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OCHRONA W£ASNOŒCI INTELEKTUALNEJ ATRYBUT INNOWACYJNOŒCI
I ZAW£ASZCZANIA WIEDZY. Czêœæ 2.
Streszczenie
Na ochronê w³asnoœci intelektualnej powinna byæ skierowana ca³a uwaga w procesach tworzenia, zagospodarowania,
wykorzystania i zarz¹dzania wiedz¹. W celu zapewnienia pe³nej efektywnoœci z ochrony w³asnoœci intelektualnej musz¹ byæ
spe³nione trzy podstawowe warunki. Warunkiem pierwszym jest prawne zabezpieczenie innowacyjnych rozwi¹zañ jako
w³asnoœci prywatnej, bez najmniejszych opóŸnieñ. Warunkiem drugim jest zabezpieczenie czerpania przewidzianych prawem
korzyœci materialnych z wiedzy chronionej. Warunkiem trzecim jest zapewnienie praktycznego wykorzystania chronionych
rozwi¹zañ na drodze realizacji zak³adanej, proinnowacyjnej polityki.
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Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Ochrona w³asnoœci intelektualnej - okreœlana równie¿ jako
instrument zaw³aszczania wiedzy specjalistycznej - to atrybut
osi¹gniêæ innowacyjnych, gwarantuj¹cy autorom wy³¹cznoœæ
ich wykorzystywania. Do zasobu wiedzy zaw³aszczonej zalicza siê wiedzê, której nie ma w wolnym dostêpie, i umiejêtnoœci objête tajemnic¹, chronione na mocy praw w³asnoœci i wy³¹cznoœci. Korzystanie z tego zasobu wiedzy jest uwarunkowane uzyskaniem zgody i zezwoleñ jej w³aœciciela.
Na ten w³aœnie zasób wiedzy i Ÿród³a o nim winna byæ skierowana ca³a uwaga w procesach tworzenia, zagospodarowania, wykorzystania i zarz¹dzania wiedz¹, gdy¿ powstaje ona
w wyniku twórczoœci innowacyjnej i dotyczy rozwi¹zañ,
których bezwzglêdna nowoœæ jest urzêdowo potwierdzana
przyznaniem odpowiedniej ochrony. Tylko ten rodzaj wiedzy
zawiera informacje o najnowszych dzie³ach, utworach,
produktach, wyrobach, technologiach itd., a tak¿e celowo
wprowadzanych zmianach w technice, organizacji, dzia³alnoœci gospodarczej i w ka¿dej zreszt¹ sferze twórczoœci.
Gdyby by³o inaczej, nigdy na te rozwi¹zania ochrona nie
mog³aby byæ udzielona.
Problemy powy¿sze - czêsto niezrozumia³e, a z regu³y ma³o
doceniane - s¹ decyduj¹ce dla wzrostu i rozwoju innowacyjnoœci, a tym samym postêpu techniki, nauki i gospodarki.
Ka¿da bowiem gospodarka potrzebuje sta³ej stymulacji i pobudzania, a nic tak dobrze nie dzia³a na jej rozwój jak wspó³praca
biznesu z nauk¹ i technik¹, zw³aszcza gdy jej rezultatem s¹
rozwi¹zania innowacyjne. Zale¿noœci te s¹ doceniane i powa¿nie traktowane na ca³ym œwiecie. Wszêdzie dostrzega siê
ogromny potencja³ w zarz¹dzaniu innowacjami, a rywalizacja
oparta na coraz lepszym wyrobie, produkcie czy nowatorskiej
us³udze pobudza rynek. Ka¿dej przecie¿ firmie zale¿y na
podniesieniu swej atrakcyjnoœci nie tylko przez np. obni¿enie
ceny oferowanego produktu (który w ten sposób oceniany
mo¿e byæ jako gorszej jakoœci), lecz przede wszystkim przez
podwy¿szenie jakoœci i wprowadzenie nowszego,
poszukiwanego rozwi¹zania. Realizuje wiêc innowacyjny
pomys³ - czêsto uzyskany z oœrodka naukowo-badawczego,
je¿eli nie z w³asnego zaplecza badawczo-rozwojowego najczêœciej chroniony patentem, który usprawni funkcjonowanie organizacji systemu, maszyny czy us³ugi. W ten sposób
u¿ytkownicy, korzystaj¹cy z tej us³ugi lub produktu dostaj¹ coœ
lepszego, atrakcyjniejszego, konkurencyjnego, a przede wszystkim aktualnie poszukiwanego, i zazwyczaj to doceniaj¹.
Natomiast wszyscy inni przedsiêbiorcy widz¹c, ¿e poprzeczka
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konkurencyjnoœci podnoszona jest coraz wy¿ej, równie¿ musz¹
zabiegaæ o nowsze, konkurencyjne rozwi¹zania dla swojej
firmy. W przeciwnym wypadku wypadaj¹ z gry rynkowej.
W ten w³aœnie sposób powstaj¹ warunki sta³ego postêpu i rozwoju, gdy¿ rywalizacja zawsze motywuje do szukania coraz to
nowszych, konkurencyjnych rozwi¹zañ.
Ochrona w³asnoœci intelektualnej, a zw³aszcza przemys³owej, ma bardzo du¿e znaczenie równie¿ w stosunkach miêdzynarodowych. Do prowadzenia œwiatowej polityki w tym
zakresie zosta³a utworzona na podstawie konwencji zawartej
14 lipca 1967 r. - Œwiatowa Organizacja W³asnoœci Intelektualnej, zwana w skrócie od pierwszych liter angielskiego
brzmienia tej nazwy ( World Intellectual Property
Organization) - WIPO, zaœ w wersji francuskiej (Ogranisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle) - OMPI. Stanowi ona
podstawow¹ organizacjê zajmuj¹c¹ siê problemami zarówno
ochrony w³asnoœci przemys³owej, jak i prawa autorskiego. Do
zakresu jej zadañ nale¿y przede wszystkim koordynacja i tworzenie regulacji dotycz¹cych systemu ochrony w³asnoœci
intelektualnej na œwiecie, jej promocja, a tak¿e œwiadczenie
pomocy prawnej i technologicznej, szczególnie dla krajów
rozwijaj¹cych siê.
W celu zapewnienia pe³nej efektywnoœci (zw³aszcza
korzyœci) z ochrony w³asnoœci intelektualnej musz¹ byæ
spe³nione trzy podstawowe warunki.
Warunkiem pierwszym jest prawne zabezpieczenie
innowacyjnych rozwi¹zañ jako w³asnoœci prywatnej, bez
najmniejszych opóŸnieñ, gdy¿ s¹ one ustawicznie poszukiwane
przez konkurentów, a z drugiej strony - z uwagi na szybki
rozwój techniki - przemijaj¹ce. W celu niedopuszczenia jednak
do jakiegokolwiek mimowolnego lub przypadkowego
ujawnienia istoty nowoœci, a przede wszystkim zabezpieczenia
przed konkurentami, jego urzêdowe zg³oszenie do ochrony
winno nast¹piæ jak najszybciej, gdy¿ od tej daty liczy siê czas
i wy³¹cznoœæ ochrony.
Ochrona wynalazku (patentu) trwa w Polsce 20 lat - od daty
zg³oszenia wynalazku w Urzêdzie Patentowym RP, ochrona
wzoru u¿ytkowego - 10 lat, wzoru przemys³owego - 25 lat,
znaku towarowego 10 lat (przy czym prawo to mo¿e byæ
przed³u¿ane na kolejne okresy dziesiêcioletnie), ochrona
topografii ustaje po 10 latach od koñca roku kalendarzowego,
w którym topografia lub uk³ad scalony wprowadzony zosta³ do
obrotu, a ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa. Natomiast autorskie prawa maj¹tkowe, wynikaj¹ce
z ustawy o prawie autorskim - z up³ywem 50 lat od wykonania
utworu.
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Warunkiem drugim jest zabezpieczenie czerpania
przewidzianych prawem korzyœci materialnych z wiedzy chronionej. Ten warunek mo¿e byæ spe³niony tylko wówczas, gdy
wniosek o zapewnienie ochrony zostanie zg³oszony - w œwietle
obowi¹zuj¹cego prawa - odpowiednim urzêdzie prawid³owo,
a istota chronionej nowoœci w zg³oszeniu uwzglêdniaæ bêdzie
wszystkie aspekty jego zastosowania.
Warunkiem trzecim jest zapewnienie praktycznego
wykorzystania chronionych rozwi¹zañ na drodze realizacji
zak³adanej, proinnowacyjnej polityki. Wyniki prac naukowych, badawczych i rozwojowych to tylko strumieñ artyku³ów,
raportów, ekspertyz, ksi¹¿ek, a w najlepszym wypadku
prototypów, modeli lub wstêpnych opracowañ realizacji
innowacji. Gdyby mia³y one pozostaæ w takim stanie i nigdy nie
przejœæ do etapu wdro¿eñ, to z punktu widzenia polityki
naukowej by³yby ca³kowicie bezu¿yteczne [4]. Ju¿ Stanis³aw
Staszic (1755-1826) przecie¿ g³osi³, ¿e „umiejêtnoœci dopot¹d
s¹ jeszcze pró¿nym wynalazkiem, mo¿e czczym tylko rozumu
wywodem albo pró¿niactwa zabaw¹, dopok¹d nie s¹ zastosowane do u¿ytku narodów”.
Podsumowanie
W gospodarce rynkowej, w coraz wiêkszym stopniu opartej
na wiedzy, w³asnoœæ intelektualna staje siê spraw¹ kluczow¹
w podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych. Podstawow¹ cech¹ praw w³asnoœci intelektualnej jest wy³¹cznoœæ
i monopol, co w konsekwencji prowadzi do podzia³u rynków,
tworzenia barier rynkowych i zahamowani swobodnej wymiany dóbr i us³ug. Natomiast swoboda prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej jest podstaw¹ praw konkurencji, gdy¿ ka¿dy
mo¿e j¹ podj¹æ, a w prawach w³asnoœci intelektualnej jest
odwrotnie. Ró¿nice w interpretacji powy¿szych praw s¹
przyczyn¹ potencjalnych sporów i konfliktów, które najbardziej czytelnie odzwierciedlono w haœle, ¿e - wed³ug za³o¿eñ prawa konkurencji - monopol powoduje spadek innowacyjnoœci, gdy - wed³ug praw autorskich - monopol ma stanowiæ
gwarancjê innowacyjnoœci [1].
Pozostawiaj¹c rozstrzygniêcie powy¿szych problemów
specjalistom nale¿y stwierdziæ, ¿e dotycz¹ one równie¿
aktualnej praktyki sprawnego funkcjonowania gospodarki
opartej na wiedzy. Z jednej bowiem strony jesteœmy œwiadkami
prze³omu cywilizacyjnego, który charakteryzuje siê transformacj¹ dotychczasowego spo³eczeñstwa przemys³owego do
spo³eczeñstwa informacyjnego, stawiaj¹cego w centrum
swoich zainteresowañ rozwój cywilizacji wiedzy, w wyniku
czego - w zwi¹zku z nienotowanym dot¹d rozwojem nauki oraz
postêpem organizacyjno-technicznym - tworzymy coraz
wiêksze zasoby wiedzy usystematyzowanej, coraz wiêcej jej
potrzebujemy i wykorzystujemy. Tymczasem z drugiej strony,
wiedza któr¹ potrzebujemy - bêd¹ca podstawowym elementem
strategii ka¿dej dobrze zarz¹dzanej organizacji - jest coraz
mniej dostêpna, gdy¿ zazwyczaj dotyczy rozwi¹zañ
innowacyjnych, a te jak wiemy - w wyniku obowi¹zuj¹cych
praw w³asnoœci intelektualnej - s¹ chronione przed
wykorzystaniem przez nieuprawnionych.
Brak lub niedostêpnoœæ tej wiedzy powoduje, ¿e wszelkie
decyzje mog¹ byæ podejmowane w warunkach niepewnoœci
i ryzyka, a nieraz dezinformacji i pe³nej ignorancji, zw³aszcza
gdy podejmuj¹cy decyzjê nie zna niezbêdnych faktów i danych
oraz aktualnego stanu, etapów i wyników rozwoju danego
zagadnienia w ujêciu globalnym i nie orientuje siê nawet w mo¿liwoœciach w³asnego racjonalnego dzia³ania w tym wzglêdzie.
W takim stanie rzeczy na pewno nie orientuje siê tak¿e gdzie,
od kogo i kiedy, tego typu informacje (mimo ¿e s¹ zaw³aszczone, zastrze¿one i chronione) mo¿e - i na jakich warunkach
- otrzymaæ [3].
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Problemy powy¿sze ju¿ nigdzie na œwiecie nie s¹ lekcewa¿one, gdy¿ odgrywaj¹ podstawow¹ rolê nie tylko w ochronie
przemys³owej poszczególnych firm, instytucji i przemys³ów,
lecz tak¿e w ogólnej polityce naukowo-innowacyjnej pañstwa.
Nie mo¿na nie wiedzieæ, ¿e nawet chronione rozwi¹zania,
w okreœlonych warunkach, mo¿na wykorzystaæ, z uwagi na
ró¿ne warunki, zakres i czas ochrony w ró¿nych pañstwach i na
ró¿nych rynkach, oraz skutki prawne tej ochrony. Do tego
jednak potrzebna jest specjalistyczna wiedza i instrumenty
dotarcia do niej.
Z tych te¿ w³aœnie wzglêdów przoduj¹ce na ca³ym œwiecie
przemys³y, wspomagane ochron¹ i decyzjami rz¹dowymi,
zw³aszcza w USA (Komisja Corsona), ró¿nymi sposobami
wp³ywaj¹ nie tylko na ograniczanie, lecz wrêcz na zakaz
publikowania jakichkolwiek informacji o wynalazkach i innych rozwi¹zaniach innowacyjnych, jak i pracach nad nimi,
gdy mogliby na tym skorzystaæ konkurenci. Badania prof. J. D.
Bernala (potwierdzone w wielu krajach, w tym tak¿e w Polsce)
wykaza³y. ¯e wyniki 2/3 prac, zakoñczonych odkryciami i wynalazkami, nigdzie nie s¹ publikowane. Informacje na ich temat
ukazuj¹ siê gdy wystawione zosta³y do sprzeda¿y (licencje) lub
gdy autor uzyska³ nowsze rozwi¹zania, które aktualnie s¹
przedmiotem ochrony [5].
Nie mo¿na pomijaæ tak¿e problemu tzw. „mimowolnego”
lub „zamierzonego” naœladownictwa, gdy¿ w zasadzie ka¿de
rozwi¹zanie mo¿na „obejœæ”, lecz z regu³y nie jest to op³acalne,
nie tylko ze wzglêdów technicznych i ekonomicznych, lecz
przede wszystkim etycznych, co na œwiatowych rynkach
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê.
Przedstawiona problematyka jest niezwykle z³o¿ona i wystêpuje we wszystkich obszarach spo³ecznej dzia³alnoœci,
a przede wszystkim wymaga bardzo dobrego przygotowania
merytorycznego. Jej przedmiotem s¹:
- problemy dziedzinowo-techniczne - dotycz¹ce rozwoju
i aktualnego stanu konkretnego rozwi¹zania techniczne w aspekcie szczegó³owej analizy sytuacji ogólnej, aby oceniæ w³asne
mo¿liwoœci perspektywy oraz wyznaczyæ w³asne strategie
i taktyki postêpowania,
- problemy prawne - zwi¹zanie m.in. z aktualnym stanem
ochrony w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji w poszczególnych pañstwach i na
konkretnych rynkach,
- problemy ekonomiczne - dotycz¹ce wyboru priorytetowych tematów prac badawczych, spodziewanych efektów
ekonomicznych i op³acalnoœci ich prowadzenia oraz wyznaczania kierunków specjalizacji,
- problemy kierowania, administrowania i zarz¹dzania
organizacj¹ (dotyczy to równie¿ treœci procesów edukacyjnych
i kszta³cenia).
Dlatego te¿ celem i treœci¹ przedmiotu okreœlonego
skrótowo: Ochrona w³asnoœci intelektualnej powinno byæ
kszta³towanie - w sposób inspiruj¹cy - podstaw proinnowacyjnych i przygotowanie studentów do aktywnego udzia³u w procesach tworzenia i wzrostu innowacyjnoœci gospodarki oraz
efektywnego zarz¹dzania t¹ w³asnoœci¹. Chodzi przecie¿ nie
o zwyk³e zebranie i przekazanie - zaczerpniêtych z literatury okreœlonych informacji i danych, ale o stosunkowo wysoki
stopieñ ich przetworzenia - w oparciu o w³asne doœwiadczenie
i praktykê, gdy¿ maj¹ one s³u¿yæ nie tylko do studiowania
zagadnienia, lecz przede wszystkim do podejmowania
praktycznych decyzji w procesach kierowania, zarz¹dzania
i administrowania, na szerszym lub wê¿szym odcinku, ka¿dej
kariery zawodowej.
Do realizacji powy¿szych zadañ w ¿adnym wypadku nie
wystarczy ju¿ tylko wy³o¿enie i omówienie przepisów prawnych obowi¹zuj¹cych w tej dziedzinie, tak w kraju, jak i w sto-
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sunkach miêdzynarodowych, które bardzo jasno i zrozumiale
przedstawiono w obowi¹zuj¹cych ustawach i komentarzach do
nich. Chodzi bowiem przede wszystkim o wyjaœnienie celu,
zasad i technik postêpowania, aby w okreœlonych warunkach,
przy pomocy odpowiednich procedur i Ÿróde³ informacji,
aktywnie uczestniczyæ w proinnowacyjnych procesach naukowo-badawczych, technicznych, przemys³owych, biznesowych itp., na ka¿dym stanowisku i w ka¿dej dziedzinie
dzia³alnoœci. Nale¿y wiedzieæ nie tylko tym, jakie s¹ sposoby
i warunki ochrony w³asnoœci i ewentualne kary za jej naruszenie, lecz przede wszystkim o tym, jak postêpowaæ, aby
w procesach tych aktywnie uczestniczyæ i osi¹gaæ takie wyniki,
rozwi¹zania, wartoœci i dobra, które - maj¹c walory innowacjimog¹ i powinny byæ chronione, blokuj¹c skutecznie konkurentom mo¿liwoœci rywalizacji [2].
W posumowaniu nale¿y podkreœliæ, ¿e wiedza na temat
postêpu i rozwoju innowacyjnoœci i wynalazczoœci na œwiecie
i uwa¿ne jej œledzenie jest niezwykle dynamicznym czyn
nikiem pobudzaj¹cym, inspiruj¹cym i uaktywniaj¹cym w³asn¹
inwencjê i dzia³alnoœæ twórcz¹. Jest niezbêdna do efektywnego

wspomagania w³asnych prac twórczych w myœl dewizy:
„Intellectual property: a platform for prosperity”.
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PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY ATTRIBUTE OF INNOVATIVENESS AND APPROPRIATING THE KNOWLEDGE. Part 2.
Summary
The entire remark in processes of: formation, developing, application and knowledge management should be directed for the
protection of intellectual property. In order to ensure the full effectiveness from the protection of intellectual property three
essential conditions must be fulfilled. Legal protecting of innovative solutions is the first condition as the private property, without
the smallest delays. The second condition is protecting drawing predicted with law of financial benefits from the protected
knowledge. Providing practical using the protected answers is the third condition, by the assumed pro innovative policies.
Key words: economic development, protection of intellectual property, knowledge management, innovativeness, European Union

Podrêcznik pt. MASZYNY ROLNICZE adresowany jest do
szerokiego grona pracowników dydaktycznych i s³uchaczy uczelni
przyrodniczych oraz u¿ytkowników maszyn rolniczych. Zawarto
w nim podstawowe informacje z prze-dmiotu ”Technika rolnicza
i eksploatacja maszyn rolniczych” wyk³adanego na ww. Uczelniach.
Problematyka wyk³adów tego przedmiotu obejmuje charakterystykê
szerokiego i niezwykle ró¿norodnego asortymentu maszyn i urz¹dzeñ technicznych. Wyczerpuj¹ce omówienie czy opisanie ca³oœci
materia³u jest niemo¿liwe. Z tych te¿ wzglêdów w podrêczniku
przedstawiono œciœle wyselekcjonowane partie materia³u informacje podstawowe oraz te, które s¹ dzie³em autorów lub
powsta³y przy znacz¹cym ich udziale. St¹d te¿, pomimo ¿e
podrêcznik ma charakter pozycji dydaktycznej, nosi znamiona pracy
monograficznej. Materia³ uzupe³niaj¹cy stanowi literatura zamieszczona na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów.
Wydawca:
Bran¿owy Oœrodek Informacji Naukowej, Ekonomicznej
i Normalizacyjnej
Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych
60-963 Poznañ, ul. Staro³êcka 31
tel. 061 87-12-200; fax 061 879-32-62;
e-mail: office@pimr.poznan.pl; Internet:
http://www.pimr.poznan.pl
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