jednak nie wszystko. Fundusze VC są także źródłem kapitału intelektualnego w postaci merytorycznego
i mentorskiego wsparcia consultingowego, doświadczenia w prowadzeniu nego-

niewielkie środki finansowe powodują, że
ten model finansowania transferu wiedzy
z nauki do przemysłu ciągle nie odgrywa
takiej roli, do jakiej jest predysponowany.
Dodatkowym problemem jest postawa samych funduszy. – Firmy narzekają przede
wszystkim na skomplikowane procedury i niejasne kryteria oceny zgłaszanych
przedsięwzięć, długi czas oczekiwania
na decyzje i słabą komunikację – mówi
Joanna Jagas z Łódzkiego Regionalnego

Wiele zależy nie tylko od finansowego
zaangażowania funduszy VC,
ale także od jakości i poziomu
projektów badawczych
realizowanych przez polskich naukowców
cjacji, rozbudowanej sieci kontaktów biznesowych. Takie podejście, bez presji na
bieżące zyski, stwarza dogodne warunki
do komercjalizacji wiedzy. Venture Capital
są więc dla twórców innowacyjnych projektów idealnym rozwiązaniem.
Venture Capital
dla polskiej nauki
W Polsce działa kilkanaście dużych funduszy typu Venture Capital. Większość z nich
powstała przy finansowym współudziale
Krajowego Funduszu Kapitałowego, łączy więc środki prywatne z publicznymi.
Wartość polskiego rynku VC, według danych European Private Equity and Venture Capital Association, wynosi ok. 15 mln
euro. To wielokrotnie mniej niż w krajach
rozwiniętych, np. w Wielkiej Brytanii roczne inwestycje funduszy wysokiego ryzyka
sięgają 760 mln euro, a niedoścignionym
liderem pozostają Stany Zjednoczone,
gdzie nawet w kryzysowym 2010 r. fundusze VC zainwestowały 18 mld dolarów.
Dostępne na polskim rynku stosunkowo

Parku Naukowo-Technologicznego. Nie
bez znaczenia jest również to, że działające w Polsce fundusze VC najchętniej
inwestują w przedsięwzięcia znajdujące
się w fazie wzrostu. Tymczasem, aby stały
się skutecznym instrumentem pobudzania
innowacyjności, muszą angażować się
w projekty na wcześniejszych etapach ich
rozwoju. Kapitał wysokiego ryzyka powinien po prostu robić to, do czego zobowiązuje go nazwa.
Sytuację może poprawić najnowszy pomysł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które uruchomiło program
BRIdge VC. Przy współpracy z wybranymi
funduszami Centrum, będzie on wspierał
finansowo innowacyjne projekty. – Program BRIdge VC jest przedsięwzięciem pilotażowym i zarazem pierwszym w Polsce
instrumentem oferującym publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników
prac badawczo-rozwojowych z udziałem
funduszy typu VC. Dlatego jednym z jego
celów jest przetestowanie przygotowania polskiej nauki do tej formy finanso-
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Pieniądze na wyciągnięcie ręki
Pracownicy naukowi zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wyników swoich
badań mogą szukać finansowania nie
tylko w dużych, globalnych funduszach.
Dobrym rozwiązaniem są regionalne instytucje, które chętnie inwestują w mniejsze przedsięwzięcia, mają zwykle uproszczone procedury i lepiej znają potrzeby
przedsiębiorców. Przykładem jest Podlaski
Fundusz Kapitałowy. Maksymalny poziom
finansowania, jakiego udziela, wynosi
1 mln zł, co zawęża grono jego potencjalnych partnerów do mikro, małych i co
najwyżej średnich przedsiębiorstw. W ciągu niemal 20 lat działalności Fundusz dokonał kilkudziesięciu operacji typu Venture
Capital, z czego 16 zostało zakończonych
(poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi

finansowemu, branżowemu, umorzenie
lub realizację opcji buy-back). Zdecydowana większość projektów okazała się trafionymi inwestycjami. – Jedną z nich była
inwestycja w firmę factoringową. Klasyczny start-up, dwóch młodych menedżerów,
którzy dla realizacji wspólnego z nami
przedsięwzięcia zostawili pracę w korporacji i zaangażowali wszystkie swoje środki finansowe. Dzięki ich znajomości rynku
w krótkim czasie stworzyliśmy istotnego
gracza na rynku factoringowym, który natychmiast stał się atrakcyjny dla dużego
inwestora branżowego (międzynarodowej
korporacji finansowej) – wspomina Andrzej Parafiniuk z PFK. Ostatnio podlaski
fundusz zainwestował w spółkę z sektora
IT, która planuje wprowadzenie innowacyjnych usług z zakresu integracji procesów, baz danych, platform i systemów.
Oczywiście, były też nieudane inwestycje,
czego w przypadku funduszy VC nie da
się uniknąć. Zdaniem Andrzeja Parafiniuka zarówno sukcesy, jak i porażki mają
wspólny mianownik. – Jak w wielu innych
materiach naszego życia, także tu na
końcu dochodzimy do wniosku, że sukcesy i porażki konkretnych działań zależą
przede wszystkim od ludzi, w tym wypadku naszych partnerów inwestycyjnych, my
co najwyżej możemy w niektórych aspektach doradzić, pomóc.
W rzeczywistości fundusze VC oferują
pieniądze nie firmom, projektom, przedsięwzięciom, tylko ludziom, którzy za nimi

stoją. Zaangażowanie i wiara w sukces to
podstawa do rozmowy z inwestorem. Jeśli
twórca nie wierzy w swoją innowację, nie
ma szans na przekonanie do niej innych.
Analiza rynku, biznesplan i pozostałe formalne elementy projektu biznesowego
mają znaczenie, ale dopiero na kolejnym
etapie rozmów.

fot. © istockphoto.com / Yuri

wania, poprzez zwiększenie apetytu na
ryzyko funduszy inwestycyjnych działających w Polsce, co powinno przełożyć
się na zwiększenie aktywności funduszy
VC w polskim sektorze nauki – podkreśla
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor
NCBR.
Wiele zależy nie tylko od finansowego zaangażowania funduszy VC, ale także od
jakości i poziomu projektów badawczych
realizowanych przez polskich naukowców.
Same pieniądze na komercjalizację nie wystarczą, potrzebna jest przede wszystkim
wiedza, którą warto transferować z nauki
do gospodarki.

Test windy
Dla zrozumienia zasad, które rządzą kapitałem wysokiego ryzyka, warto sięgnąć
do metafory windy. Fundusze VC windują
początkującą firmę na wyższy poziom rozwoju, a po drugie – dobry pomysł na biznes powinno się móc przedstawić w czasie przejażdżki windą w standardowym
biurowcu, czyli w ok. 60 s. Test windy dobrze oddaje istotę Venture Capital. Inwestorzy, po wstępnej selekcji, spotykają się
z autorami interesujących projektów. Krótka prezentacja koncepcji biznesu, trwająca od 5 do 10 minut, to czas, w którym
ubiegający się o wsparcie powinien pokazać inwestorom, że wie, czego chce
i o czym mówi. Naukowcy, rozpoczynający swoją przygodę z biznesem, mają z tym
spore problemy. – Oczywiście zdarzają się
pracownicy naukowi, którzy świetnie odnajdują się w świecie biznesu i potrafią
przekonać potencjalnego inwestora do
własnego pomysłu. Stanowią oni jednak
zdecydowaną mniejszość. Rozwiązaniem
wydaje się włączenie już na wstępnym
etapie prac nad projektem brokerów innowacji, którzy znają daną dziedzinę naukową oraz posiadają doświadczenie biznesowe i marketingowe – ocenia Łukasz
Krajewski, ekspert w dziedzinie komercjalizacji spółki PPBW. Tego rodzaju merytoryczne wsparcie również zapewniają
fundusze VC, które mogą ukierunkować
projekty badawcze w stronę biznesową,
pokazując wymagania rynku i oceniając
ich praktyczne zastosowania.
Większe finansowe zaangażowanie kapitału wysokiego ryzyka w procesy komercjalizacji nie jest wystarczającą receptą na
podniesienie innowacyjności naszej gospodarki i zdynamizowanie procesów komercjalizacji wiedzy. Aktywność funduszy
VC musi iść w parze z rosnącą gotowością
pracowników naukowych do gospodarczego implementowania wyników badań.
Pozytywne sygnały, jak choćby pilotażowy
program BRIdge VC, już widać. – A biorąc
pod uwagę potencjał partnerów ze sfery
Venture Capital oraz poziom badań stosowanych w Polsce, wierzymy, że za 3-4
lata będziemy świadkami debiutu polskiej
spółki na indeksie NASDAQ – mówi prof.
Kurzydłowski. Jego optymizm nie musi
być tylko urzędowy. w
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Nie tak odległy horyzont
autor Iwona Łopaczyk

Dobiega końca okres programowania na lata
2007-2013, wyczerpują się więc również środki
na wsparcie sektora nauki. Co przyniesie kolejna
perspektywa? 18 lipca 2013 r. Komitet Stałych
Przedstawicieli rządów państw członkowskich
Unii (COREPER) potwierdził ostateczny
i kompromisowy tekst programu
„Horyzont 2020”.
„Horyzont 2020” to nowy program ramowy na lata 2014-2020, z którego środki
będą przeznaczane na badania i rozwój,
rozwój technologiczny oraz podniesienie
konkurencyjności. Nazwa ma odzwierciedlać dążenie UE do osiągnięcia wzrostu
i tworzenia miejsc pracy z myślą o przyszłości. Program skupia wszystkie istniejące fundusze unijne na badania naukowe
i innowacje, w tym: program ramowy
w zakresie badań naukowych (dotychczasowy 7. Program Ramowy – 7PR), program ramowy na rzecz konkurencyjności
i innowacji (CIP) oraz Europejski Instytut
Innowacji i Technologii (EIT). Program
„Horyzont 2020” będzie dysponował
kwotą 70,2 mld euro, przewyższając
o niemal 27% budżet swojego poprzednika, czyli 7PR. Czyni go to także największym programem finansującym badania
spośród wszystkich dotychczasowych.

W dobie kryzysu gospodarczego i gorącej
debaty nad zmniejszeniem budżetu unijnego w kolejnej „siedmiolatce”, przeznaczenie tak dużej puli środków na działalność badawczo-rozwojową ma być swoistym antidotum na wyjście krajów członkowskich Unii z kryzysu. Czy są to jednak
pieniądze, które mogą w rewolucyjny sposób odmienić Europę? Przeliczając budżet
na poszczególne lata trwania programu,
rocznie do rozdysponowania będzie ok.
10 mld euro. Jest to zatem kwota niższa
w porównaniu np. z rocznymi nakładami
na sektor B+R w Szwecji (12 mld euro),
nie wspominając już o Niemczech (65 mld
euro) i Stanach Zjednoczonych (300 mld
euro). Tym niemniej, ze względu na zmiany, jakie zostały wprowadzone, z umiarkowanym, ale jednak optymizmem, należy
spojrzeć na to, co przyniesie nam „Horyzont 2020”.

Budżet programów ramowych (w mld euro)
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Zmiany, czy na lepsze?
7PR ze względu na skomplikowane zasady
aplikowania i rozliczania grantów poddawany był częstej krytyce. Czerpiąc z tego
doświadczenia, „Horyzont 2020” zakłada
efektywniejsze wykorzystywanie środków
na badania i rozwój poprzez usystematyzowanie dotychczasowych przepisów
i ograniczenie biurokracji. Ułatwienia,
jakie przewidziano, to m.in. uproszczenie
formalności przy sporządzaniu wniosku,
skrócenie o ok. 100 dni czasu między jego
złożeniem a otrzymaniem dofinansowania
oraz zniesienie zbędnych kontroli. Istotne
zmiany dotyczą również kosztów kwalifikowanych (zostaną poszerzone o podatek
VAT) i poziomu dofinansowania – koszty
bezpośrednie będą finansowane w 100%,
a dla kosztów pośrednich zostanie wprowadzona jednolita stawka ryczałtowa
w wysokości 25% kosztów bezpośrednich. Warto również wspomnieć o ograniczeniu biurokracji w zakresie rejestracji
czasu pracy. Wprowadzony ma być prosty
zestaw minimalnych warunków oraz zniesione zostaną karty czasu pracy dla pracowników zatrudnionych wyłącznie przy
projekcie „Horyzont 2020”.
W strukturze programu również czekają
nas rewolucyjne zmiany – główne priorytety odzwierciedlają bowiem założenia
strategii „Europa 2020”. I tak, celem „Doskonałości w nauce” jest podniesienie poziomu jakości europejskiej bazy naukowej
i zapewnienie stałego dopływu światowej
klasy badań w celu zagwarantowania
długofalowej konkurencyjności Europy.
Założenia zostaną osiągnięte poprzez
wspieranie przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) najbardziej kreatywnych i utalentowanych naukowców
oraz ich zespołów w prowadzonych przez
nich badaniach, a rozwój ich umiejętności

Finansowanie
i podnoszenie kwalifikacji umożliwi program Maria Skłodowska-Curie. Finansowana będzie także współpraca badawcza
w celu znalezienia nowych technologii
(FET) oraz wzmocniona zostanie europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktura. Warto podkreślić, że o dofinansowanie z tego priorytetu będą mogli
starać się niezależni badacze, bez względu
na staż pracy, w tym także naukowcy dopiero zaczynający swoje kariery. Budżet
przeznaczony na te działania wyniesie ok.

transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych, zwanych wspólnotami wiedzy i innowacji.
Szansa dla Polski
Tempo, w jakim w ostatnich latach rozwija
się sektor nauki w Polsce, jest imponujące. Zainwestowano bowiem ok. 26 mld
zł, choć większość tych środków wydatkowano na infrastrukturę laboratoryjną
i dydaktyczną. Natomiast liczba zrealizowanych i sfinansowanych badań oraz

Program „Horyzont 2020”
będzie dysponował kwotą 70,2 mld euro,
przewyższając o niemal 27% budżet swojego
poprzednika, czyli 7. Program Ramowy
udział naukowców w projektach międzynarodowych nie są już tak spektakularne.
Środowisko naukowe zgodnie twierdzi,
że 7PR Polska przespała. Według raportu
„Udział Polski w 7. Programie Ramowym
– statystyki po zakończonych 355 projektach” (Warszawa maj/czerwiec 2013 r.)
Krajowego Punktu Kontaktowego, poziom uczestnictwa w 7PR pod względem

fot. Credit © European Union, 2013

22,3 mld euro. Z kolei priorytet „Wiodąca
pozycja w przemyśle” ma podnieść atrakcyjność Europy jako miejsca na inwestycje
w zakresie badań naukowych i innowacji, dzięki wspieraniu działań zgodnych
z potrzebami biznesu. Finansowane będą
duże inwestycje w kluczowych technologiach, takich jak: ICT, nanotechnologie,
zaawansowane materiały, biotechnologia,
nowoczesne metody produkcji, przestrzeń
kosmiczna. Ułatwiony ma być dostęp do
kapitału dla wysokiego ryzyka oraz zapewnione ogólnounijne poparcie dla
innowacji w MŚP poprzez uruchomienie
nowych form finansowania, np.: granty
na badania podstawowe, zaawansowane
instrumenty inżynierii finansowej, wsparcie funduszy inwestycyjnych typu Venture Capital. Na te działania przeznaczone
zostanie ok. 15,5 mld euro. Natomiast
„Wyzwania społeczne” to odpowiedź na
główne obawy obywateli w Europie i na
świecie. Poprzez ten komponent w codzienne życie obywateli UE wdrożone zostaną nowe technologie, które mają przynieść im bezpośrednie korzyści i ułatwić
funkcjonowanie w takich dziedzinach, jak:
opieka zdrowotna, ekoenergia, bezpieczna żywność, zielony transport, zrównoważone rolnictwo. Rozwiązania przełomowe
będą wywodzić się z multidyscyplinarnych
projektów współpracy, również w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.
Na ten cel wyodrębniono z budżetu prawie 40%, czyli ok. 27 mld euro. Działalność organizacji i jednostek ogólnoeuropejskich to pozostałe środki (ok. 5,4 mld
euro), które zarezerwowano na mniejsze
inicjatywy. Warto przy tym wspomnieć
chociażby o Euroatomie, Wspólnotowym
Centrum Badawczym JRC oraz Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii EIT,
opierającym się na nowatorskiej koncepcji

otrzymanego dofinansowania na jednego
badacza lokuje nasz kraj dopiero na 24
miejscu w UE. Z kolei współczynnik sukcesu (stosunek liczby zgłoszonych zespołów
badawczych do tych, które otrzymały dofinansowanie) wynosi niecałe 16%. Polskie
projekty uzyskały zaledwie kilkaset milionów euro, podczas gdy założenia sięgały
1 mld euro. Zdaniem eurodeputowanego
Jerzego Buzka być może zabrakło nam
doświadczenia oraz nie wystarczająco
skupiliśmy się na tym, by dokonać jakiejś
zmiany.
„Horyzont 2020” to ogromna szansa dla
Polski na poprawę statystyk i zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Konieczne
jest zatem szersze włączenie się polskich
instytucji badawczych, naukowców oraz
przedsiębiorców w rywalizację o środki
finansowe. To najwyższy czas, aby posiadany potencjał naukowy oraz światowej
klasy infrastrukturę badawczą przełożyć
na działania, które przyniosą wymierne
efekty. Należy przy tym pamiętać, że środki unijne są jedynie katalizatorem, wskazującym kierunki zmian i obszary, w których
można działać razem, ale w żadnym wypadku nie zastąpią przemyślanej polityki
wewnętrznej. w

Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki:
W tak radykalnie zmienionych warunkach gospodarczych potrzebujemy
nowej koncepcji europejskich badań naukowych i innowacji. „Horyzont
2020” zapewnia bezpośredni bodziec dla gospodarki oraz bazę naukowo-techniczną i konkurencyjność przemysłu na przyszłość, dzięki czemu nasze
społeczeństwo będzie funkcjonowało w bardziej inteligentny i zrównoważony
sposób, sprzyjający również włączeniu społecznemu.
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Czas na kolejne zmiany
autor Justyna Kuświk

Najnowszy „Sumaryczny Indeks Innowacyjności”
z 2013 r. pokazuje, że Polska w porównaniu
z zeszłorocznym raportem stała się z kraju
uważanego za „umiarkowanego innowatora”
zaledwie „skromnym innowatorem”, spadając
tym samym o poziom w dół. Czy zatem dążenia
rządu, w tym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSW), do poprawy sytuacji polskiej
nauki przyniosą oczekiwane rezultaty?
Projekt ustawy z 16 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
stanowić ma dopełnienie reformy nauki
z 2011 r. W planach ministerstwa jest
m.in. ułatwienie osobom dojrzałym dostępu do studiów wyższych w ramach
uczenia się przez całe życie, zagwarantowanie lepszej jakości kształcenia przy
uwzględnieniu autonomii programowej
uczelni oraz przygotowanie szkół wyższych do niżu demograficznego. Wśród
nich są także zmiany, które budzą kontrowersje, a związane są z doprecyzowaniem
niektórych rozwiązań dotyczących zasad

komercjalizacji wyników badań naukowych i organizacji procesu zarządzania
własnością intelektualną na uczelni.
Kluczowe decyzje
Spośród wszystkich zmian, jakie czekają
naukowców w najbliższym czasie, najważniejszą wydaje się dotycząca przepisów o majątkowych prawach autorskich. Dotychczas prawa majątkowe do
własności intelektualnej tworzonej przez
pracowników uczelni, studentów czy
doktorantów (w szczególności w zakresie
badań stosowanych) należały do uczelni.
Wraz z nowelizacją ma się to diametral-

fot. Krzysztof Koch
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nie zmienić – to właśnie twórca będzie
mieć zagwarantowane prawa majątkowe
do własności intelektualnej wytworzonej
na uczelni. Zapisy odnoszące się do tych
zmian zawarte będą w art. 86d ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i najprawdopodobniej brzmieć będą następująco:
„Pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu uczelni, który w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku
pracy w tej uczelni:
1. dokona wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii
układu scalonego
2. stworzy utwór, o którym mowa w art.
86c pkt 5
3. wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi
odmianę rośliny
– będące wynikiem badań naukowych lub
prac rozwojowych w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki,
przysługują prawa do wynalazku, wzoru
użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego oraz utworu,
o którym mowa w art. 86c pkt 5 albo
odmiany roślin, określone w przepisach
odrębnych”.
Przepisami tymi objęci będą również
pracownicy i doktoranci PAN i instytutów badawczych. Ministerstwo wyjaśnia,
że proponowane zmiany mają przede
wszystkim zmotywować naukowców do
większej aktywności w procesie transferu technologii, co z kolei ma pozytywnie
wpłynąć na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki.
Do podobnych wniosków doszedł także
prof. Witold M. Orłowski, który w raporcie
„Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania”
(Warszawa, lipiec 2013) stwierdził, iż
„właściwym rozwiązaniem wydaje się za-

Komercjalizacja
gwarantowanie wynalazcom pełni praw
własności intelektualnej do wynalazku,
z zachowaniem jasnych zasad rozliczeń
z uczelnią/instytutem, brokerem, przedsiębiorcą i inwestorem”.
Wśród propozycji zmian znalazły się również zapisy dotyczące procesu komercjalizacji wyników badań naukowych na
uczelni. W przypadku komercjalizacji dobra intelektualnego, którym dysponować
będzie naukowiec/twórca, uczelni przysługiwać będzie od 10% do 25% od generowanych przez nie dochodów. Dokładny
podział zysków powinien zostać szczegółowo zdefiniowany w odpowiednim regulaminie uczelni. Oprócz dochodów z komercjalizacji uczelni przysługiwać będzie
także prawo pierwszeństwa w przypadku,
gdy twórca zdecyduje się na sprzedaż dobra intelektualnego lub wybierze inną drogę, np. udzielenie licencji.
Oprócz kluczowych zmian dotyczących
praw własności do dóbr intelektualnych
nowelizacja wprowadzi modyfikacje
w funkcjonowaniu centrów transferu
technologii i spółek celowych. Reforma
polegać będzie na przekazaniu większej
swobody w zakresie określania systemu
komercjalizacji wyników badań i prac
rozwojowych. Doprecyzowane zostaną
również pojęcia komercjalizacji pośredniej (realizowanej tylko przez spółkę celową) i bezpośredniej (dokonywanej przez
centrum transferu technologii lub spółkę
celową, gdzie decyzję o wyborze ścieżki
podejmować będzie rektor), dzięki czemu
cały proces powinien być bardziej przejrzysty i efektywny.

Ministerstwo zamierza osiągnąć wyższy poziom
kształcenia poprzez większy nacisk
na zajęcia praktyczne/warsztatowe,
odchodząc od masowego kształcenia
na kierunkach ogólnoakademickich

Cel nowelizacji
Celem wszystkich zaproponowanych
zmian jest zwiększenie efektywności usług
związanych ze wsparciem procesu komercjalizacji. Ma to doprowadzić do sytuacji,
w której właściciel danego dobra (w tym
przypadku naukowiec) będzie dużo bardziej zainteresowany współpracą z innymi podmiotami w celu komercjalizacji.
MNiSW w uzasadnieniu nowelizacji ustawy podaje, że „uwłaszczenie” naukowców przyczyni się do uwolnienia przedsiębiorczości akademickiej na polskich uczelniach. Doprowadzi to do sytuacji, w której
twórca sam będzie mógł wybrać podmiot
odpowiedzialny za transfer wiedzy do
gospodarki. Tym samym nie będzie ograniczony jedynie do usług centrów transferu technologii, jak miało to dotychczas
miejsce. Zdaniem ministerstwa centra,
poprzez swój monopol na komercjalizację, utraciły efektywność w działaniu, co
negatywnie odbijało się na całym tym procesie. Stworzenie naukowcom możliwości

nie spełniają wymagań pracodawców.
Dodatkowo, aby zajęcia mogły mieć maksymalnie praktyczny charakter, planuje
się zatrudnianie osób z doświadczeniem
zawodowym w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów. Dzięki temu absolwenci
powinni być lepiej przygotowani do wyzwań, jakie stawiać będzie im potencjalny
pracodawca. Z kolei na kierunkach praktycznych mają zostać wprowadzone obowiązkowe trzymiesięczne praktyki zawodowe. W planach ministerstwa jest także
sprawdzanie wszystkich prac za pomocą
programów antyplagiatowych oraz zniwelowanie negatywnych skutków niżu demograficznego. W konsekwencji powinno
to podnieść jakość studiów realizowanych
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Aby to osiągnąć w trakcie studiów, nie
będą nakładane dodatkowe opłaty, czy
też zmieniane sposoby przyznawania
stypendiów naukowych. Istotnym elementem ma być również stworzenie
rzetelnych, obiektywnych i przejrzystych

wyboru spowoduje zatem zwiększenie ich
motywacji, by doprowadzić do transferu
wiedzy. Dzięki temu zyski z komercjalizacji powinny wzrosnąć zarówno dla twórcy,
jak i dla uczelni (zagwarantowane procentowe progi).
Czy tylko „uwłaszczenie”?
W nowelizacji ustawy modyfikacja praw
majątkowych do własności intelektualnej
jest najszerzej komentowaną propozycją.
Warto jednak pamiętać o innych zmianach w systemie kształcenia, które powinny się przyczynić do podwyższenia poziomu polskiej nauki w Europie i na świecie.
Wśród nich na uwagę zasługuje ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym, które w ramach procesu
uczenia się przez całe życie będą mogły
podnosić swoje kwalifikacje. Idea polega
przede wszystkim na zwolnieniu z części
zajęć lub zmniejszeniu ich intensywności,
co pozwolić ma na godzenie życia zawodowego i prywatnego z nauką. Ministerstwo zamierza również osiągnąć wyższy
poziom kształcenia poprzez większy nacisk na zajęcia praktyczne/warsztatowe,
odchodząc od masowego kształcenia na
kierunkach ogólnoakademickich, które

baz danych dotyczących monitorowania
losów absolwentów. System ten opierać
się będzie m.in. na danych dostarczanych
przez ZUS, a bazować na Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i dodatkowo uzupełniany będzie przez poszczególne systemy istniejące na uczelniach.
Na dobre czy na złe?
Zaproponowane przez MNiSW zmiany
prowadzić mają do realnego transferu
technologii z nauki do biznesu. Być może
dzięki nim uda się osiągnąć cele, które stawiane są przed polską nauką od kilkunastu
już lat, a także podniesie się poziom wdrażanych w naszym kraju innowacji. Warto
się jednak zastanowić, czy pakiet reform
odnoszący się tylko do jednego z elementów całego procesu edukacji może skutecznie poprawić mechanizm wdrażania
innowacji w Polsce. Zarówno przytaczany
wcześniej prof. Witold Orłowski, jak i raport „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej”
(pod red. Jerzego Hausnera) wskazują, iż
stymulowanie innowacyjnej działalności
naukowców to tylko jeden z elementów
skomplikowanej układanki przyczyniającej
się do takiej a nie innej pozycji Polski na

świecie w zakresie innowacji. Wśród pozostałych wymienia się m.in. małe zainteresowanie MŚP wdrażaniem innowacji
(w tym niewielki udział w wydatkach na
działalność badawczo-rozwojową), niskie
koszty produkcji czy brak świadomości
konieczności ochrony innowacji zarówno
w Polsce, jak i na świecie.
Należałaby również zapytać o dotychczasowy system komercjalizacji wiedzy na
polskich uczelniach i w instytutach. Czy
był on aż tak nieefektywny? Kluczowym
wydaje się także założenie, że naukowiec/
twórca sam będzie odpowiadać za proces komercjalizacji. Czy podoła temu wyzwaniu? Te i inne wątpliwości zweryfikuje
czas. Warto jednak docenić działania ministerstwa, które wraz z reformą Ustawy
prawo zamówień publicznych stara się
stymulować naukowców do aktywnego
działania, znosząc kolejne biurokratyczne
bariery. w
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Rozwiązane ręce naukowców
autor Anna Tomtas-Anders

Na początku tego roku młodzi naukowcy
założyli profil „Realizacje PZP wiąże ręce nauce”
na popularnym portalu społecznościowym.
Umieszczali na nim zdjęcia powiązanych rąk,
sprzeciwiając się w ten sposób zapisom ustawy
prawo zamówień publicznych, dotyczącym
obowiązku organizowania przez uczelnie
przetargów. Tak spektakularne akty sprzeciwu
organizowane przez środowisko naukowe należą
do rzadkości.
Głos w tej sprawie zajęli również przedstawiciele MNiSW oraz władze polskich
uczelni, którzy w maju złożyli petycję,
apelując o zmianę zapisów. Ich zdaniem
były one niedostosowane do specyfiki
działalności naukowców. 9 lipca Rada
Ministrów, uwzględniając postulaty środowiska akademickiego, przyjęła projekt
nowelizacji ustawy, stawiając tym samym
krok ku poprawie stanu polskiej nauki na
globalnym rynku.
Coraz dłuższa procedura
Ustawa w dotychczasowej formie nie
była dostosowana do potrzeb badań naukowych oraz rozwijania innowacyjności.
Konieczność ogłaszania przetargów na
wszystkie zakupy i zlecenia o wartości powyżej 14 tys. euro oraz na materiały i odczynniki laboratoryjne często opóźniała
lub wręcz uniemożliwiała przeprowadzanie badań naukowych.
Według danych NCBR, rokrocznie trafiało
do nich ponad 2,5 tys. wniosków o wy-
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dłużenie harmonogramów prac badawczych, z czego aż 80% za powód opóźnień wskazywało długotrwałe procedury
związane z organizacją przetargów. Był to
także powód zwracania części środków.
Co więcej, polscy naukowcy nie mieli
szans rywalizowania na równi z ich międzynarodowymi konkurentami o granty
naukowe i zlecenia z innowacyjnego przemysłu. Kiedy bowiem konkurenci kupowali to, czego potrzebowali, Polacy dopiero
czekali na rozstrzygnięcia przetargów, tym
samym wydłużał się czas potrzebny na badania i opóźniała się publikacja wyników.
Niewykorzystywana była również nowoczesna infrastruktura badawcza, ponieważ jej zapisy blokowały prowadzenie
innowacyjnych badań w tych obiektach.
Zdaniem prof. Jacka Radwana z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przetargi na
uczelniach to archaizm, nie przystający
do realiów i specyfiki prac badawczych. –
Po pierwsze PZP wymaga wcześniejszego
planowania zakupów, a w badaniach to
niemożliwe. W nauce plany zmieniają się
z tygodnia na tydzień. Eksperyment wyjdzie inaczej, niż sądziliśmy i trzeba wszystko zmieniać: materiały, odczynniki. A PZP
wymaga, żebyśmy na początku roku wiedzieli dokładnie, ile i czego będziemy zużywać – wyjaśniał.
Naukowcy częstokroć podkreślali, że biurokracja związana z przygotowywaniem
dokumentacji ofertowej pochłaniała większość ich czasu, spychając działalność badawczą na drugi plan.
Bliżej europejskich
standardów
Nowelizacja ustawy zakłada zwolnienie
uczelni z procedur przetargowych przy
dokonywaniu zakupów do 200 tys. euro,

a instytutów naukowych do 130 tys. euro,
zwiększając tym samym „próg bagatelności” 14-krotnie. Obecnie taki próg
stosowany jest w Szwecji, Holandii czy
Niemczech, krajach przodujących w działalności badawczo-rozwojowej. Warto
zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt.
Według danych EU Innovation Scoreboard, istnieje silna korelacja pomiędzy
„progiem bagatelności” stosowania PZP
a poziomem innowacyjności kraju. Kraje
przodujące w corocznym rankingu (liderzy
innowacji) mają te progi najwyższe. Polska
od początku przynależności do UE klasyfikowana jest na końcowych pozycjach
zestawienia w tzw. grupie miernych innowatorów (w 2012 r. było to 24 miejsce).
Dzięki kolejnej zmianie w ustawie formalności związane z przetargami będzie można rozpocząć równolegle z ubieganiem się
o fundusze, co znacznie przyspieszy rozpoczęcie badań. Gdy bowiem instytucja
naukowa nie otrzyma grantu na swoje badania, będzie można anulować ogłoszony
przetarg. Równie istotny jest zapis umożliwiający stosowanie zamówienia z wolnej ręki zamiast przetargów, gdy wartość
planowanego do zakupu sprzętu będzie
przekraczała wspomniane progi, ale jest
on produkowany tylko przez jedną firmę.
Zmiana ustawy stwarza polskim naukowcom warunki pracy porównywalne do
standardów europejskich. Poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z nabywaniem sprzętu i materiałów
do badań wzrośnie ich konkurencyjność
na globalnych rynku. Będą też mogli skuteczniej niż w przypadku 7PR włączyć się
do rywalizacji o 70,2 mld euro w nowym
programie ramowym „Horyzont 2020”,
finansującym badania i rozwój. w

Ośrodki wsparcia

Albo publikacje, albo innowacje
autor Jerzy Muszyński

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki
Białostockiej powstał w połowie 2010 r. jako
jedna z pierwszych w kraju spółek celowych.
Przejmując Zakład Produkcji Doświadczalnej
i Usług Technicznych, zyskał solidną bazę
materialną i finansową do dalszej działalności.

Własność intelektualna (IP) uczelni powstaje poprzez zgłoszenia patentowe,
granty badawcze i projekty unijne oraz
prywatną współpracę pracowników naukowych z przemysłem. Tylko pierwszy
przypadek jest korzystny dla uczelni –
procesy uwłaszczenia są transparentne, a autorzy mają zagwarantowany
udział w przychodach z komercjalizacji.
W dwóch pozostałych uczelnia nie może
korzystać z wypracowanych wyników prac
badawczych. O ile jednak straty z bezpłatnego wykorzystywania sprzętu i coraz
nowocześniejszych laboratoriów można
jakoś oszacować, to nie do odzyskania
jest czas poświęcony przez pracowników
naukowych na prace prywatne. Instytut
powstał więc, aby sytuację tę w jak największym stopniu poprawić i wspierać
rozwój innowacyjności.
Działania
przynoszące korzyści
Pierwszy rok działalności Instytutu poświęcony został żmudnej weryfikacji własności intelektualnej uczelni oraz opracowywaniu procedur i regulaminów komercjalizacji. Statystyka z lat 2010-2012
potwierdziła obawy, że uczelnie techniczne są nadmiernie przeteoretyzowane. Jak
napisał Leszek Balcerowicz, „nie należy
przysłaniać językiem matematyki faktycznej nicości myśli”. Wbrew proinnowacyjnej strategii MNiSW, nadal o wiele więcej
punktów otrzymuje się za publikacje, niż
za wdrożenia. W efekcie jedna trzecia to
wnioski patentowe zgłaszane jedynie dla
uzyskania punktów w ocenie parametrycz-

nej (stanowiska laboratoryjne, metody),
jedna czwarta to drobne usprawnienia
(niepraktyczne ze względu na rozwiązania
systemowe stosowane w przemyśle i tym
samym nieopłacalne), kolejna część to
wnioski niedopracowane w szczegółach
technicznych lub rozwiązania spóźnione,
bo adekwatne produkty są już na rynku.
Zaledwie pozostałych kilkanaście procent
zgłoszeń wartych jest rozpoznania rynku
i wysłania ofert.
Zmusiło to Instytut do zmiany strategii,
w której jednym z istotnych elementów
jest inicjowanie współpracy z przemysłem – pomysł ma wychodzić od firmy,
a uczelnia powinna go realizować. W tym
celu wspólnie z Wydziałem Mechanicznym PB powołano Północno-Wschodni
Klaster Maszynowy, zrzeszający głównie
producentów maszyn rolniczych. Dzięki temu uczelnia otrzymała kilkadziesiąt
tematów konstrukcyjno-badawczych,
na które pozyskano dotację z poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy
sfery nauki i przedsiębiorstw” PO KL.
Pierwszy projekt na kwotę 2 mln zł (14
tematów badawczych) realizuje Wydział Mechaniczny, drugi – „Transfer
innowacyjnych technologii i modernizacja produktów firm podlaskich”
prowadzi Instytut (prawie 1,5 mln zł).
W ramach tego ostatniego powołano
interdyscyplinarne zespoły badawcze do
opracowania innowacyjnych rozwiązań
(np. konstrukcje stalowe w systemie Tensegrity, hiperboidalna wieża pod wiatraki
przydomowe czy robot edukacyjny, wykorzystujący rozwiązania łazika marsjań-

skiego) oraz przeprowadzono konkurs dla
firm MŚP na najefektywniejsze usprawnienie produktu rynkowego. Do realizacji
przyjęto m.in.: kruszarkę do styropianu,
aparat do zginania rur o większych średnicach i antyelektrostatyczne skarpety.
Łącznie Instytut przekaże przemysłowi
11 innowacyjnych rozwiązań, sfinansuje
badania i opracuje dokumentację techniczną.
Drugim elementem strategii jest aktywne inwestowanie w prace badawczo-rozwojowe, które mają zakończyć się
opracowaniem prototypu produktu rynkowego. Polskie uczelnie nie stosują takich rozwiązań ze względu na związane
z nimi ryzyko. Tymczasem, jak pokazują
przykłady uczelni zagranicznych (Cambridge, Leuven), jest to jedyna droga, by
na własności intelektualnej zarabiać duże
pieniądze. Praktykowana sprzedaż licencji na drobne usprawnienia nie pokrywa
bowiem nawet kosztów utrzymania biura
transferu technologii. Do tej pory Instytut zainicjował opracowanie technologii
suszenia osadów komunalnych wspólnie
z Wodociągami Białostockimi (wnoszą
kapitał, rozeznanie rynku i kontakty) i firmą Novaltec ze Szwajcarii (wnosi patenty
i oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne).
Kolejnym elementem jest tworzenie spółek typu spin off. Pierwsza, „Edome”, została powołana już w maju 2011 r. i jej
zadaniem było upowszechnienie w Polsce
popularnych w USA konstrukcji kopułowych. Kolejną, w formie spółki komandytowej, utworzono w maju tego roku.
Był to producent zindywidualizowanych
wkładek ortopedycznych.
W nowym roku akademickim Instytut planuje przeprowadzenie audytu własności
intelektualnej na Politechnice Białostockiej
w ramach projektu Spin-Tech. Ma on dostarczyć niezbędnych informacji i narzędzi
do skutecznego zarządzania i zreformowania uczelni. w
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Realizacja projektu “Przedsiębiorczy naukowiec – kreator jutra”
została dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach przedsięwzięcia “Kreator innowacyjności – wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

