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Streszczenie

Obecnie rolê g³ównego inspiratora rozwoju gospodarki œwiatowej odgrywa wiedza, zastêpuj¹c takie tradycyjne czynniki, jak: zasoby
naturalne, ziemia, kapita³ i praca. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ innowacje - nowe idee i koncepcje, a przede wszystkim wdro¿enia. S¹ to celowo
wprowadzane zmiany w nauce, technice i w ka¿dej innej sferze ludzkiej twórczoœci.
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OCHRONA W£ASNOŒCI INTELEKTUALNEJ -
ATRYBUT INNOWACYJNOŒCI

I ZAW£ASZCZANIA WIEDZY. Czêœæ 1.

Dnia 5 grudnia 2014 roku obchodzi³ swoje 90. Urodziny. Profesor nadal
jest czynny zawodowo. Z okazji Jubileuszu dyrektor oraz pracownicy Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych w Poznaniu z³o¿yli dostojnemu Jubilatowi ¿yczenia:

prof. dr hab. in¿. Adam Górski

Wielce Szanowny, Drogi Panie Profesorze!
Z okazji piêknego Jubileuszu 90-lecia Urodzin, wyra¿aj¹c g³êboki szacunek dla bogatej
i nadzwyczaj czynnej dzia³alnoœci zawodowej Pana Profesora, w imieniu pracowników
Przemys³owego Instytutu Maszyn Rolniczych oraz w³asnym ¿yczymy Panu Profesorowi
satysfakcji z pracy i z ¿ycia oraz - przede wszystkim - zdrowia i pomyœlnoœci.
Pañska wieloletnia wytê¿ona praca jako prekursora polityki i informacji patentowej oraz
g³êbokie zaanga¿owanie w tworzenie krajowego i miêdzynarodowego systemu
informacji naukowej, a przede wszystkim baz danych i wydawnictw dla bran¿y maszyn
rolniczych, przyczyni³y siê w znacz¹cy sposób do rozkwitu nauki w wielu œrodowiskach
krajowych i zagranicznych.

dr hab. in¿. Tadeusz Paw³owski, prof. nadzw.

Poznañ, dnia 5 grudnia 2014 r.

Innowacje podstaw¹ kreatywnoœci i rozwoju

Podstawow¹ cech¹ nowoczesnej - opartej na wiedzy - gospodarki
jest jej innowacyjnoœæ i zdolnoœæ podmiotów gospodarczych do
ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce
rozwi¹zañ innowacyjnych, a w tym najnowszych wyników badañ
naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji,
pomys³ów i wynalazków. Rozwi¹zania powy¿sze s¹ podstaw¹
rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz warunkiem wzrostu
konkurencyjnoœci towarów i us³ug, który poci¹ga za sob¹ rozwój
eksportu, a tak¿e poprawê poziomu i jakoœci ¿ycia.

Innowacje z regu³y stanowi¹ jednak przedmioty w³asnoœci
intelektualnej ich twórców i s¹ chronione przed niekontrolowanym
ich wykorzystaniem, na mocy przepisów ró¿nych aktów prawnych.
W³asnoœæ intelektualna jest wiêc wynikiem ludzkiej kreatywnoœci
i inwencji, a jej przedmioty nale¿¹ do dwóch kategorii.

Do pierwszej kategorii nale¿¹ przedmioty, które s¹ chronione
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Obejmuje szeroki
zakres utworów: literackich, artystycznych, zapisanych, wykonanych
oraz nagranych. W Polsce normy te s¹ aktualnie zawarte w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.

Druga kategoria - nazywana w³asnoœci¹ przemys³ow¹ - obejmuje
szeroki zakres dóbr niematerialnych, jak: wynalazki (patenty), wzory
u¿ytkowe i przemys³owe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne,
a tak¿e topografie uk³adów scalonych. W Polsce normy te s¹ aktualnie
zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Dz. U. z 2001 r. Nr 49,
poz. 508 ze zm.

Powstanie ochrony, jej zakres i czasokres jest ró¿ny w odniesieniu
do poszczególnych kategorii dóbr niematerialnych, a kwestie te
reguluj¹ odpowiednie ustawy. Natomiast innowacyjnoœæ mo¿na
okreœliæ jako zdolnoœæ do tworzenia, adaptowania i wdra¿ania
nowych rozwi¹zañ i technologii, a tak¿e doskonalenie i rozwój

istniej¹cych produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotycz¹cych sfery
us³ug, wprowadzanie nowych rozwi¹zañ w organizacji i zarz¹dzaniu,
oraz doskonalenie i rozwój infrastruktury. G³ównym zaœ celem i zada-
niem polityki proinnowacyjnej, tak pañstwa, jak i ka¿dego podmiotu
gospodarczego winna byæ intensyfikacja wdro¿eñ i eksploatacji
innowacji. Cele te mo¿na osi¹gn¹æ przez stymulacjê i promocjê
postaw innowacyjnych w spo³eczeñstwie oraz bezpoœrednio wœród
podmiotów gospodarczych, uczestnicz¹cych w tych procesach.
Dzia³alnoœæ powy¿sza jest u³atwiona, gdy¿ z wykorzystaniem
innowacji zwi¹zana jest mo¿liwoœæ uzyskiwania przez ich twórców
i w³aœcicieli - przewidzianych prawem - korzyœci, pod warunkiem
jednak, ¿e rozwi¹zania te korzystaj¹ z ochrony. Uzyskiwane korzyœci
stanowiæ maj¹ rodzaj gratyfikacji za zdolnoœæ i twórcz¹ dzia³alnoœæ
oraz zachêtê do dalszej innowacyjnej twórczoœci.

Innowacje s¹ niezbêdnym warunkiem i czynnikiem postêpu
naukowo-technicznego oraz spo³eczno-gospodarczego, cywili-
zacyjnego i kulturalnego rozwoju, a koniecznoœæ podjêcia w ka¿dej
organizacji dzia³añ maj¹cych na celu osi¹ganie rozwi¹zañ
innowacyjnych jest obecnie - szczególnie w warunkach gospodarki
rynkowej - obowi¹zkiem bezwzglêdnym. Czasy produkowania,
powtarzania i powielania rozwi¹zañ ju¿ znanych, niekonkuren-
cyjnych, w tym tak¿e dotychczasowych procedur, standardów,
technologii i wyrobów, bezpowrotnie ju¿ minê³y. Obecnie w ka¿dej
dziedzinie - od technologii i gospodarki poczynaj¹c, poprzez naukê
i sztukê, a na poszczególnych przedsiêbiorstwach koñcz¹c -
wymagany jest postêp i innowacyjnoœæ. Ka¿de przedsiêbiorstwo
wiêc, ka¿da instytucja i ka¿dy podmiot gospodarczy, aby w ogóle
zaistnieæ i utrzymaæ siê na rynku, musi stale wprowadzaæ coraz to
nowsze wyroby, udoskonalenia i ulepszenia, gdy¿ rozwi¹zaniami
nienowoczesnymi, starymi, niekonkurencyjnymi nikt nie jest zainte-
resowany. Nie mo¿na tak¿e ograniczaæ siê do naœladownictwa i ko-
piowania cudzych rozwi¹zañ innowacyjnych, gdy¿ te - na mocy
obowi¹zuj¹cych na ca³ym œwiecie norm prawnych, a zw³aszcza
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dotycz¹cych ochrony w³asnoœci intelektualnej - jedynie twórcom
zapewniaj¹ monopol prawny na ich wykorzystanie i praktycznie s¹
niedostêpne dla nieuprawnionych.

Chronione rozwi¹zania stanowi¹ bardzo wa¿n¹ pozycjê w za-
sobach ka¿dej organizacji, odgrywaj¹ obecnie coraz wiêksz¹, a w nie-
których przypadkach decyduj¹c¹ rolê, w tym tak¿e w warunkach
wspó³pracy miêdzynarodowej. Si³a ekonomiczna powy¿szych
czynników wp³ynê³a równie¿ na zmianê stosunku twórców do
wyników swej pracy. Dotyczy to tak¿e szeroko rozumianej sfery
nauki, ca³ego zaplecza naukowo-badawczego i wdro¿eniowego, jak
i szkolnictwa wy¿szego, gdzie oprócz starañ o uznanie w œrodowisku
- w tym tak¿e w ró¿nych rankingach lub staraniach o punkty dla
uczelni lub dla zaliczenia w³asnego dorobku - twórcy innowacji
w pierwszym rzêdzie d¹¿¹ obecnie do zapewnienia sobie autorstwa
swych rozwi¹zañ, a nastêpnie aktywnie uczestnicz¹ w ochronie
i sprzeda¿y swoich osi¹gniêæ, swojej wiedzy, swoich umiejêtnoœci
i praw. Czasy, gdy uczeni z Berkeley - odkrywcy technologii
nuklearnego rezonansu magnetycznego - zadowolili siê uznaniem,
pozostawiaj¹c ogromne korzyœci z tego tytu³u wynikaj¹ce dla

, nale¿¹ ju¿ do przesz³oœci [2].
W ten sposób nawet nauka zosta³a skomercjalizowana, a jej

wyniki, przede wszystkim innowacje - staj¹ siê towarem - stanowi¹
samodzielny przedmiot wymiany. Sprzyja temu aktywnie lansowana
obecnie, szczególnie w polityce ekonomicznej i gospodarczej Unii
Europejskiej, tzw. Koncepcja ,

, dla której tworzone s¹ odpowiednie warunki,
infrastruktura i œrodowisko.

Gospodarka œwiatowa wesz³a bowiem w nowy okres rozwoju,
w którym rolê g³ównego inspiratora odgrywa przede wszystkim
wiedza i jej wyniki, zastêpuj¹c tradycyjne dot¹d czynniki, takie jak:
zasoby naturalne, ziemia, kapita³ i praca. Koncepcja ta jednoznacznie
zosta³a wyra¿ona w tzw. , przyjêtej na posie-
dzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 roku. Zak³ada
ona uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej i dy-
namicznej, opartej na wiedzy gospodarki na œwiecie. W procesach
tych, nie do przecenienia rolê odgrywaæ bêd¹ innowacje, a innowacje
to nie tylko nowe idee i koncepcje, lecz przede wszystkim ich
wdro¿enie, czyli wykorzystanie w dzia³alnoœci praktycznej, np.
konstrukcyjnej, projektowej, technologicznej itp. To tak¿e celowo
wprowadzane zmiany w nauce, technice i organizacji, w dzia³alnoœci
gospodarczej i w ka¿dej innej sferze ludzkiej twórczoœci.

W ujêciu rzeczowym innowacje to zmiany ulepszaj¹ce aktualny
stan elementów organizacji, na drodze wykorzystania nowych
wyrobów, wynalazczych rozwi¹zañ, metod organizacyjnych,
koncepcji zarz¹dzania itd. Natomiast w znaczeniu funkcjonalnym
przez innowacje rozumieæ nale¿y procesy projektowania, tworzenia,
realizacji, zastosowania, wykorzystania i upowszechniania nowych,
postêpowych rozwi¹zañ. Rozró¿nia siê wiêc innowacje produktowe,
procesowo-technolo-giczne, organizacyjne, marketingowe itd.

Uzyskanie ochrony i praw wy³¹cznych to zaledwie pierwszy
krok, pozycja wyjœciowa w realizacji polityki proinnowacyjnej, gdy¿
dopiero w³aœciwe zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹ gwarantuje
realizacjê wyznaczonych celów, do czego niezbêdna jest jednak
odpowiednia, specjalistyczna wiedza i doœwiadczenie. W ten w³aœnie
sposób utrwalaj¹ siê zwi¹zki miêdzy nauk¹ i praktyk¹, gdy¿ ca³a
polityka proinnowacyjna w tym wzglêdzie opiera siê na wspó³pracy
z jednej strony polityki naukowej, naukowo-badawczej i edukacyj-
nej, a z drugiej strony - gospodarczej, w tym przemys³owej, rolnej,
biznesu i rozwoju infrastruktury.

Na koniecznoœæ wzrostu i rozwijania powi¹zañ nauki i techno-
logii, jako czynnika pobudzania innowacyjnoœci i konkurencji
gospodarczej, wspierania rozwoju i poprawy ¿ycia obywateli, jedno-
znacznie wskazuje równie¿ Unia Europejska, rekomenduj¹c
zwiêkszenie nacisku na badania na rzecz przemys³u oraz rozwój
wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie tworzenia i wykorzystania
innowacji.

Co roku Komisja Europejska publikuje raporty nt.
innowacyjnoœci w Europie w , które maj¹
wykazaæ, jak poszczególne kraje i ca³a Unia nadrabia m.in. dystans
dziel¹cy j¹ od Stanów ZjednoczonychAmeryki i Japonii.

General Electric Corporation

spo³eczeñstwa informacyjnego
spo³eczeñstwa wiedzy

Strategii Lizboñskiej

Summary Innovation Index

Proinnowacyjna polityka rozwoju

Wspó³praca miêdzynarodowa w zakresie tworzenia i wykorzy-
stania innowacji jest niezbêdna, gdy¿ badania wykaza³y, ¿e wzrost
produkcyjnoœci przemys³u zale¿y nie tyle od mocy wykorzystanych
zasobów i œrodków, co od skali wdro¿enia innowacji, a z drugiej
strony to technika stymuluje innowacyjnoœæ nauki, a nie odwrotnie,
co wyra¿ono w aforyzmie Lawrence J. Hendersona:

. Ponad
75% nowych wynalazków powstaje przecie¿ w placówkach
badawczo-rozwojowych przemys³u, pod wp³ywem potrzeb
rynkowych, a w placówkach nauki znaczna czêœæ powsta³ych tam
wynalazków nie mo¿e doczekaæ siê zastosowania w praktyce.
Pewnym wyt³umaczeniem tej sytuacji mo¿e byæ fakt, ¿e poœród
wszystkich opracowañ naukowych na opracowania oryginalne
wypada tylko 25%, z pogranicza oryginalnoœci - 10%, i a¿ 65%
wypada na opracowania odtwórcze, pozbawione walorów
poznawczych i nic nowego do postêpu nie wnosz¹ce. Dobitnie
potwierdza to Œmigielski stwierdzaj¹c, ¿e 5% nale¿y do twórców
osi¹gniêæ innowacyjnych, a pozostali zajmuj¹ siê pracami
odtwórczymi [4].

W celu zmiany powy¿szej sytuacji i aktywnego wspomagania
procesów innowacyjnych powo³ywane s¹ - w ramach za³o¿eñ ogólnej
polityki proinnowacyjnej - interdyscyplinarne instytuty i centra
badawcze finansowane najczêœciej ze Ÿróde³ publicznych, a ostatnio
tak¿e z Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie nie tylko
innowacyjnoœci, lecz tak¿e dzia³alnoœci w zakresie komercjalizacji
wyników badañ naukowych, prac badawczo-rozwojowych. W ten
w³aœnie sposób wzmacniane zostaj¹ powi¹zania sfery nauki, badañ
i rozwoju z przemys³em i gospodark¹. Zmieniaj¹ siê tak¿e tradycyjne
formy pracy tak w nauce, jak i w przedsiêbiorstwach. Biznes i ko-
mercja wkracza równie¿ do nauki, mimo ¿e w wielu jeszcze krêgach
dzia³alnoœæ naukowa i badawcza traktowana jest jako powo³anie, bez
mo¿liwoœci sterowania ni¹.

Problemy innowacyjnoœci gospodarki i praktycznego wykorzy-
stania innowacji - jako podstawowego czynnika postêpu i rozwoju -
nale¿¹ do pierwszoplanowych - równie¿ w Unii Europejskiej.
Pierwszym krokiem w tym kierunku by³o utworzenie, na wniosek
przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso, na
wzór Massachusetts Institute of Technology, Europejskiego Instytutu
Technologii i Innowacji - EIT, jako g³ównego czynnika rozwoju
gospodarczego Unii, maj¹cego na celu tak¿e zmniejszenie luki
technologicznej UE w stosunku do USA i Japonii. Pomys³ zorganizo-
wania EIT prawie jednog³oœnie popar³ Parlament Europejski.

W sk³ad EIT wchodzi centralna jednostka naukowo-badawcza,
pe³ni¹ca równie¿ zadania tzw. „Rady Zarz¹dzaj¹cej”, z siedzib¹
w Budapeszcie, oraz szeœæ - na prawach instytutów - œciœle wspó³pra-
cuj¹cych ze sob¹ tzw. „Wêz³ów Wiedzy i Innowacji”. Tworz¹ one
„Europejsk¹ Wspólnotê Wiedzy i Innowacji”, a ich g³ównym celem
jest efektywne wspieranie komercyjnego wykorzystywania
w³asnoœci intelektualnej. Chodzi przede wszystkim o zacieœnienie
wspó³pracy poszczególnych oœrodków, wytworzenie dobrych
praktyk wspó³pracy sektora badawczo-rozwojowego (B+R) i przed-
siêbiorstw produkcyjnych oraz umiejêtnoœæ prowadzenia
multidyscyplinarnych, miêdzynarodowych projektów badawczych
itd., których wyniki maj¹ byæ dostêpne równie¿ dla innych oœrodków
badawczych na terenie ca³ej Europy. Jednym z powy¿szych wêz³ów
jest obecnie wielkie centrum naukowo-badawcze we Wroc³awiu, pod
nazw¹: Wroc³awskie Centrum Badañ EIT+, które utworzono w 2007
roku. (Œrodowisko naukowe Wroc³awia by³o tak¿e przygotowane na
zorganizowanie siedziby g³ównej centrali Europejskiego Instytutu
Technologii i Innowacji EIT, najnowoczeœniejszej i najbardziej
innowacyjnej - jak za³o¿ono - instytucji naukowo-badawczej Unii
Europejskiej, ale - jak ju¿ wspomniano - 18 czerwca 2008 roku zade-
cydowano, i¿ siedzib¹ Rady Zarz¹dzaj¹cej EIT bêdzie Budapeszt
[3]).

Budowa EIT to bardzo powa¿ny przyczynek do zacierania granic
pañstwowych w nauce, do nieskrêpowanego przep³ywu informacji
o najnowszych zdobyczach wiedzy, o najnowszych odkryciach i wy-
nikach badañ - gdziekolwiek w œwiecie dokonanych. To podstawowy
warunek w³¹czenia siê polskiego œwiata nauki w œwiatowy obieg
informacji i wiedzy [1].

Warunkiem aktywnego uczestnictwa w tych procesach jest
tworzenie w³asnych zasobów informacji i wiedzy, co zwykle
zwi¹zane jest z uwa¿n¹ obserwacj¹ i analiz¹ wszelkich nowoœci

„…nauka wiêcej
zawdziêcza maszynie parowej ni¿ maszyna parowa nauce”
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pojawiaj¹cych siê w danej dziedzinie nie tylko na rynkach
œwiatowych (bo z regu³y przed konkurencj¹ s¹ ukrywane), lecz
przede wszystkim znajduj¹cych siê w planach strategicznych
i taktyczno-zadaniowych jednostek badawczo-rozwojowych i wdro-
¿eniowych. Dopiero na ich podstawie - w wyniku przeprowadzonych
analiz, badañ i specjalistycznych ekspertyz - ustalaæ mo¿na w³asne
plany rozwojowe i strategie dzia³ania. W badaniach tych du¿¹
pomoc¹ s³u¿¹ zasoby odpowiednich krajowych i miêdzynarodowych
systemów informacji (przede wszystkim:

- WIPO, - EPO, i
- PCT oraz zbiory i wydawnictwa Urzêdu

Patentowego RP).
Jak nie trudno wydedukowaæ, funkcjonowanie wspó³czesnego

spo³eczeñstwa bez szybkich informacji nie jest ju¿ mo¿liwe,
a o innowacyjnoœci i pozycji poszczególnych podmiotów
gospodarczych decyduje sprawnoœæ w wykorzystaniu aktualnie
powstaj¹cych rozwi¹zañ wynalazczych. Z tych te¿ m.in. powodów
dzia³alnoœæ innowacyjna zosta³a sformalizowana odpowiednimi
przepisami i obowi¹zkami oraz podporz¹dkowana polityce naukowej
pañstwa.

Przez politykê naukow¹ nale¿y rozumieæ zbiorowe dzia³ania
w³adz pañstwowych i instytucji do tego powo³anych, na rzecz
pobudzania i rozwoju badañ naukowych i technicznych oraz
wykorzystania wyników tych badañ do celów gospodarczych,
spo³ecznych, politycznych itd. Podstawowym instrumentem polityki
naukowej jest dzia³alnoœæ naukowo-informacyjna, czyli
zinstytucjonalizowana odmiana pracy naukowej, prowadzonej w celu
podwy¿szenia efektywnoœci badañ i prac rozwojowych, polegaj¹ca
na wyszukiwaniu adekwatnej do celu badañ informacji i Ÿróde³,
utrwalonych na ró¿nych noœnikach (w tym tak¿e osobowych) oraz ich
przetworzeniu, analityczno-syntetycznym opracowaniu oraz
dostarczeniu zarówno naukowcom, jak i wszystkim potrzebuj¹cym
kreatywnym pracownikom, w ¿¹danym czasie i formie.

Pocz¹tki polityki naukowej wi¹¿¹ siê z utworzeniem w czasie
I wojny œwiatowej w Wielkiej Brytanii Departamentu Rozwoju Nauki
i Przemys³u, a Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie -
Pañstwowej Rady Nauki. Zinstytucjonalizowane formy przybra³a
polityka naukowa dopiero po II wojnie œwiatowej, a pierwsze badania
nad rozwojem nauki podjêto w Polsce w 1949 roku. W 1960 roku
powo³ano Komitet ds. Techniki (przemianowany w 1963 roku na
Komitet Nauki i Techniki), powierzaj¹c mu m.in. funkcjê naczelnego
organu koordynuj¹cego ca³okszta³t dzia³alnoœci naukowo-
badawczej. Powy¿sze dzia³ania inspirowane by³y zmianami w ¿yciu
spo³eczno-gospodarczym, jakie mia³y miejsce w ostatnich dekadach
XIX wieku, gdy w wyniku rozwoju techniki nast¹pi³ wzrost liczby
wynalazków, organizowano laboratoria zorientowane na tworzenie
nowych technologii, a ich wyniki - jako w³asnoœæ intelektualn¹ -
chroniono przed konkurencj¹ w ramach porozumieñ
miêdzynarodowych. Pierwszym generalnym porozumieniem w tym
zakresie by³a Miêdzynarodowa Konwencja Zwi¹zkowa Paryska
o ochronie w³asnoœci przemys³owej z dnia 20 marca 1883 r., a nastê-
pnie Miêdzynarodowa Konwencja Zwi¹zkowa Berneñska o ochronie
praw autorskich z 9 wrzeœnia 1886 r.

Wspó³czeœnie dzia³a ponad 500 miêdzynarodowych organizacji
naukowych, a pierwsz¹ z nich, która statutowo podjê³a zadania
w zakresie nawi¹zania i utrzymania sta³ej miêdzynarodowej wspó³-
pracy, by³a - powsta³a w 1931 r. i wci¹¿ dzia³aj¹ca Miêdzynarodowa
Rada Unii Naukowych ( ) -
ICSU.

W ogólnej polityce naukowej pierwsze miejsce przypisaæ nale¿y
polityce proinnowacyjnej, której g³ównym celem jest intensyfikacja

World Intellectual Property
Organization European Patent Organization Patent
Cooperation Treaty

International Council of Scientific Unions

wdro¿eñ nowych rozwi¹zañ technologicznych i organizacyjnych
w sferze produkcji materialnej, eksploatacji i us³ug. Pamiêtaæ bowiem
nale¿y, ¿e od wdro¿enia i upowszechnienia innowacji zale¿y, czy
wyniki prac twórczych zostan¹ w³¹czone do œwiatowych osi¹gniêæ
i czy zostan¹ osi¹gniête cele spo³eczne i odpowiednia pozycja na
arenie miêdzynarodowej. Prowadzenie badañ, gdy ich wyniki nie
zostan¹ zastosowane w praktyce, przynosi szkodê spo³eczn¹, i to
w podwójnym znaczeniu, a mianowicie stratê zaanga¿owanych w nie
œrodków i - co wa¿niejsze - utratê mo¿liwego do uzyskania przyrostu
dochodu spo³ecznego, co zawsze zak³ada siê, przystêpuj¹c do
rozwi¹zywania problemów badawczych i realizacji zadañ.

W polityce proinnowacyjnej przedmiot i zakres badañ maj¹
charakter miêdzydyscyplinarny, a powstaj¹ce innowacje -
miêdzysektorowy. Powstaj¹ one przecie¿ i s¹ wdra¿ane dziêki
wspó³dzia³aniu ró¿nych uczestników, jak naukowców, badawczy,
techników, przemys³owców, finansistów, biznesmenów.

Ich twórczoœæ zale¿na jest z jednej strony od aktualnej polityki
naukowej i naukowo-technicznej, oraz edukacyjnej, a z drugiej od
polityki gospodarczej, w tym: przemys³owej, rolnej, biznesowej itd.,
a tak¿e od polityki rozwoju infrastruktury (informacja, ³¹cznoœæ,
transport).

Podmiotami uczestnicz¹cymi w realizacji polityki
proinnowacyjnej s¹ w szczególnoœci [5]:
- „przedsiêbiorstwa przemys³owe i us³ugowe wszystkich sektorów

w³asnoœciowych, zwi¹zki przedsiêbiorstw, instytucje
wykonuj¹ce zadania typu s³u¿b pañstwowych,

- jednostki sfery nauki, w tym szko³y wy¿sze, jednostki badawczo-
rozwojowe, placówki PAN, jednostki wspomagania i obs³ugi
nauki,

- instytucje i podmioty gospodarcze funkcjonuj¹ce w sferze
powi¹zañ i poœrednictwa pomiêdzy nauk¹ a gospodark¹,

- podmioty infrastruktury informacyjnej i informatycznej
(biblioteki, podmioty zarz¹dzaj¹ce bazami danych, sieciami
³¹cznoœci itp.),

- twórcy rozwi¹zañ innowacyjnych,
- podmioty funkcjonuj¹ce w rolnictwie (gospodarstwa rolne),

w przemyœle rolno-spo¿ywczym oraz us³ugach dla rolnictwa”.
Do realizacji celów polityki proinnowacyjnej pañstwo

wykorzystuje instrumenty polityki ekonomicznej, finansowej i go-
spodarczej oraz tworz¹c rozwi¹zania prawno-organizacyjne, które
stymuluj¹ i premiuj¹ proinnowacyjne zachowania i dzia³ania
podmiotów uczestnicz¹cych w tych procesach. Do takich w³aœnie
instrumentów zaliczyæ nale¿y ochronê w³asnoœci intelektualnej,
a zw³aszcza przemys³owej.
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ATTRIBUTE OF INNOVATIVENESS AND APPROPRIATING THE KNOWLEDGE. Part 1.

Summary

At present a knowledge is playing the role of the chief initiator of the development of the world economy, replacing such traditional factors as:
natural resources, soil, capital and labour. Innovations are playing the greater role - new ideas and concepts but first of all - implementations.
They are changes intentionally implemented in science, technology and every other sphere of the human artistic work.
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