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WYNALAZCY
Biuletyn informacyjny

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
numer 41/42 (2/2012)

Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Polska
www. polskiewynalazki.pl

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Mam niezmierną przyjemność przekazać Państwu
drugi numer biuletynu WYNALAZCY, który przedstawia
działalność naszego Stowarzyszenia w pierwszej połowie
2012 roku. W niniejszym numerze kwartalnika Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Komitet Redakcyjny przedstawia Czytelnikom sylwetkę
jednego z członków naszego Stowarzyszenia, prezentuje
komentarz dotyczący Jednolitego Wspólnotowego Patentu
Europejskiego i podsumowuje XIX Giełdę Wynalazków
oraz liczne imprezy wystawiennicze informując o sukcesach polskich wynalazców odniesionych na międzynarodowych wystawach wynalazków w Kuala Lumpur,
Seulu, Moskwie oraz Genewie.
Bieżący numer naszego kwartalnika jest przygotowywany w przed dzień Seminarium
Kawalerów Honorowego Medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
im. Tadeusza Sendzimira, które odbędzie się 13 czerwca 2012 roku w Sali Senatu Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współorganizatorami tegorocznego
seminarium są Urząd Patentowy RP oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie.
Obecnie SPWiR jest również w trakcie przygotowań do flagowej międzynarodowej
imprezy wystawienniczej wynalazków i innowacyjnych rozwiązań IWIS 2012, która
odbędzie się w dniach 16-19 października 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki
Warszawskiej. W tym roku nasze zaproszenie do współpracy przy organizacji IWIS-u przyjął
Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy wspomniałem w numerze 1/2012, że uważam,
iż biuletyn WYNALAZCY, jest biuletynem całego środowiska wynalazczego w Polsce
i zachęcałem wszystkich Członków SPWiR do czynnego udziału w przygotowywaniu
kolejnych numerów naszego biuletynu. Na moją prośbę odpowiedzieli koleżanka doc. dr inż.
Lidia Jackiewicz-Kozanecka oraz Prezes Honorowy SPWiR dr. inż. Jerzy Polaczek. Tekst Pani
doc. dr inż. Lidii Jackiewicz-Kozaneckej dotyczył osoby Pana prof. dr hab. inż. Dominika
Sankowskiego oraz rozpoczął cykl prezentacji, na łamach biuletynu WYNALAZCY, sylwetek
polskich wynalazców, których osiągnięcia uzyskały uznanie nie tylko w Polsce, ale także na
świecie. Uprzejmie dziękuję za przygotowane teksty, które są zamieszczone w bieżącym
numerze naszego biuletynu. Jednocześnie nadal zachęcam do przesyłania do redakcji
kwartalnika artykułów oraz materiałów dotyczących bieżącej działalności w Rejonowych
Oddziałach i Kołach SPWiR. Redakcja biuletynu przewiduje umieszczenie w kolejnych
numerach WYNALAZCÓW recenzowanej wkładki naukowej, która będzie przedstawiała
opisy oraz prezentowała wyniki wdrożeń kilku aktualnych opracowań innowacyjnych.
Ostatnie sukcesy twórców oraz obecnie rozwijająca się bardzo dynamicznie działalność
SPWiR, cieszą mnie tym bardziej, ponieważ sytuacja finansowa naszego Stowarzyszenia na
dzień 5 listopada 2011 roku oraz liczne nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte przez
poprzednie władze SPWiR, stawiały pod wielkim znakiem zapytania przyszłość
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Równie niepokojąca dla nowych
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władz SPWiR, była beztroska oraz brak zaangażowania, ze strony poprzedniego prezesa
SPWiR, w wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Pomimo licznych próśb, pism oraz zobowiązania
przez Krajową Radę z dnia 30 stycznia 2012 roku Pana dr inż. Adama Rylskiego byłego
prezesa KR SPWiR do niezwłocznego złożenia stosownych zestawień oraz wyjaśnień do
chwili obecnej do Stowarzyszenia nie wpłynęło żadne wyjaśnienie dotyczące zaistniałej
sytuacji oprócz napisanego odręcznie nic nie wnoszącego zestawienia kilkunastu składników
majątkowych (takich jak: ilość kartek papieru firmowego, ilość medali IWIS-u itp.). Wobec
powyższego w najbliższym czasie na wniosek Prezydium KR SPWiR oraz Głównej Komisji
Rewizyjnej KR SPWiR, Krajowa Rada Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będzie zmuszona podjąć czynności zgodne ze Statutem SPWiR oraz obowiązującymi
przepisami prawa wobec osób winnych przedstawionych zaniedbań.
Życzę miłej lektury.
dr hab. inż. Michał Szota

Prezes SPWiR
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Sylwetka wynalazcy
prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Prof. D. Sankowski jest absolwentem
Wydziału
Elektrycznego
Politechniki
Łódzkiej (1970), a ponadto ukończył studia
matematyczne – specjalność metody
numeryczne – na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach i otrzymał dyplom magistra
matematyki (1973).

Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Kawaler Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira prof. Dominik
Sankowski swoją działalnością naukowobadawczą, wynalazczą i organizacyjną
znakomicie realizuje przesłanie Patrona
tego Medalu w zakresie twórczego
myślenia, jako ważnego czynnika postępu
naukowo-technicznego i wzrostu gospodarczego, a dzięki temu tworzenia dobrego
wizerunku Polski w świecie.
Wyrazem tego są liczne prace naukowobadawcze oraz innowacyjne rozwiązania
konstrukcyjne i technologiczne w postaci
opatentowanych wynalazków znajdujących
praktyczne zastosowanie.

Z sukcesem zdobywał kolejne tytuły
i stopnie naukowe: praca doktorska
z wyróżnieniem (1979), praca habilitacyjna
(1989), tytuł profesora (1998). Od 2001 roku
Dominik Sankowski jest profesorem zwyczajnym. Od 1995 roku pełni funkcję
kierownika Katedry Informatyki Stosowanej, którą od podstaw zorganizował
i w której jest zatrudnionych 70 osób;
współtworzył również kierunek Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.
Specjalność naukowa prof. D. Sankowskiego obejmuje: analizę i przetwarzanie
obrazów, rozpoznawanie obrazów, systemy inteligentne, inżynierię oprogramowania, przetwarzanie danych, systemy
czasu rzeczywistego, systemy informatyczne w zarządzaniu, identyfikację on-line
obiektów przemysłowych i automatyzację
procesów cieplnych. Odbył staże przemysłowe i naukowe w kraju i za granicą.
Wykładał na uniwersytetach w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii,
Norwegii, Chinach, Australii i Singapurze,
z którymi nadal współpracuje.
W ramach prac badawczych prowadzonych w Katedrze zorganizował zespoły
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naukowe w dziedzinach przetwarzania,
rozpoznawania i analizy obrazów, tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania, implementacji technik i metod
sztucznej inteligencji, a także automatycznej identyfikacji i regulacji obiektów przemysłowych w systemach czasu rzeczywistego. Ostatnie publikacje i wystąpienia na
konferencjach
dotyczą
społeczeństwa
informacyjnego.
Aktualna
działalność
naukowa prof. Dominika Sankowskiego
obejmuje również tematykę związaną
z informatyzacją jednostek administracji
samorządowej.
Prof. Dominik Sankowski był promotorem 16 zakończonych przewodów doktorskich (w tym 11 z wyróżnieniem). Aktualnie sprawuje opiekę nad kilkunastoma
doktorantami, z których 8 ma wszczęte
przewody doktorskie. Wypromowanych
doktorów inspiruje do dalszych prac
naukowych, dzięki czemu 6 pracowników
Katedry Informatyki zakończyło rozprawy
habilitacyjne.
Prof. D. Sankowski pełnił także funkcje
recenzenta:
 prac doktorskich (13 rozpraw obronionych w Polsce i 2 rozpraw
obronionych za granicą – na
Uniwersytecie
w
Manchesterze
w 2007 i 2008 roku)
 3 rozpraw habilitacyjnych
 dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora za
granicą (5)
 dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
w Polsce (4)
Prof. D. Sankowski jest pomysłodawcą
i współtwórcą Łódzkiej Szkoły Tomografii
Procesowej. Sukcesem tej szkoły było
między innymi pozyskanie środków
unijnych i z Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego w wysokości ok. 2mln
euro na zorganizowanie od podstaw
jednych z najnowocześniejszych na świecie
półprzemysłowych laboratoriów tomografii
procesowej.
Prof. D. Sankowski jest uznanym
w świecie
autorytetem
w
zakresie
tomografii procesowej, o czym świadczy
między innymi powierzenie mu w 2007
roku funkcji Communication Director
w pięcioosobowym prezydium International Society of Process Tomography (ISIPT).
Natomiast w 2010 roku podczas 6-ego
Światowego
Kongresu
Tomografii
Procesowej w Chinach podjęto decyzję
o powierzeniu
Katedrze
Informatyki
Stosowanej organizacji kolejnego, 7-ego
Kongresu, który odbędzie się w Krakowie
w 2013 roku. Jest także członkiem –
Amerykańskiej IEEE Computer Society
oraz Elektrotermii Polskiej Akademii Nauk
(od 1994r), a także Doktorem Honoris
Causa Państwowej Akademii Finansów we
Lwowie.





Został również powołany do:
Grupy Ekspertów ds. kierunku
Informatyka
Państwowej Komisji Akredytacyjnej
(PKA)
Komisji
Akredytacyjnej
Uczelni
Technicznych (KAUT)
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA)

Prof. D. Sankowski odznacza się nie
tylko niezwykłą inwencją twórczą, ale także
dużymi zdolnościami organizacyjnymi
przy opracowywaniu, promocji i wdrażaniu innowacji. Świadczy o tym między
innymi kierowanie ze strony polskiej 4-ma
międzynarodowymi grantami i projektami
badawczymi jak na przykład:
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„Software
Development
for
Industrial
Tomography”
No
12463/Regular Budget Fund (RBF) –
koordynowany projekt badawczy
finansowany przez Międzynarodową Agencją Energii Atomowej
z Wiednia, który dotyczy zastosowania
dwóch
komplementarnych
technik tomograficznych



„Opracowanie oprogramowania dla
systemów GIS 3D” Herman Becker –
Niemcy w ramach współpracy
z niemiecką firmą w zakresie rekonstrukcji modeli otoczenia dla potrzeb
nawigacji samochodowej.



„Development of Excellence in NonInvasive Diagnostic System for
Industrials and Scientific Applications” o akronimie: DENIDIA,
prowadzony w ramach 6. PR Mobility - Marie Curie Host
Fellowships for the Transfer of
Knowledge na podstawie kontraktu
zawartego z Commission of the
European Communities – Research
Directorate-General o nr MTKD-CT2006-039546 (2006-2010).

Prof. D. Sankowski kierował także 6
projektami badawczymi KBN i MNISW
oraz 6 grantami promotorskimi KBN.
Rezultaty 12 prac naukowo-badawczych,
którymi kierował prof. D. Sankowski
zostały wdrożone w krajowym przemyśle,
w postaci różnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów, – którego członkiem od
2001 roku jest prof. D. Sankowski – wielokrotnie promowało jego wynalazki na największych międzynarodowych wystawach
innowacji w kraju i za granicą, gdzie

spotykały się z wysoką oceną Jury
w postaci licznych (75) medali, nagród
specjalnych, odznaczeń i dyplomów.
Szczególne uznanie zdobyły następujące wynalazki:


Skomputeryzowany
system
„Thermo-Wet” do automatycznych
pomiarów napięcia powierzchniowego i zwilżalności w wysokich
temperaturach.
Umożliwia
pomiar
napięcia
powierzchniowego cieczy i kąta
zwilżania ciała stałego cieczą
w szerokim zakresie temperatur (do
1700oC); komputer steruje automatyką całego stanowiska i jest jednocześnie
centrum
przetwarzania
informacji obrazowej.

Wyróżnienia:
- Złoty Medal „Brussels-Eureka` 2001”
- Medal Genius` 2002 – Budapeszt
- Srebrny Medal „YEN`A` 2002” –
Norymberga
- Dyplom
Ministra
Nauki
i Przewodniczącego KBN za działalność innowacyjną (2002),


Wysokotemperaturowy tester lutowności.
Urządzenie pozwala na pracę
w zakresie temperatur 200 – 1000oC
i umożliwia badania lutowności
materiałów w różnej postaci. Tester
jest w pełni automatyczny, sterowany przez system komputerowy
kontrolujący
przebieg
pomiaru
i umożliwiający archiwizację danych
pomiarowych.

Wyróżnienia:
- Grand Prix Archimedes` 2005
Moskwa
- Nagroda
ministra
Nauki
Informatyzacji (2005)
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- Złoty Medal Archimedes 2005 –
Moskwa
- Wyróżnienie „Łódzkie Eureka` 2004”
- Złoty Medal Concours – Lepine –2005
– Paryż
- Nagroda specjalna i Dyplom Ministra
Edukacji i Nauki – 2006
- Złoty Medal – Seul, Korea Płd. – 2006
- Złoty Medal – Suzhou, Chiny – 2008
- Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (2009, 2012)


Najnowszym wynalazkiem opracowanym przez Zespół z Katedry
Informatyki Stosowanej pod kierunkiem Profesora i od samego
początku przystosowywanym do
wdrożenia
dzięki
współpracy
z przedsiębiorstwem PREXER jest
„Robot mobilny pola walki do zadań
zwiadu i wykrywania min”.
Robot mobilny pola walki przeszedł
pomyślnie próby na poligonie
wojskowym w różnych warunkach.
Był on prezentowany na jednej
z najbardziej prestiżowych imprez
branży wojskowej w Polsce, na
Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie
wzbudził duże zainteresowanie. Był
również prezentowany i opisywany
przez Polską Agencję Prasową
i Telewizję. (por. rys. 1)

Profesor D. Sankowski wyniki swoich
badań opublikował w monografiach,
krajowych i zagranicznych, oraz w ponad
250 artykułach na konferencjach i w czasopismach krajowych i międzynarodowych,
z których najważniejsze to:
-

6 monografii
4 rozdziały w monografiach zbiorowych
20 artykułów w czasopismach
z Thomson Scientific Master
Journal List (lista filadelfijska)

Za dotychczasową działalność innowacyjną i naukowo-badawczą Profesor otrzymał także odznaczenia:
-

-

-

-

-

Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
Medal
Komisji
Edukacji
Narodowej
Belgijski Krzyż Kawalerski –
Merite de l`Invention
Medal Honorowy Stowarzyszenia
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów im. Tadeusza
Sendzimira
Order Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców
(IFIA): Krzyż Kawalerski Orderu
IOMI (International Order of Merit of the Inventors) (por. rys. 2).
Dyplomy
Ministra
Nauki
i Przewodniczącego KBN za
działalność innowacyjną
Indywidualną Nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego I
stopnia za kształcenie kadr
naukowych 2011.
Nagroda
Miasta
Łodzi
za
wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, maj 2012.

Nie sposób w tej krótkiej biograficznej
informacji przedstawić wszystkie dokonania Profesora. Należy jednak wspomnieć,
że odniósł także sukcesy w innych dziedzinach, między innymi w 1986r. otrzymał
nagrodę Rejs Roku za przepłynięcie Atlantyku w skrajnie trudnych warunkach na
jachcie s/y Stomil.
Profesor jest dumny ze swojej rodziny.
Jest on żonaty (żona Maria –mgr chemii ) i
ma 3 dzieci: dr n. ekonomicznych Anna
Bąkała (36) dr inż. Wojciech Sankowski
(32), Ewa (23) studentka Uniwersytetu
Łódzkiego. Wnuczęta Agata (10), Michal
(8), Alicja (1)
Opracowała:
doc dr inż. Lidia Jackiewicz – Kozanecka
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XIX GIEŁDA WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA KRAJOWYCH
ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH WYSTACH INNOWACJI

W dniach od 6 do 11 marca 2012 r. w sali
wystawowej Muzeum Techniki Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie odbywała się
coroczna Giełda Wynalazków wyróżnionych na międzynarodowych wystawach
i targach innowacji. Była to już
dziewiętnasta edycja Giełdy wynalazków,
która dotyczyła szczególnych osiągnięć
wynalazczych z 2011 roku. W tym roku
honorowy patronat nad Giełda wynalazków objęło:
Ministerstwo
Wyższego,

Nauki

i

Szkolnictwa

Urząd Patentowy RP,
Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Rada Głowna Instytutów Badawczych,
Naczelna Organizacja Techniczna.
Uroczystość otwarcia Giełdy jest
każdorazowo bardzo ważnym wydarzeniem dla środowiska wynalazczego
w Polsce. Uczestniczący w niej wynalazcy
bardzo sobie cenią wręczane im z tej okazji
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego statuetki, dyplomy i listy
gratulacyjne. W tych uroczystościach
uczestniczą liczni przedstawiciele władz
i urzędów państwowych, goście specjalni
oraz dziennikarze. Giełdy Wynalazków
spełniają także ważną funkcję wychowawczą, popularyzatorską i edukacyjną dla
młodzieży szkolnej oraz studentów.
Tegoroczną uroczystość tradycyjnie już
prowadził Pan Jerzy Jasiuk – dyrektor
Muzeum Techniki, a swoją obecnością
uświetniły ją Panie Alicja Adamczak –
prezes Urzędu Patentowego RP, Ewa

Mańkiewicz-Cudny – prezes Federacji
Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej oraz
Panowie Jacek Guliński – podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Leszek Rafalski – przewodniczący
Rady
Głównej
Instytutów
Badawczych.
Tradycyjnie XIX Giełdę Wynalazków
rozpoczęły
uroczyste
okolicznościowe
przemówienia. Kolejnym punktem GW
było wręczenie dyplomów i statuetek
przyznanych
przez
Ministra
Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, które otrzymały
instytuty badawcze oraz wyższe uczelnie,
które w 2011 roku szczególnie wyróżniły
się w promocji polskiej myśli wynalazczej
na arenie międzynarodowej (w tym
Instytut Nafty i Gazu, Wojskowa Akademia
Techniczna), a także twórcy rozwiązań,
które otrzymały złote medale z wyróżnieniem.

Jedna z laureatek odbiera Nagrodę Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze
z rąk Podsekretarza Stanu w MNiSzW Pana
Jacak Gulińskiego oraz Prezesa SPWiR Pana
Michała Szoty
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Dla pozostałych laureatów (zdobywców
medali złotych, srebrnych i brązowych)
przygotowano dyplomy. Na Giełdzie
zaprezentowane i wyróżnione zostały
również prace laureatów ubiegłorocznej
edycji konkursu „Młody Innowator”, które
znalazły uznanie na międzynarodowych
imprezach wynalazczych.

Laureat konkursu „Młody Innowator”
z wręczoną statuetką oraz dyplomem

W czasie trwania gali otwarcia XIX
Giełdy Wynalazków wręczono specjalna
nagrodę
ufundowaną
przez
Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej dla
firmy „INVEX” z Kielc za największą ilość
patentów zgłoszonych w 2011 roku.

Pani prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej - Lidia Adamczak
wręcza specjalną nagrodę Panu Remigiuszowi
Szczepaniakowi za uzyskanie 11 patentów
w 2011 roku

Po zakończeniu ceremonii otwarcia
Giełdy Wynalazków, uczestnicy oraz
zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z prezentowanymi przez około
200
wynalazców
90
rozwiązaniami
technicznymi.

Podsekretarz Stanu w MNiSzW – Jacek
Guliński, Prezesa SPWiR – Michał Szota
zwiedzają Giełdę Wynalazków i prowadzą
rozmowy z autorami racjonalizatorskich
rozwiązań

W minionym roku 2011 Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
zorganizowało
polskie
stoiska
na
wystawach w Kuala Lumpur (MTE, ITEX),
Cluj Napoca (PRO-INVENT), Moskwie
(ARCHIMEDES), Seulu (KIWIE, SIIF),
Stalinie (AGRO ARCA), Iasi (EUROINVENT,
INVENTICA),
Sewastopolu
(NEW TIME), Taipei (INST), Sztokholmie,
Zagrzebiu (ARCA), Bukareszcie (INVENTIKA), Norymberdze (iENA) i Brukseli
(INNOVA EUREKA). Na wymienionych
wystawach zostało zaprezentowanych 480
innowacyjnych rozwiązań i wynalazków,
które zostały nagrodzone: 21 złotymi
medalami z wyróżnieniem, 116 złotymi
medalami, 110 srebrnymi medalami, 72
brązowymi medalami i 87 nagrodami
specjalnymi.
XIX Giełda Wynalazków mogła się odbyć
dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
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XV MIĘDZYNARODOWY SALON
WYNALAZKÓW i INNOVACJNYCH
TECHNOLOGII „ARCHIMEDES 2012”

W dniach 20 – 23 marca 2012 roku
Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów uczestniczyło w XV
Międzynarodowym Salonie Wynalazków
i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2012”. Polskie stoisko cieszyło się
dużą popularnością, uznaniem i zainteresowaniem ze strony zwiedzających .

Pamiątkowe zdjęcie Wiceprezesa KR SPWiR
z przedstawicielami Ukrainy

Goście wystawy odwiedzający polskie stoisko
reprezentowane przez przedstawicieli SPWiR

Na powierzchni prawie 5000m² zostało
zaprezentowanych
1057
rozwiązań
innowacyjnych, wśród których znalazły się
22 polskie wynalazki. Zgłoszone do oceny
międzynarodowego jury prace racjonalizatorskie pochodziły od wykonawców ze
sfery nauki, przemysłu, od młodzieży
szkolnej oraz studentów. W czasie trwania
wystawy polscy reprezentanci, którymi byli
członkowie Prezydium Wiceprezesi KR
SPWiR – Józef Dziopak i Piotr Michniowski
zawiązywali bliskie kontakty z innymi
wynalazcami.

Polskie rozwiązania technologiczne
zostały zauważone przez reprezentantów
międzynarodowych organizacji wynalazczych, co potwierdzone zostało wyróżnieniem jednej z nich nagrodą specjalną, którą
w imieniu twórców odebrał Wiceprezes KR
SPWiR Piotr Michniowski.

Piotr Michniowski odbiera nagrodę
specjalna Tajwańskiej Organizacji
Wynalazczej
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Nasi przedstawiciele wręczyli nagrodę
specjalna młodemu innowatorowi z Rosji,
który zaprezentował na wystawie najlepszy
projekt w kategorii junior.

Piotr Michniowski oraz Józef Dziopak
z nagrodzonym młodym innowatorem

Podczas tegorocznej edycji wystawy
odbyło się szereg imprez, w których udział
wzięło ponad 450 podmiotów ze sfery
nauki, przedsiębiorstw przemysłowych
oraz indywidualnych przedsiębiorców z 46
regionów Federacji Rosyjskiej oraz z 18
innych krajów, w tym z Polski. Głównymi
punktami programu były:







Wystawa wynalazków i innowacji
technologii
Konferencja na temat ochrony
prawnej wyników aktywności intelektualnej
Międzynarodowy
Uniwersytet
wynalazcy
Prezentacja nowoczesnych technologii
Konkurs „Znak towarowy – Kierownik”

„ARCHIMEDES” jest jedną z największych wystaw wynalazków i innowacji na
świecie. Uczestnicząc w niej, można
zaprezentować całemu światu oryginalne
rozwiązania, a przy okazji wziąć udział
w licznych konkursach:

 Najlepszy
wynalazek
Salonu
„Archimedes”
 Najlepsze
przemysłowe
próbki
Salonu „Archimedes”
 Najlepszy wynalazca Moskwy
 Potencjał innowacyjny młodzieży
 Najlepszy
wynalazek
naukowej
i technicznej
kreatywności
młodzieży Salonu „Archimedes”
 Najlepszy wynalazek w dziedzinie
nanotechnologii
 Najlepszy wynalazek w robotyce
 Najlepszy wynalazek Ministerstwa
Obrony Rosji
 Najlepszy wynalazek w dziedzinie
ochrony i bezpieczeństwa ludzi
 Najlepszy wynalazek w dziedzinie
architektury i przestrzeni
 Najlepszy wynalazek w dziedzinie
usług komunalnych
 Najlepszy wynalazek w dziedzinie
oszczędności energii
Na gali kończącej wystawę głos zabrał
prof. dr hab. Józef Dziopak, który
podziękował za możliwość wzięcia udziału
w tak uznanej w środowisku wynalazców
wystawie, zaprosił twórców z Rosji do
udziału w wystawie IWIS 2012 oraz przyjął
zaproszenie dla SPWiR do organizacji
w 2013 roku stoiska polskiego na salonie
wystawienniczym ARCHIMEDES.

Józef Dziopak w czasie swojego wystąpienia
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Prezentowane na wystawie polskie wynalazki otrzymały następujące wyróżnienia:
 Nowa konstrukcja tarczy do obróbki
powierzchni
mineralnych
(Politechnika
Częstochowska) - prof. dr hab. inż.
Jarosław Rajczyk, dr inż. Zbigniew
Rajczyk, mgr inż. Mariusz Kosiń - złoty
medal
 Funkcjonalne materiały na bazie żelaza
o doskonałych
własnościach
aplikacyjnych
(Politechnika Częstochowska) - dr Marcin
Nabiałek, dr hab. inż. Michał Szota,
dr Marcin Dośpiał, prof. dr hab. inż.
Henryk Dyja, mgr inż. Jarosław Jędryka,
dr Katarzyna Sobczyk - srebrny medal
 Unikalne materiały magnetycznie twarde
przeznaczone do produkcji czujników i silników
wysokotemperaturowych
(Politechnika
Częstochowska) - dr Marcin Dośpiał,
dr Marcin Nabiałek, dr hab. inż. Michał
Szota, mgr Paweł Pietrusiewicz, Łukasz
Michta - srebrny medal
 Zastosowanie metody szybkiego chłodzenia
ciekłego stopu do otrzymywania podłoży
wykorzystywanych do produkcji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących (Politechnika Częstochowska) - dr hab. inż.
Michał Szota, dr Marcin Nabiałek, mgr
inż. Jarosław Jędryka, dr Marcin Dośpiał,
dr Katarzyna Szota, prof. dr hab. inż.
Henryk Dyja - złoty medal
 Nowoczesna nieliniowo-optyczna koherentna
metoda lidarowej detekcji ozonu w atmosferze
(Politechnika
Częstochowska)
–
dr Katarzyna Oźga, prof. dr hab. inż. Iwan
Kityk, dr hab. inż. Andrzej Rusek, dr inż.
Artur Wojciechowski, dr Piotr Rakus,
dr hab. inż.Michał Szota, dr Marcin
Nabiałek - brązowy medal
 Nowe rozwiązania aparaturowe i metodyczne w powierzchniowej obróbce przetopieniowej stopów magnezu (Politechnika
Częstochowska) - dr inż. Krzysztof Kudła,
prof. PCz., dr hab. inż. Józef Iwaszko, mgr
inż. Monika Strzelecka - srebrny medal

 Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe
o osnowie poliuretanowej (Politechnika
Śląska) - prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, mgr inż. Anna Tomiczek brązowy medal
 Nanostrukturalny materiał kompozytowy
o osnowie stopów aluminium do przeróbki
plastycznej oraz sposób jego wytwarzania
(Politechnika Śląska) - prof. dr hab. inż.
Leszek A. Dobrzański, mgr inż. Błażej
Tomiczek, dr inż. Marcin Adamiak, dr inż.
Grzegorz Matula - złoty medal
 Wewnątrzustrojowa
proteza
przełyku
z materiału
kompozytowego
o
osnowie
polimerowej wzmacnianego ciągłym włóknem
aramidowym (Politechnika Śląska) - prof.
zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański,
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe, mgr
inż. Agnieszka J. Nowak - srebrny medal
 Lekki
pancerz
prętowy
(Wojskowa
Akademia Techniczna) - prof. dr hab. inż.
Tadeusz Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław
Barnat, dr inż. Robert Panowicz, mgr inż.
Kamil Sybilski - srebrny medal
 Wagon kolejowy z obrotową platformą
ładunkową
(Wojskowa
Akademia
Techniczna) - prof. dr hab. inż. Tadeusz
Niezgoda, dr hab. inż. Wiesław Barnat,
dr inż. Wiesław Krasoń, dr inż. Roman
Gieleta, dr inż. Paweł Dziewulski, dr inż.
Grzegorz Sławiński - brązowy medal
 Uniwersalny panel ochronny poprawiający
bezpieczeństwa ludzi w pojazdach specjalnych
i infrastrukturze poprzez absorpcję energii
wybuchu (Wojskowa Akademia Techniczna)
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda,
dr hab. inż. Wiesław Barnat, dr inż. Robert
Panowicz - złoty medal
 Konstrukcyjne materiały wielowarstwowe
polimerowo-elastomerowe (Instytut Inżynierii
Materiałów Polimerowych i Barwników) prof. dr hab. inż. Maria Rajkiewicz srebrny medal
 Biometryczny system kontroli dostępu
XChronosBio (Instytut Maszyn Matematycznych) - mgr inż. Lech Naumowski,
mgr inż. Jarosław Wojtowicz, mgr inż.
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Elżbieta Gomulska, mgr inż. Mirosława
Plucińska, inż. Mirosław Owczarek, mgr
inż. Krzysztof Dzik, mgr inż. Leon
Rozbici, Tomasz Gregorczuk - złoty medal
 System zarządzania obiegiem dokumentów
dokMistrz 2.0 (Instytut Maszyn Matematycznych) - mgr Grzegorz Mazurkiewicz,
mgr inż. Monika Biskupska, mgr Wioleta
Borysewicz, mgr inż. Tomasz Marciniak,
mgr inż. Bożena Przyborowska - brązowy
medal
 WibroTermoFluid® – Sposób fluidalnej
obróbki cieplnej (Instytut Mechaniki
Precyzyjnej) - prof. dr hab. inż. Aleksander
Nakonieczny, dr inż. Tomasz Babul, inż.
Zdzisław Obuchowicz - srebrny medal
 Nanostrukturalne powłoki Co-P jako bariery
dyfuzyjne w elektronice (Instytut Mechaniki
Precyzyjnej) - mgr inż. Andrzej Przywóski,
mgr Katarzyna Rymer, prof. dr hab.
Aleksander Nakonieczny - złoty medal
 Prototypowy
układ
pomiarowy
do
wykrywania wad i naprężeń w kołach zębatych
stosowanych w silnikach lotniczych (Instytut
Mechaniki Precyzyjnej) - mgr inż.
Sylwester Jończyk, mgr inz. Karol
Niedźwiedzki, dr inż. Tomasz Babul, prof.
dr hab. inż. Aleksander Nakonieczny srebrny medal
 Sposób i wyposażenie dla otrzymywania
filetów bez ości z karpi (Morski Instytut
Rybacki – PIB) - mgr inż. Wiktor
Kołodziejski, dr hab. inż. Andrzej
Dowgiałło prof. nadzw., dr inż. Bogusław
Pawlikowski, prof. dr hab. inż. Jarosław

Diakun - złoty medal
 Robot
pirotechniczno-bojowy
IBIS
(Przemysłowy
Instytut
Automatyki
i Pomiarów PIAP) - mgr inż. Adam Aftyka,
mgr inż. Piotr Bigaj, mgr inż. Łukasz
Dudek, mgr inż. Sławomir Kapelko, mgr
inż. Piotr Kociel, mgr inż. Sebastian
Pawłowski - złoty medal
 Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw
z wymiennymi
adapterami
roboczymi
(Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
(PIMR)) - Marek Synowiecki*, Kazimierz
Anioł*, Marek Cebula*, Robert Lech*,
Roman Rogacki, Tadeusz Pawłowski,
Jarosław Mac, Jan Szczepaniak, Ryszard
Grzechowiak* Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AKPIL - medal
 Nowy materiał w technologii budowy
nawierzchni drogowych, know-how na nowe
rozwiązanie materiałowe wykorzystywane do
budowy betonowych nawierzchni drogowych
(Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.) inż. Rafał Lewandowski, mgr inż. Tadeusz
Głowacki, prof. dr hab. Inż. Jarosław
Rajczyk*
* Politechnika Częstochowska, Wydział
Budownictwa - złoty medal
Udział w XV Międzynarodowym Salonie
Wynalazków i Innowacyjnych Technologii był
możliwy dzięki dofinansowaniu
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

!SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA WYNALAZKÓW W WARSZAWIE

IWIS 2012
Tegoroczna wystawa odbędzie się w dniach 16 – 19 października 2012 r.
w Politechnice Warszawskiej (Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa)
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Komentarz Dr inż. Jerzego Polaczka Honorowego
Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów do Jednolitego Europejskiego
Patentu Wspólnotowego, będący za zgodą autora
przedrukiem z Przemysłu Chemicznego 2012, 90, nr 7.

Lizbońska strategia rozwoju Unii
Europejskiej poniosła fiasko i ambitny plan
doścignięcia
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki Północnej pod względem tempa
wzrostu
gospodarczego
„spalił
na
panewce”. Spektakularnym przykładem
niemocy Komisji Europejskiej w podejmowaniu jednoznacznych decyzji, umożliwiających reformowanie unijnych instytucji
i struktur, była sprawa Europejskiego
Patentu Wspólnotowego. Wprowadzenie
rozwiązania prawnego, umożliwiającego
pełną ochronę własności przemysłowej na
terenie wszystkich krajów członkowskich
Unii Europejskiej po dokonaniu zgłoszenia
w jednym z tych krajów, było już od
początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
przedmiotem usilnych starań ze strony
Europejskiej
Federacji
Stowarzyszeń
Wynalazców AEI (Association of European
Inventors), zapoczątkowanych z inicjatywy
Pana Georgesa Herrmanna, obecnie prezesa
honorowego AEI. Tak zwany „patent
europejski”, udzielany obecnie przez
Europejski
Urząd
Patentowy
EPO
w Monachium, nie daje sam w sobie żadnej
ochrony patentowej ani na terenie państw
członkowskich, ani na terenie krajów, które
podpisały układ o współpracy patentowej,
a może jedynie stanowić punkt wyjścia do
starania się o ochronę patentową w tych
krajach w trybie określonym regulacjami
prawnymi poszczególnych państw z konie-

cznością ponoszenia wszelkich kosztów
z tym związanych.
A koszty te są niebagatelne. Z kalkulacji
przedłożonych delegatom na Walne
Zgromadzenie AEI w 2000 r. można było
stwierdzić,
że
uzyskanie
ochrony
patentowej w 15 krajach Unii na okres 10
lat wynosiło ok. 59 tys. euro, podczas gdy
uzyskanie ochrony na całym terytorium
USA, porównywalnym z terytorium Unii
pod względem liczby ludności i poziomem
rozwoju gospodarczego, tylko 4 tys. euro
dla dużych przedsiębiorstw i jedynie 2 tys.
euro dla indywidualnych wynalazców
i małych firm. Jak podał w 2006 r. Kamil
Idris,
prezes
Światowej
Organizacji
Własności Intelektualnej WIPO w Genewie,
w swoim opracowaniu Intellectual property.
A power tool for economic growth, koszt
ochrony patentowej w 8 czołowych krajach
członkowskich UE wynosił prawie 47 tys.
USD, co było porównywalne z kalkulacjami
AEI. Różnice w tych szacunkach wynikały
z trudności wyceny opłat wnoszonych do
kancelarii rzeczników patentowych, które
to opłaty stanowi podstawowe źródło
kosztów związanych z patentowaniem
w poszczególnych krajach UE.
Wobec braku barier celnych i ograniczeń
w przemieszczaniu się ludzi i towarów
wewnątrz UE i przy równoczesnym
terytorialnym
ograniczeniu
działania
prawa patentowego konieczne stało się
podjęcie kroków w celu jak najszybszego
dostosowania
przepisów
prawa
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patentowego do nowej sytuacji politycznej,
w której ochrona patentowa w poszczególnych krajach członkowskich UE stała się
fikcją, ponieważ praktycznie brak jest
możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu
naruszenia praw wyłącznych, jeśli nie
posiada się ochrony we wszystkich
państwach członkowskich UE. A niezbędne
nakłady finansowe przekraczały możliwości małych i średnich przedsiębiorstw,
instytucji naukowych i indywidualnych
wynalazców. Potrzeba szybkiego wprowadzenia Europejskiego Patentu Wspólnotowego była, zatem bardzo pilna, aby
można było jak najszybciej poprawić
konkurencyjność
gospodarki
krajów
członkowskich UE. Szczególnie ważne było
tu też uwzględnienie interesów wynalazców indywidualnych, którzy, jak uczy nas
historia, byli twórcami wynalazków
o epokowym znaczeniu (Edison, Siemens,
Faraday,
Gutenberg,
Sendzimir,
Skłodowska-Curie).
Europejski Patent Wspólnotowy miał
stanowić z jednej strony kolejny element
integracji europejskiej, a z drugiej strony
miał podnieść konkurencyjność gospodarki
krajów członkowskich UE, poprzez istotne
ograniczenie kosztów ochrony patentowej
wewnątrz
Unii,
przy
równoczesnej
poprawie skuteczności egzekwowania tej
ochrony przez poszczególne kraje członkowskie na zasadzie wzajemności. Wysiłki
te były jednak bezskuteczne, nie tylko ze
względu
na
konserwatyzm
Komisji
Europejskiej i niechęć do wprowadzania
zmian, ale głównie ze względu na protesty
rzeczników patentowych w krajach Unii,
którzy po wprowadzeniu Europejskiego
Patentu Wspólnotowego utraciliby horrendalnie wysokie przychody z tytułu tłumaczenia opisów patentowych i dostosowywania ich formy do wymogów urzędów
patentowych w poszczególnych krajach.
Działania te nie mają charakteru twórczego
i nie przysparzają elementów postępu

technicznego, a ograniczają się jedynie do
„przeformatowania”
tekstów.
Lobby
rzeczników
patentowych,
związanych
ściśle
z
narodowymi
Urzędami
Patentowymi, było i jest bardzo silne.
Skutecznie
torpeduje
ono
pomysły
jakichkolwiek zmian.
Zmianami nie były również zainteresowane wielkie koncerny przemysłowe,
które były w stanie ponosić wygórowane
koszty ochrony patentowej, przenosząc je
na odbiorców wytwarzanych przez siebie
produktów.
Zainteresowane
żywotnie
zmianami były natomiast małe i średnie
przedsiębiorstwa innowacyjne oraz instytucje naukowe, które w tej chwili praktycznie zaprzestały ochrony patentowej
swoich wynalazków w krajach członkowskich UE. W przypadku Urzędów
Patentowych w nowych krajach członkowskich wprowadzenie Europejskiego Patentu
Wspólnotowego podniosłoby zasadniczo
ich prestiż i znaczenie na arenie unijnej.
Instytucja nowego Europejskiego
Patentu Wspólnotowego powinna zastąpić
wszystkie
dotychczasowe
regulacje
prawne, obowiązujące w UE. Nie ma
potrzeby wyszukiwania żadnych kruczków
prawnych w celu jak najdłuższego utrzymywania obecnego stanu rzeczy, który jest
niekorzystny dla konkurencyjności gospodarki krajów członkowskich UE, a jedynie
przynosi nieuzasadnione profity małym
grupom ludzi, które nie mają żadnego
twórczego wkładu w postęp techniczny.
Stosowanie jednolitego patentu amerykańskiego na terenie wszystkich 49 stanów
USA nie osłabiło w żaden sposób
amerykańskiego systemu patentowego,
a wręcz przeciwnie, stanowi o jego sile.
Jest, zatem absolutnie niezbędne, aby
zgłoszenie
wynalazku
do
ochrony
w jednym z krajów członkowskich UE
zapewniało zgłaszającemu ochronę we
wszystkich krajach członkowskich, przy jak
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najmniejszym nakładzie kosztów ze strony
wynalazcy lub zgłaszającego.
Europejski Patent Wspólnotowy będzie
kamieniem milowym w integracji krajów
członkowskich
UE.
Tłumaczenia
wszystkich opisów patentów nie są konieczne, gdyż i tak tylko 3–5% wszystkich
zgłaszanych do ochrony wynalazków jest
wykorzystywanych praktycznie. W pozostałych 95–97% przypadków tłumaczenie
opisów jest tylko niepotrzebnym tworzeniem
kosztów
ochrony
patentowej.
Znajomość
języka
angielskiego
jest
w Polsce już na tyle powszechna, zwłaszcza
wśród inteligencji technicznej, że język ten
nie stanowi żadnej bariery informacyjnej
w przekazywaniu treści tekstów technicznych. A inżynierowie zatrudnieni w firmie
znacznie lepiej poradzą sobie z tłumaczeniem opisów patentowych niż tłumacze
przysięgli tłumaczący takie teksty dla
potrzeb Urzędów Patentowych.
Kryteria patentowalności wynalazków
są praktycznie we wszystkich krajach
członkowskich UE bardzo do siebie
zbliżone i ich ujednolicenie nie stwarza
istotnych
problemów.
Jako
model
postępowania i przygotowania dokumentacji można we wszystkich krajach
członkowskich przyjąć model obowiązujący w Europejskim Urzędzie Patentowym
w Monachium, który przejmie centralną
ewidencję
zgłoszeń
patentowych
w poszczególnych krajach członkowskich
UE. Brak jest też jakichkolwiek obaw, aby
nowe przepisy zakłóciły funkcjonowanie
wspólnego rynku UE. Konieczne jest tylko
wzajemne uznawanie praw ochronnych na
poziomie narodowym na bazie jasno
sformułowanych kryteriów.
Prawo do ochrony własności intelektualnej należy do fundamentalnych praw
ludzkich i obywatelskich. Zapewnia to §
308 Układu Wspólnotowego EU. Prawo to
w UE było jednak bezkarnie gwałcone od
lat. Wynalazcy nie mogli chronić swoich

praw do patentów na dokonywane przez
siebie
wynalazki,
bez
konieczności
wnoszenia horrendalnie wysokich opłat we
wszystkich
narodowych
Urzędach
Patentowych. Wnoszenie takich opłat
przekraczało możliwości nie tylko osób
fizycznych, ale również małych i średnich
przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych.
Konieczność ponoszenia tak znacznych
kosztów obniżała konkurencyjność przedsiębiorstw UE na rynku globalnym lub
zmuszała je do rezygnacji z ochrony
patentowej.
Podjęte wreszcie w ostatnich dwóch
latach przez Komisję Europejską kroki
w kierunku wprowadzenia jednolitego
Patentu Europejskiego doprowadziły do
określenia i uzgodnienia ogólnych ram
udzielania i honorowania patentu europejskiego. Zgodnie z nimi obowiązywać będą
3 języki, na które tłumaczone będą patenty
unijne:
język
angielski,
francuski
i niemiecki. Tego ustalenia nie zaakceptowała Hiszpania i Włochy, które to kraje
mają niczym nie uzasadnione ambicje do
odgrywania liderów w UE. Wspólnotowy
patent europejski będzie traktowany, jako
patent krajowy państwa, w którym
znajdowało się miejsce zamieszkania lub
główne miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej właściciela patentu w czasie
dokonywania zgłoszenia. Wydawaniem
patentów zajmie się Europejski Urząd
Patentowy. Wniosek można będzie złożyć
w dowolnym języku. Właściciel patentu
będzie mógł określić warunki udostępnienia go na licencji za odpowiednim
wynagrodzeniem. Będzie jedna procedura
wydawania
patentu,
który
zacznie
obowiązywać automatycznie na terytorium
wszystkich zaangażowanych 25 państw
UE. Powszechna opłata za przedłużenie
patentu ma być wnoszona, co roku.
Wysokość jej będzie ustalona na takim
poziomie, aby sprzyjała konkurencyjności
przedsiębiorstw europejskich i odzwiercie-
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dlała wielkość rynku objętego patentem.
Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały
możliwość uiszczania niższej opłaty.
Najważniejsze są jednak koszty. Unijny
patent miałby kosztować w okresie
przejściowym nie więcej niż 2, 5 tys. euro, a
docelowo 680 euro, dzięki systemowi
tłumaczeń maszynowych wysokiej jakości.
Wszystkie te działania spotkały się
jednak z histeryczną reakcją środowiska
rzeczników patentowych, w tym także
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Na
zorganizowanym dn. 16 maja br. spotkaniu
pod hasłem „NIE dla Patentu Jednolitego”
Izba straszy, że zagraniczne koncerny będą
nadużywać praw wynikających z ochrony
patentów, traktując je, jako narzędzie
w walce z konkurencją. Polscy przedsiębiorcy będą mieli niewielkie szanse
w sporach z międzynarodowymi gigantami.
Już
samo
wydanie
decyzji
o zamrożeniu pieniędzy na kilka miesięcy,
np. w ramach roszczeń o zabezpieczenie,
może doprowadzić mniejszą firmę na skraj
bankructwa. Na upadku firm stracą
samorządy lokalne, spadną wpływy
budżetu państwa. Straci też Urząd
Patentowy RP, bo większość opłat z tytułu
utrzymania
patentów
w
ochronie
przestanie spływać na jego konto.
Te
wirtualne
zagrożenia
nie
przemawiają jednak ani do wyobraźni
małych przedsiębiorstw, które w realnym
świecie borykają się z rzeczywistymi
zagrożeniami spowodowanymi nadmiernymi kontrolami ze strony organów
państwowych i nieterminowym rozliczaniem płatności, ani też do wyobraźni
wynalazców, którzy już dawno zrezygnowali z ochrony patentowej w Europie,
bo na to nie mają pieniędzy zatrudniające
ich instytucje naukowe.
Ministerstwo Gospodarki zajęło bardzo
pragmatyczne stanowisko. Strona rządowa
uspokaja, że celem wprowadzenia jednolitego patentu nie jest zastąpienie krajowych

systemów patentowych, ale koegzystencja
z nimi. Prawo państw członkowskich do
przyznawania patentów krajowych pozostaje nienaruszone. Przedsiębiorca nadal
będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać
z ochrony krajowej, patentu europejskiego
obowiązującego w jednym lub kilku
państwach albo z projektowanego jednolitego patentu wspólnotowego. Dodatkowo
z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że
nowa opcja przyczyni się do radykalnego
obniżenia kosztów uzyskania ochrony
patentowej w UE. To może zachęcić
przedsiębiorców z mniejszych państw
członkowskich do zwiększenia ochrony
własnych,
innowacyjnych
rozwiązań.
Oczywiście najważniejsze jest to, aby
wynalazki powstawały, bo jeśli ich nie ma
to cały problem schodzi na dalszy plan.
Leży on nie w nowym systemie, ale w
niskim poziomie innowacyjności polskich
przedsiębiorców i, co ważniejsze, w braku
wiedzy o formach zabezpieczenia własności intelektualnej i przemysłowej wśród
właścicieli firm.
Bardzo wyważone opinie padały też na
konferencji zorganizowanej w dn. 17 maja
br. przez Polską Akademię Nauk „Patent
jednolity – szanse czy zagrożenia?”
Zdaniem prof. Tomasza Twardowskiego
z Polskiej Federacji Biotechnologii, współpracującego z PAN, innowacje technologiczne muszą mieć charakter globalny, by
w dzisiejszych czasach można było
osiągnąć sukces. Za nowymi regulacjami
opowiadają się więc wielcy inwestorzy,
globalne
koncerny,
rządy
państw
i naukowcy związani z uniwersytetami.
Bardzo
rzeczowa
była
też
opinia
przedstawiona przez prof. Krystynę
Szczepanowską-Kozłowską z Uniwersytetu
Warszawskiego: Dostrzegam wiele trudności,
jakie spowoduje przystąpienie Polski do
jednolitego systemu, jednak pozostanie poza
układem też nie będzie korzystne. Zaczniemy
być pomijani przez zagraniczne firmy, brak
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jednolitej
ochrony
może
oznaczać
marginalizację technologiczna naszego kraju na
arenie międzynarodowej. Prof. Aurelia
Nowicka z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza zwraca uwagę, że będzie to
system łatwy, tani i przyjemny dla tych
państw, które mają strategie patentowe.
Unia Europejska nie będzie finansować
sądu patentowego. Opłaty i koszty sądowe
powinny być zatem niskie, aby zachęcały
do korzystania z tego sądu. Jeśli ma on być
tani, to państwa członkowskie, w tym
Polska, będą musiały do niego dopłacać.
Fakt, że prowadzona jest publiczna
dyskusja nad kształtem nowego prawa
patentowego, cieszy. Jednak „diabeł tkwi w
szczegółach”. Dlatego też z dyskusji
powinny płynąć konstruktywne wnioski na
temat szczegółowych zapisów interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych
regulacji. Potrzebna jest też szeroka akcja
informacyjna o zaletach nowego systemu
i zagrożeniach z nim związanych. Ale
argument, że klientów mogą stracić
rzecznicy patentowi brzmi w tej dyskusji
śmiesznie. A to, że ich korporacja rozpoczęła szeroko zakrojoną demagogiczną
akcję protestacyjną, wciągając do niej
obywateli, którzy nie mają żadnej wiedzy
na temat istoty i ochrony własności
przemysłowej, zakrawa na skandal i jest

doskonałym argumentem dla Rządu RP na
ograniczenie
uprawnień
korporacji
zawodowych.
Wśród wynalazków dominującą grupę
stanowią wynalazki z dziedziny technologii
i aparatury chemicznej oraz z dziedzin
pokrewnych (tworzywa sztuczne, farmacja,
biotechnologia). Dlatego też chemicy
powinni wykazać szczególne zainteresowanie nadchodzącymi zmianami. Czy ułatwia
one ochronę ich własności intelektualnych
na rynku europejskim?
LITERATURA
1. J. Polaczek, Biul. Inf. Wynalazcy 2006,
nr 26, 11.
2. J. Polaczek, Biul. Inf. Wynalazcy 2000,
nr 9–10, 27.
3. Anonim, Przem. Chem. 2012, 91, nr 1,
23.
4. Anonim, Rzeczpospolita, 22 maja 2012
r.
5. B. Szymańska, Rzeczpospolita, 18 maja
2012 r.
6. A. Bełcik, Puls Biznesu, 17 maja 2012
r.
7. A. Bełcik, Puls Biznesu, 21 maja 2012
r.
8. Anonim, Puls Biznesu, 16 maja 2012 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w
8. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
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40 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
WYNALAZKÓW W GENEWIE

22 kwietnia zakończyła się trwająca 5
dni (18 - 22 kwietnia 2012) 40 jubileuszowa
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków,
Nowoczesnej
Techniki
i
Wyrobów
w Genewie. Zgromadziła 789 wystawców
z 46 krajów świata, którzy w sumie
zaprezentowali około 1000 wynalazków.
Ilość zwiedzających wystawę osiągnęła
rekordową liczbę 63 925 osób, co uczyniło
ją jedną z największych i tym samym
najważniejszych imprez poświęconych
tematyce wynalazczości na świecie.

wzięły w niej udział cztery nowe państwa:
Tajlandia, Nigeria, Turcja oraz Sudan.
Polscy twórcy, promowani przez
Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów uczestniczyli w wystawie już po raz osiemnasty prezentując aż 36
wynalazków, które oceniało międzynarodowe jury, liczące 85 członków i które
cieszyły się dużym zainteresowaniem
zwiedzających.

Goście zwiedzający wystawę w Genewie

Zwiedzający oglądający z zainteresowaniem
prezentowane na wystawie rozwiązania
polskich autorów

Patronat nad nią corocznie sprawuje
Szwajcarski Rząd Federalny oraz Światowa
Organizacja
Własności
Intelektualnej
(WIPO).
Tegoroczne targi zostały zdominowane
przez wynalazki, prezentujące rozwiązania
w dziedzinie ekologii, medycyny, ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa. Ponad to,

W Genewie zostały wyróżnione następujące wynalazki:
 Nowe urządzenie do badania współczynnika
tarcia nawierzchni drogowych (Politechnika
Częstochowska) - prof. dr hab. inż.
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Jarosław Rajczyk, prof. dr hab. inż.
Marlena Rajczyk, dr inż. Jarosław
Kalinowski, dr inż. Zbigniew Rajczyk,
dr inż. Zbigniew Respondek - srebrny
medal
 Zastosowanie metody szybkiego chłodzenia
ciekłego stopu do otrzymywania podłoży
wykorzystywanych do produkcji wysokotemperaturowych
taśm
nadprzewodzących
(Politechnika Częstochowska) - dr hab. inż.
Michał Szota, dr Marcin Nabiałek,
dr Marcin Dośpiał, mgr inż. Jarosław
Jędryka, dr Katarzyna Szota, prof. dr hab.
inż. Henryk Dyja - złoty medal
 Nowa metoda wytwarzania funkcjonalnych
materiałów na bazie żelaza o wspaniałych
właściwościach magnetycznych, mechanicznych
i znacznej stabilności termicznej (Politechnika
Częstochowska) - dr hab. inż. Michał
Szota, dr Marcin Nabiałek, dr Marcin
Dośpiał, mgr inż. Jarosław Jędryka,
Katarzyna Błoch, prof. dr hab. inż. Henryk
Dyja, mgr Marcin Pietrusiewicz - srebrny
medal
 Szybkochłodzone materiały magnetyczne
przeznaczone do produkcji wysokotemperaturowych czujników i silników (Politechnika
Częstochowska) - dr Marcin Dośpiał, dr
hab. inż. Michał Szota, dr Marcin
Nabiałek, mgr Marcin Pietrusiewicz,
Katarzyna Błoch, prof. dr hab. inż. Henryk
Dyja, Kazimierz Dziliński, dr Katarzyna
Oźga - złoty medal
 Wielojęzyczny system do inwentaryzowania
i archiwizowania zabytkowych nekropolii
(Politechnika Łódzka) - mgr inż. Bartłomiej
Szczepaniak - brązowy medal
 Przenośny monitor funkcji życiowych
(Politechnika Łódzka) - mgr inż. Łukasz
Brzeziński, mgr inż. Zbigniew Kulesza,
prof. dr hab. Andrzej Napieralski - srebrny

medal
 Zintegrowana platforma do automatycznego
pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach
(Politechnika Łódzka) - dr inż. Rafał
Andrzej Wojciechowski, dr inż. Marcin
Bąkała, dr inż. Adam Rylski, prof. dr hab.
inż. Dominik Jan Sankowski - złoty medal
 CHAP – kognitywna, automatyczna
interpretacja zawartości obrazów (Politechnika
Łódzka) - dr inż. Arkadiusz Tomczyk,
prof. dr hab. inż. Piotr S. Szczepaniak,
mgr inż. Michał Pryczek - srebrny medal
 Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe
o osnowie poliuretanowej (Politechnika
Śląska) - prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, dr inż. Anna Tomiczek - złoty
medal
 Infiltrowany materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium oraz sposób jego
wytwarzania (Politechnika Śląska) - prof. dr
hab. inż. Leszek A. Dobrzański, mgr inż.
Błażej Tomiczek, dr inż. Marek Kremzer,
dr inż. Józef Sołtys - srebrny medal
 Wewnątrzustrojowa
proteza
przełyku
z materiału kompozytowego o osnowie polimerowej wzmacnianego ciągłym włóknem ar
amidowym (Politechnika Śląska) - prof. zw.
dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, prof. dr
hab. n. med. Paweł Lampe, mgr inż.
Agnieszka J. Nowak - złoty medal
 Gradientowe materiały narzędziowe wytwarzane metodą formowania niskociśnieniowego
proszku (Politechnika Śląska) - dr inż.
Grzegorz Matula, dr inż. Klaudiusz
Gołombek, prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański - brązowy medal
 Skaner do kryminalistycznej analizy
dokumentów (Politechnika Wrocławska) prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, dr inż.
Jacek Reiner, mgr inż. Mariusz Mrzygłód,
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mgr inż. Maciej Stankiewicz - złoty medal
 Automatyczny system pomiarowy dla śrub
kostnych (Politechnika Wrocławska) - prof.
dr hab. inż. Edward Chlebus, dr inż. Jacek
Reiner, Dipl. Ing. Saleh Amiralai, Dipl.
Ing. (FH) Ritva Paulke - srebrny medal
 System rozpoznawania obrazów wiroprądowych (Akademia Górniczo-Hutnicza) - prof.
dr hab. Inż. Janusz Gajda, dr inż. Tadeusz
Żegleń, dr hab. inż. Ryszard Sroka, dr inż.
Marek Stencel, dr inż. Piotr Burnos, dr inż.
Andrzej Skalski, dr inż. Piotr Piwowar,
mgr inż. Zbigniew Marszałek - srebrny
medal
 Nowy materiał do pracy w wysokiej
temperaturze, odporny na agresywne środowisko i ścieranie (Akademia GórniczoHutnicza) - dr inż. Piotr Bała, dr inż.
Janusz Krawczyk - złoty medal
 Połączenie
przegubowe
segmentów
betonowych barier ochronnych (Wojskowa
Akademia Techniczna) - prof. dr hab. inż.
Wacław Borkowski, dr inż. Zdzisław
Hryciów, dr. inż. Piotr Rybak, dr inż. Józef
Wysocki - brązowy medal
 Rurociąg polowy Ø 150 z samozłączem
kielichowym
nowego
typu
(Wojskowa
Akademia Techniczna) - prof. dr hab. inż.
Tadeusz Kałdoński, dr hab. inż.
Kazimierz Baczewski, mgr inż. Roman
Szpak, mgr inż. Wiesław Dziurzyński brązowy medal
 „Oil-ester” smarowy (Instytut Agrofizyki
PAN) - dr inż. Tadeusz Rudko - srebrny
medal
 Nowa technologia bisfenolu A o wysokiej
stabilności termicznej (ICSO „Blachownia”) dr inż. Kamil Kulesza, mgr inż. Stanisław
Matyja, mgr inż. Teresa Rdesińska-Ćwik,
mgr inż. Bogusław Tkacz - złoty medal
 Negatoskop przemysłowy ze źródłami

światła LED (Instytut Elektrotechniki) - mgr
inż. Edmund Lisak, dr inż. Wojciech
Władziński, dr inż. Stanisław Abramik,
mgr inż. Andrzej Puternicki - brązowy
medal
 Bioaktywny preparat roślinno-rybi (BPRR)
zwiększający wartość prozdrowotną mleka
i produktów mlecznych (Instytut Genetyki
i Hodowli Zwierząt PAN) - prof. dr hab.
Bożena Patkowska-Sokoła, dr inż. Robert
Bodkowski, prof. dr hab. Tadeusz Szulc,
prof. dr hab. Piotr Nowakowski, prof. dr
hab. Stefania Kinal, dr inż. Wiesława
Walisiewicz-Niedbalska - złoty medal
 Próbnik PM356 do pomiaru parametrów
usług
telekomunikacyjnych
(Instytut
Łączności – PIB) - inż. Bogdan Chojnacki,
dr inż. Bolesław Kowalczyk, mgr inż.
Ryszard Kobus, Bartłomiej Parol - srebrny
medal
 Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do olejów
napędowych (Instytut Nafty i Gazu) Winicjusz Stanik, Iwona Skręt, Leszek
Ziemiański, Michał Wojtasik - złoty medal
 Inhibitor parafin do rop naftowych (Instytut
Nafty i Gazu) - Barbara Gaździk, Leszek
Ziemiański,
Michał
Pajda,
Ewa
Zegarmistrz - brązowy medal
 System informacji publicznej dla osób
z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu
INFOMAT-E (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG) - mgr inż. Adam Piasecki,
mgr inż. Michał Socha, mgr inż. Wojciech
Górka - złoty medal
 Nowe włókiennicze materiały barierowe
chroniące przed polem elektromagnetycznym
(PEM) i urządzenie do ich wytwarzania
(Instytut Włókiennictwa) - mgr inż. Joanna
Koprowska, dr inż. Jan Ziaja, mgr inż.
Janusz Kusiakiewicz, Arkadiusz Szwugier
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- srebrny medal
 Nośnik tekstylny do formowania równomiernej warstwy nanowłókien celulozowych
zwłaszcza do zastosowań medycznych (Instytut
Włókiennictwa) - dr inż. Anna Pinar, mgr
inż. Romualda Koźmińska, dr inż. B.
Świderski, prof. dr hab. Bogumił
Łaszkiewicz*,
dr
hab.
inż.
Piotr
Kulpiński**
srebrny
medal
*Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich
**Politechnika Łódzka, Katedra Włókien
Sztucznych
 Sposób pomiaru oprysku agrotechnicznego,
w którym analizuje się części rośliny pokrytej
substancjami chemicznymi, zwłaszcza agrochemikaliami (Przemysłowy Instytut Maszyn
Rolniczych (PIMR)) - mgr inż. Bolesław
Sobkowiak, mgr inż. Wiesław Gallewicz,
dr inż. Mirosław Maziejuk, dr Stefan
Ziętek, dr inż. Zdzisław Popławski srebrny medal
 Sposób monitorowania oprysku agrotechnicznego polegający na wykrywaniu
w atmosferze obecności substancji chemicznych
w postaci wodnych aerozoli i układ do
stosowania tego sposobu (Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR)) - mgr
inż. Bolesław Sobkowiak, mgr inż.
Wiesław Gallewicz, dr inż. Mirosław
Maziejuk, dr Stefan Ziętek, dr inż.
Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw., dr inż.
Zdzisław Popławski - srebrny medal
 Energochłonna bariera mostowa EPAR
z układem
detekcji
zderzenia
(Łódzka
Jednostka Badawcza EPAR Sp. z o.o.) Lucjan Łągiewka, Stanisław Gumuła,
Przemysław Łągiewka - brązowy medal
 Nowy materiał w technologii budowy
nawierzchni
drogowych
(Oczyszczalnia
Ścieków "WARTA" S.A. Częstochowa) -

Prezes inż. Rafał Lewandowski, mgr inż.
Tadeusz Głowacki, prof. dr hab. Inż.
Jarosław Rajczyk* - brązowy medal
* Politechnika Częstochowska, Wydział
Budownictwa
oraz
wynalazki
będące
laureatami
Ogólnopolskiego
Konkursu
StudentWynalazca 2011/2012, organizowanego
przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach
w ramach projektu "Systemowe wsparcie
wynalazczości studenckiej" - program
MNiSzW "Kreator Innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości
akademickiej.)
 Instytut
Biotechnologii
Przemysłu
Rolno-Spożywczego
Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum
S, zastosowanie szczepu bakterii Lactobacillus
plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz
objętościowych (Politechnika Świętokrzyska)
- Agata Kapturowska*, dr inż. Krystyna
Zielińska, dr hab. Krystyna Stecka prof.
IBPRS, dr inż. Antoni Miecznikowski,
mgr inż. Marta Kupryś - brązowy medal
*Studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego
 Uniwersytet
Przyrodniczy
we
Wrocławiu
Biopolimerowy biokompozyt o aktywności
przeciwdrobnoustrojowej
(Politechnika
Świętokrzyska) - dr inż. Anna Zimoch, dr
hab. inż. Andrzej Jarmoluk - srebrny medal
 Politechnika Krakowska
Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do
polimeryzacji
kationowej
monomerów
(Politechnika Świętokrzyska) - mgr inż.
Joanna Ortyl - złoty medal
Praca Pani Joanny Ortyl została dodatkowo
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wyróżniona przez Rosyjską Federację
Wynalazczą nagrodą specjalną, która
odebrała na uroczystej gali podsumowującej całą wystawę.

Joanna Ortyl obiera puchar i dyplom od
reprezentanta Rosji

 Politechnika Lubelska
Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim
wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do
silników
o
zapłonie
samoczynnym
(Politechnika Świętokrzyska) - mgr inż.
Michał Biały,prof. dr hab. inż. Mirosław
Wendeker, mgr inż. Grzegorz Barański,
dr inż. Rafał Sochaczewski - brązowy medal

inż. Adam Rylski. Stoisko polskie
uświetniła swoją obecnością również Pani
Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja
Adamczak.

Pan Rektor Politechniki Świętokrzyskiej –
Stanisław Adamczak wraz z małżonką Alicją

Stoisko SPWiR na tegorocznej wystawie
w Genewie odwiedzili osobiście Jarosław
Starzyk Ambasador Nadzwyczajny i
Pełnomocny
RP
w
Konfederacji
Szwajcarskiej i Księstwie Liechtensteinu.

 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie
Siedzisko porodowe (Politechnika Świętokrzyska) - Franciszka Kornecka - złoty medal
W tegorocznej genewskiej wystawie
wzięło czynny udział wielu Twórców
z Polski, najliczniej reprezentowana była
Politechnika Świętokrzyska, której szefem
delegacji był sam Pan Rektor Prof. dr hab.
inż. Stanisław Adamczak, liczna była
również reprezentacja Instytutu Ciężkiej
Syntezy Organicznej z Kędzierzyna Koźla
oraz Politechniki Częstochowskiej. Za
prezentacje innowacyjnych rozwiązań byli
odpowiedzialni dr Marcin Dośpiał oraz dr

Jarosław Starzyk w rozmowie z laureatami
konkursu „Student Innowator” oraz członkami
SPWiR reprezentującymi wystawców z Polski

Nasze stoisko odwiedził również Omar
Katbi ze światowej organizacji ochrony
własności intelektualnej WIPO oraz Michal
Svantner Dyrektor WIPO ds. Współpracy
Krajów Europy Środkowej i Azji.
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Pani Prezes UPRP-Alicja Adamczak wraz
z goszczącym na naszym stoisku Michalem
Svantnerem Dyrektorem WIPO ds. Współpracy
Krajów Europy Środkowej i Azji

Na genewskiej wystawie odwiedził nas
również Joachim Bader Prezes (AEI)
Europejskiej
Organizacji
Wynalazczej.
Gościem SPWiR był również Florent Godin
Prezes Brussels Innova. W ostatnim dniu
salonu wręczane były nagrody od
przedstawicieli organizacji wynalazczych
z wszystkich
państw
uczestniczących
w wystawie.

Prezes SPWiR dr hab. inż Michał Szota
wyczytuje nominowanego do nagrody
specjalnej od SPWiR

Polska
delegacja
na
wystawie
w Genewie składała się z 18 osób, z których
większość
przedstawiona
jest
na
pamiątkowej fotografii.
Dziękujemy MNiSZW za
dofinansowanie udziału naszych twórców
w wystawie GENEWA 2012

Zdjęcie delegacji polskiej uczestniczącej w jubileuszowej 40 Wystawie Genewskiej. Na zdjęciu
znajduje się również gościnnie Omar Katabi
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Malezja jest państwem istotnie zainteresowanym komercjalizacją wynalazków
i innowacyjnych,
a
Międzynarodowa
Wystawa Wynalazków, Innowacyjności
i Technologii ITEX 2012 odbywająca się
corocznie w Kuala Lumpur jest najpopularniejszą wystawą innowacyjno-technologiczną w tej części Azji. Biorą w niej
udział przedstawiciele organizacji wynalazczych z całego świata, a blisko połowę
uczestników stanowią wystawcy zagraniczni w dużej mierze z Europy.
W roku 2012 ITEX odbył się już po raz
23. Organizatorem wystawy jest Malaysian
Invention and Design Society (MINDS),
a patronat nad nią objęły malezyjskie
Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Edukacji
i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
O popularności wystawy może świadczyć
duże zainteresowanie odwiedzających,
których w tym roku było ponad 11 00
z czego tym ok. 30% stanowili inwestorzy
i przedsiębiorcy.
ITEX to nie tylko wystawa wynalazków,
ale również liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest od 20 lat konkurs
dla młodych wynalazców z krajów
azjatyckich. To ciekawe przedsięwzięcie
świadczy o perspektywicznym podejściu
organizatorów, którzy zdają sobie sprawę,
że w rękach młodych ludzi znajduje się
przyszłość wynalazczości.
W tym roku Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów po raz

kolejny uczestniczyło w tej prestiżowej
wystawie, a prezentowane w Malezji
polskie wynalazki ponownie zostały
dostrzeżone na międzynarodowym rynku
innowacyjnych technologii i wynalazków.
Polska obecność w Malezji nie została
niezauważona i w tym roku możemy
poszczycić się czynnym uczestnictwem
przedstawicieli Ambasady RP w Kuala
Lumpur w organizacji stoiska podczas
wystawy. Radca Ambasady RP i kierownik
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Pan
Artur Dąbkowski wraz z Sekretarzem
WPHI Ambasady RP Panem Rafałem
Szczepkowskim z istotnej mierze przyczynili się do uświetnienia polskiego stoiska
swoją codzienną obecnością i promowaniem Polski na rynku malezyjskim. Z okazji
wystawy ITEX 2012 WPHI Ambasady RP
wydało Biuletyn „Business News from
Poland”, na stronach, którego przedstawiono
nasze
Stowarzyszenie
oraz
niektórych z polskich wystawców m. in.
Instytut Nafty i Gazu, Wojskową Akademię
Techniczną oraz Politechnikę Śląską.
SPWiR promowało w Kuala Lumpur 16
innowacyjnych rozwiązań opracowanych
przez polskich twórców. Prezentowane
wynalazki i technologie zostały docenione
przez międzynarodowe jury i otrzymały w
sumie 10 medali, w tym 1 złoty, 3 srebrne
oraz 6 brązowych. Dodatkowo polscy
wynalazcy zostali wyróżnieni licznymi
nagrodami specjalnymi z Rosji, Iranu
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i Tajwanu. Na szczególne wyróżnienie
zasługują dwa wynalazki Wojskowej
Akademii
Technicznej:
„Lidar
fluorescencyjno-depolaryzacyjny”
(autorzy:
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, dr
inż. Krzysztof Kopczyński, dr inż. Marek
Zygmunt, dr inż. Jacek Wojtanowski, dr
inż. Wiesław Piotrowski, mgr inż. Michał
Muzal, mgr inż. Piotr Knysak, mgr inż.
Tadeusz Drozd, mgr inż. Mirosława
Kaszczuk, mgr inż. Andrzej Młodzianko,
mgr inż. Andrzej Gawlikowski, mgr inż.
Andrzej Gietka, mgr inż. Marcin
Jakubaszek) oraz „CARE2 - Symulacyjny
system wspomagania podejmowania decyzji do
walki
z rozprzestrzenianiem się epidemii chorób
zakaźnych w sieciach społecznych” (autorzy:
prof. dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, dr
inż. Rafał Kasprzyk, dr inż. Tomasz
Tarnawski, inż. Cezary Bartosiak, mgr inż.
Krzysztof Szkółka, mgr inż. Paweł
Giętkowski, mgr inż. Michał Walędziak),
które
uzyskały
prestiżowe
nagrody
Przewodniczącego
Jury
ITEX
2012
„PRESIDENT’S AWARD”. Jury w tym roku
wręczyło tylko dwie takie nagrody,
a rozwiązania opracowane przez WAT nie
pozostawiły innym twórcą szans na
otrzymanie choć jednej z tych nagród.









Na wystawie ITEX 2012 medale otrzymały
następujące polskie rozwiązania:
 Nanomateriały magnetyczne do produkcji
wysokotemperaturowych
czujników
i silników (Politechnika Częstochowska)
dr Marcin Dośpiał, dr hab. inż. Michał
Szota, dr Marcin Nabiałek, prof. dr
hab. inż. Henryk Dyja, Paweł
Pietrusiewicz, dr hab. Kazimierz
Dziliński, Katarzyna Błoch, dr Katarzyna Oźga
brązowy medal
 Niekonwencjonalne
niskotemperaturowe
azotowanie jarzeniowe stali austenitycznych
(Politechnika Częstochowska)





dr hab. inż. Tadeusz Frączek, dr inż.
Michał Olejnik
srebrny medal
Metoda wytwarzania lekkich, przeciwzużyciowych
stopów
aluminium
(Politechnika Łódzka)
dr inż. Łukasz Kaczmarek, dr inż. Jacek
Sawicki, dr inż. Karol Kyzioł, mgr inż.
Mariusz Stegliński
złoty medal
Zintegrowana platforma do automatycznego
pomiaru
zwilżalności
i
napięcia
powierzchniowego lutów w wysokich
temperaturach (Politechnika Łódzka)
dr inż. Rafał Andrzej Wojciechowski,
dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam
Rylski, prof. dr hab. inż. Dominik Jan
Sankowski
srebrny medal
Metodyka projektowania materiałowego
z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium
inżynierii materiałowej
(Politechnika Śląska)
prof. zw. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, dr inż. Rafał Honysz
brązowy medal
Biokompatybilny materiał kompozytowy
o osnowie polimerowej na wewnątrzustrojową protezę przełyku (Politechnika
Śląska)
prof. zw. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, dr inż. Agnieszka J.
Nowak, prof. dr hab. n. med. Paweł
Lampe, dr hab. inż. Andrzej Pusz prof.
zw. w Pol. Śl.
brązowy medal
Stale o dużym zapasie plastyczności dla
motoryzacji
(Politechnika
Śląska)
prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, dr inż. Wojciech Borek
brązowy medal
Multilaminarne nanokompozyty polimerowe
(Politechnika Śląska)
dr inż. Marcin Bilewicz, prof. dr hab.
inż. Leszek A. Dobrzański, prof. Julio
C. Viana
brązowy medal
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 Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do
benzyn silnikowych (Instytut Nafty
i Gazu)
Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański,
Kazimierz Chłobowski, Zofia Łukasik,
Grażyna Żak, Adam Basta, Piotr
Jakubiuk, Wojciech Malicki, Andrzej
Krueger, Bogusław Tkacz, Jerzy
Jasienkiewicz
brązowy medal
 Modyfikator żelu krzemianowego (Instytut
Nafty i Gazu)
Renata
Cicha-Szot,
Sławomir
Walkowicz
srebrny medal
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Innowacyjności i Technologii ITEX
2012 po raz kolejny zakończyła się wielkim
sukcesem dla polskich twórców, o czym
świadczą zdobyte medale i wyróżnienia
przyznane przez zagranicznych wystawców. Podczas wystawy Prezes KR SPWiR
oraz Dyrektor Biura KR SPWiR nawiązali
liczne partnerskie kontakty z przedsta-

wicielami innych krajów, którzy wyrażali
duże
zainteresowanie
komercjalizacja
prezentowanych wynalazków oraz uczestnictwem w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2012,
którą polska delegacja czynnie promowała
podczas wystawy w Malezji. Mamy
nadzieję, że współpraca delegacji SPWiR
z przedstawicielami WPHI Ambasady RP
w Kuala Lumpur zaowocuje dalszymi
wspólnymi przedsięwzięciami zarówno
w Malezji, jak i w Polsce. Pragniemy raz
jeszcze
wyrazić
nasze
serdeczne
podziękowania Panu Radcy Arturowi
Dąbkowskiemu oraz Panu Sekretarzowi
Rafałowi Szczepkowskiemu za wsparcie
organizacyjne i merytoryczne oraz istotna
pomoc w organizacji polskiego stoiska
podczas wystaw ITEX 2012.
Uczestnictwo w tej wystawie było
dofinansowane przez MNiSzW za co
serdecznie dziekujemy

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków
Autorstwa Kobiet Wynalazczyń - Korea
International Women's Invention
Exposition „KIWIE 2012”

„Korea International Women's Invention
Exposition” (KIWIE) to wystawa poświęcona wyłącznie wynalazczej działalności
kobiet. Jej celem jest między innymi rozwój
i nawiązanie współpracy z kobietami –
wynalazcami z zagranicy, opracowanie
metod, mających na celu promowanie
wsparcia dla nich oraz stworzenie sieci

wymiany informacji w zakresie wynalazczości i innowacji. Głównym organizatorem
wystawy jest Stowarzyszenie Koreańskich
Kobiet Wynalazców (KWIA) wspierane
przez Ministerstwo Nauki i Technologii,
Ministerstwo Żywności, Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, Ministerstwo Równości
Płci, Stołeczny Rząd w Seulu oraz
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Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO.
Tegoroczna edycja wystawy odbyła się
w dniach od 3 do 6 maja i zgromadziła
ponad 400 wynalazków z 30 krajów z
całego świata. Polska, reprezentowana
przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przedstawiła
6 innowacyjnych rozwiązań, które zostały
docenione i uhonorowane medalami.
W sumie polskie wynalazczynie otrzymały
2 złote, 2 srebrne oraz 2 brązowe medale.
Na wyróżnienie zasługuje rozwiązanie
Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników autorstwa prof. dr hab.
inż. Marii Rajkiewicz pt.: „Konstrukcyjne
materiały
wielowarstwowe
polimerowoelastomerowe”, które oprócz złotego medalu,
zdobyło jedną z najbardziej prestiżowych
nagród tej wystawy – nagrodę WIPO dla
najlepszego międzynarodowego wynalazku. Jak co roku w wystawie uczestniczył
również Urząd Patentowy RP. Pani Prezes
UP RP dr Alicja Adamczak uświetniała
prezentację
innowacyjnych
polskich
rozwiązań swoją obecnością na stoisku
polskim. Do współpracy ze Stowarzyszeniem włączył się w tym roku również
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Seulu, a pan Radca WPHI
Ambasady RP w Seulu Karol Pęczak
przybył osobiście na wystawę, by odwiedzić stowarzyszeniowe stoisko.
Wynalazki prezentowane przez SPWiR
wraz z przyznanymi wyróżnieniami:
 Innowacyjne fotoinicjatory jodoniowe do
polimeryzacji
kationowej
monomerów
(Politechnika Krakowska) - mgr inż.
Joanna Ortyl – brązowy medal

 Sposób otrzymywania paszowych fosforanów
dwuwapniowych (Politechnika Krakowska) - dr inż. Katarzyna Gorazda,
dr inż. Marek Jodko, prof. dr hab. inż.
Zygmunt Kowalski, dr hab. inż.
Zbigniew Wzorek - brązowy medal
 Nowoczesne
opatrunkowe
materiały
polimerowe modyfikowane ekstraktami
roślinnymi (Politechnika Krakowska) –
dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, mgr inż.
Katarzyna Bialik-Wąs, dr hab. inż.,
prof. PK Zbigniew Wzorek - srebrny
medal
 Kompozytowe biomateriały nowej generacji
otrzymywane w wyniku modyfikacji
matrycy
polimerowej
nanocząstkami
(Politechnika Krakowska) - dr inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż.
Bożena Tyliszczak, mgr inż. Dagmara
Malina, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek,
prof. PK - złoty medal
 Sposób otrzymywania sferycznych ziaren
trójtlenku
itru
(Instytut
Chemii
i techniki Jądrowej) - mgr Wiesława
Łada, dr inż. Danuta Wawszczak,
dr Andrzej Deptuła, doc. dr hab.
Edward Iller, prof. Leszek Królicki,
prof. Jerzy Ostyk-Narbutt - srebrny
medal
 Konstrukcyjne materiały wielowarstwowe
polimerowo-elastomerowe
(Instytut
Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników) - prof. dr hab. inż. Maria
Rajkiewicz - złoty medal
Udział kobiet wynalazczyn w wystawie
KIWIE 2012 był dofinansowany przez
MNiSzW
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Zapraszamy na Seminarium Kawalerów
Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira
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11 Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków i Innowacji Kuala
Lumpur MTE 2012

W dniach 16 – 18 lutego 2012 roku
w Malezyjskiej stolicy – Kuala Lumpur
odbyła się 11. Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków i Innowacji „MTE 2012”. Jej
otwarcia dokonał malezyjski wiceminister
Nauki, Technologii i Innowacji (MOSTI) –
Datuk Haji Fadillah Bin Haji Yusof.

lizowanych w różnych dziedzinach naukowych. Rozdano 17 nagród specjalnych, 96
złotych medali, 158 srebrnych oraz 196
brązowych. Z ramienia naszego stowarzyszenia obecny na MTE 2012 był Prezes
KR SPWiR Michał Szota, który nagrodą
specjalną uhonorował twórców z Iranu.

Ceremonia otwarcia wystawy MTE 2012

Zaprezentowanych zostało ponad 550
innowacyjnych rozwiązań i wynalazków,
w tym 16 z naszego kraju. Poza Polską
w wystawie wzięły udział: Chorwacja, Iran,
Korea, Nigeria, Rosja, Arabia Saudyjska
oraz Tajwan. Patronat nad imprezą objęła
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
Wynalazców (IFIA), której członkiem jest
nasze Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
MTE jest coroczną wystawą, która ma na
celu: promowanie innowacyjności na rynku
międzynarodowym, inspirowanie młodego
pokolenia do zaangażowania się w działalność wynalazczą, honorowanie najciekawszych rozwiązań oraz zachęcanie
innych branż i instytucji badawczych do
realizacji innowacyjnych rozwiązań.
W tym roku prace były oceniane przez
jury, składające się z 98 sędziów wyspecja-

Prezes KR SPWiR wręcza nagrodę specjalną
twórczyni z Iranu

W czasie MTE otrzymaliśmy następujące
nagrody i wyróżnienia:
 Nowa konstrukcja tarczy do obróbki
powierzchni mineralnych (Politechnika
Częstochowska) - Jarosław Rajczyk,
Zbigniew Rajczyk, Mariusz Kosiń –
srebrny medal.
 Nowoczesne
materiały
magnetyczne
dedykowanych do produkcji czujników
i
silników
wysokotemperaturowych
(Politechnika Częstochowska) - Dośpiał
Marcin, Szota Michał, Nabiałek

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 41-42 (2/2012)

30















Marcin,
Dyja
Henryk,
Pawel
Pietrusiewicz, Sobczyk Katarzyna,
Dziliński
Kazimierz,
Borkowski
Stanisław – srebrny medal oraz nagroda
specjalna IIPNF.
Funkcjonalne materiały na bazie żelaza
o doskonałych własnościach aplikacyjnych
(Politechnika
Częstochowska)
Nabiałek Marcin, Szota Michał,
Dośpiał
Marcin,
Dyja
Henryk,
Jarosław Jędryka, Sobczyk Katarzyna –
złoty medal.
Niekonwencjonalna
metoda
poprawy
trwałości
eksploatacyjnej
staliwa
GX12CrMoVNb9
–
1
stosowanego
w energetyce
(Politechnika Częstochowska) - Jerzy
Kupczyk,
Cezary
Kolan,
Paweł
Wieczorek,
Stanisław
Mroziński,
Grzegorz Golański – srebrny medal.
Tuleja obrotowa cylindra aktywnego
wytłaczarki
ślimakowej
(Politechnika
Lubelska) - Robert Sikora, Janusz W.
Sikora – srebrny medal.
Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe
o osnowie poliuretanowej (Politechnika
Śląska) - Leszek A. Dobrzański, Anna
Tomiczek – brązowy medal.
Laserowe teksturowanie i mikroobróbka
krzemu dla fotowoltaiki (Politechnika
Śląska) - prof. dr hab. inż. Leszek A.
Dobrzański, dr inż. Aleksandra
Drygała,
dr
inż.
Małgorzata
Musztyfaga – złoty medal
Wewnątrzustrojowa
proteza
przełyku
z materiału kompozytowego o osnowie polimerowej wzmacnianego ciągłym włóknem ar
amidowym (Politechnika Śląska) - prof.
zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański,
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe,
mgr inż. Agnieszka J. Nowak – brązowy
medal.
Laserowa obróbka stali narzędziowych
stopowych
do
pracy
na
gorąco
(Politechnika Śląska) - prof. zw. dr hab.
inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Ewa















Jonda, dr inż. Krzysztof Labisz –
brązowy medal.
Wielowarstwowe
nanokompozyty
polimerowe (Politechnika Śląska) - prof.
dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr.
inż. Marcin Bilewicz, prof. Julio C.
Viana – srebrny medal.
Metoda
odlewania
odśrodkowego
masywnych
szkieł
metalicznych
(Politechnika Śląska) - prof. dr hab. inż.
Ryszard Nowosielski, dr inż. Sabina
Lesz, dr inż. Rafał Babilas, dr inż.
Wirginia Pilarczyk, dr inż. Stefan
Griner – brązowy medal.
Lekkie drewno polimerowe (Politechnika
Wrocławska) - dr hab. inż. Marek
Kozłowski, prof. nadzw. dr inż. Anna
Kozłowska – brązowy medal.
Sposób i urządzenie do modyfikacji
powierzchni metalowych wysokonapięciową
iskrą elektryczną w środowisku gazów lub
cieczy
(Wojskowa
Akademia
Techniczna) - dr inż. Jan Kubicki,
dr inż. Wojciech Napadłek, dr inż.
Wiesław Pichola – brązowy medal.
Urządzenie
do
pomiaru
właściwości
magnetycznych materiałów magnetycznych
metodą
nieniszczącą
(Instytut
Elektrotechniki) - dr inż. Jerzy Bajorek,
mgr
inż.
Dominika
GaworskaKoniarek, dr inż. Bronisław Szubzda,
mgr inż. Mariusz Ozimek – złoty medal.
Konstrukcyjne materiały wielowarstwowe
polimerowoelastomerowe
(Instytut
Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników) - prof. dr hab. inż. Maria
Rajkiewicz – brązowy medal.
PIAP GRYF (Przemysłowy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP) - mgr
inż. Sławomir Kapelko, mgr inż. Paweł
Korba, mgr inż. Mariusz Kozak, mgr
inż. Tomasz Krakówka, mgr inż.
Stanisław Nycz, mgr inż. Maciej
Wojtowicz, mgr inż. Mariusz Zboiński
– złoty medal.
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Plan Imprez 2012
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10.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji MTE 2012,
Kuala Lumpur, 16 - 18 lutego
XIX Giełda Wynalazków nagrodzonych medalami na międzynarodowych wystawach
innowacji w 2011 roku, Warszawa, 5 - 11 marca
XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i innowacyjnych Technologii
ARCHIMEDES 2012, Moskwa, 20 - 23 marca
40 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki
i Wyrobów Genewa 18 - 22 kwietnia
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Autorstwa Kobiet Wynalazczyń
KIWIE 2012, Seul, 4 - 7 maja
12. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX, Kuala Lumpur, 20 - 22 maja
35. Międzynarodowa Wystawa MIPRO-INOVA 2012, Zagrzeb, 21 – 25 maja
Piknik naukowy – stoisko informacyjne SPWiR, Warszawa, 26 maja.
Stoisko informacyjne SPWiR na 82. Międzynarodowych Targach Poznańskich
„Nauka dla Gospodarki”, Poznań, 29 maja - 1 czerwca
XIII Spotkanie – Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR
im. Tadeusza Sendzimira, Kraków, 13 czerwca
VIII Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej NOWE CZASY,
Sewastopol, 27 - 29 września
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST i Targi Technomart INST.
Taipei, 29 września - 2 października
16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych
Technologii INVENTIKA, Bukareszt, 17 - 20 października
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ARCA, Zagrzeb 12 - 15 października
III Światowa Wystawa Wynalazków Komputerowych, Nigeria, 23 - 27 października
63. Międzynarodowa Wystawa „Pomysły - Wynalazki - Nowe Produkty IENA”,
Norymberga, 1 - 4 listopada
VI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji
IWIS 2012, Warszawa, październik
Europejski Dzień Wynalazcy, Warszawa, październik
Salon Innowacji Brussels Innova Eureka, Bruksela, 17 - 19 listopada
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Kuwejt, listopad
VIII Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, Seul, 1 - 4 grudnia
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Kunshan, Chiny, 9-12 grudnia

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 41-42 (2/2012)

33

Spis treści
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5.
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7.
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Sylwetka wynalazcy - prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski
XIX
Giełda
Wynalazków
Nagrodzonych
Międzynarodowych Wystawach Innowacji

na

Krajowych

str. 3

oraz str. 6

XV Międzynarodowy salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii str. 11
„ARCHIMEDES 2012”
Komentarz Dr inż. Jerzego Polaczka Honorowego Prezesa Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów do Jednolitego Europejskiego str. 13
Patentu Wspólnotowego, będący za zgodą autora przedrukiem z Przemysłu
Chemicznego 2012, 90, nr 7.
40 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie

str. 18

ITEX 2012

str. 22

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Autorstwa Kobiet Wynalazczyń - str. 27
Korea International Women's Invention Exposition „KIWIE 2012”
11 Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji Kuala Lumpur MTE str. 30
2012
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Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 41-42 (2/2012)

Str. 33

34

WYNALAZCY – Biuletyn Informacyjny
kwartalnik
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Numer 41-42 (2/2012); 13.06.2012 r.
SIEDZIBA REDAKCJI:
01-793 Warszawa,
ul. Rydygiera 8
tel./fax +48 22 663 84 82;
e-mail: biurospwir@gmail.com
http://www.polskiewynalazki.pl
Wydawca: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
REDAKTOR NACZELNY:
dr hab. inż. Michał Szota
(e-mail: prezesspwir@gmail.com)
ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO:
dr Marcin Nabiałek
(e-mail: nmarcell@wp.pl)
KOMITET REDAKCYJNY:
Marcin Dośpiał, Danuta Kieljan, Agnieszka Mikołajska, Karolina Sapota
Publicyści:
Marcin Nabiałek, Michał Szota, Agnieszka Mikołajska, Jerzy Polaczek,
Karolina Sapota, Andrzej Kisiel, Lidia Jackiewicz-Kozanecka
Opracowanie redakcyjne biuletynu: Marcin Nabiałek & Michał Szota
Druk Drukarnia Bianco, Kraków, nakład 500 egz.

Biuletyn Informacyjny „WYNALAZCY” nr 41-42 (2/2012)

35

ASSOCIATION OF POLISH INVENTORS
AND RATIONALIZERS

ISSN 1425-1078
Association of Polish Inventors and Rationalizers, 8 Rydgiera Street, 01-793 Warsaw, Poland
www.polskiewynalazki.pl

