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Nowoczesna biotechnologia, zazwyczaj (b³êdnie) uto¿samiana z in¿ynieri¹ genetyczn¹ spowodowa³a dos³ownie rewolucjê
w podstawowych obszarach naszej gospodarki: rolnictwie
z przemys³em spo¿ywczo-przetwórczym („zielona” biotechnologia), w przemyœle („bia³a” biotechnologia) oraz w medycynie
wraz z farmacj¹, diagnostyk¹ i weterynari¹ (powszechnie zwana
„czerwon¹” biotechnologi¹). W szczególnoœci czerwona biotechnologia przyczyni³a siê do ogromnych zmian w odniesieniu do
leków i metod terapeutycznych dostêpnych wspó³czeœnie; dotyczy to przede wszystkim zastosowania leków bia³kowych, hormonalnych, szczepionek, metod diagnostycznych, jak równie¿
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œrodków opatrunkowych. Pomimo ¿e historia stosowania tych innowacyjnych preparatów jest relatywnie krótka – ich rozwój jest niezwykle dynamiczny.
Produkcja antybiotyków uruchomiona zosta³a w po³owie XX w. (pierwszym „naturalnym” antybiotykiem by³a penicylina G), pierwszy lek uzyskany drog¹ in¿ynierii
genetycznej – rekombinowan¹ ludzk¹ insulinê (Humulin®, Eli Lilly – na podstawie
opracowania Genentech) wprowadzono do lecznictwa w 1982 r., a Hoffmann-La Roche wprowadzi³ interferon alfa-2a (Roferon A®) ju¿ w 1986 r. By³y to pierwsze leki
hormonalne.
Szybki rozwój biologii molekularnej i technologii rekombinowanego DNA oraz
technologii przeciwcia³ monoklonalnych spowodowa³ produkcjê leków o strukturze
polipeptydów i bia³ek w skali przemys³owej. Powszechnie stosowany termin „biofarmaceutyki” oznacza g³ównie leki bia³kowe, jakkolwiek równie¿ zaliczane s¹ one
do znacznie szerszej klasy leków „biotechnologicznych”; czêsto stosowany jest
równie¿ termin „biologicznych produktów leczniczych” (ang. therapeutic biologics).
Brak jednolitej nomenklatury jest Ÿród³em wielu nieporozumieñ i czêsto jest przyczyn¹ rozbie¿noœci w danych statystycznych. Generalnie s¹ to preparaty o strukturze polipeptydowej (czêsto funkcjonalne bia³ka), otrzymywane z zastosowaniem
metod rekombinowanego DNA lub technologii przeciwcia³ monoklonalnych. W tej
grupie mieszcz¹ siê równie¿ biofarmaceutyki o strukturze kwasów nukleinowych
(terapia antysensowa, terapia genowa, interferencyjne RNA (RNAi, ncRNA), antysensowe kwasy nukleinowe i aptamery. Procedura wytwarzania zwi¹zana jest z u¿yciem
rekombinowanych bakterii (g³ównie Escherichia coli) i dro¿d¿y (g³ównie Saccharomyces
cerevisiae), jak równie¿ rekombinowanych linii komórkowych organizmów wy¿szych
oraz – w przypadku przeciwcia³ monoklonalnych – w hybrydowych kulturach miêdzygatunkowych. W sk³ad biofarmaceutyków wchodz¹ niezwykle cenne grupy leków takie jak: rekombinowane hormony, przyk³adowo interferony, interleukiny, hematopoetyczne czynniki wzrostu, czynnik martwicy nowotworów, czynniki krzepniêcia krwi, preparaty trombolityczne, enzymy terapeutyczne, przeciwcia³a monoklonalne i szczepionki.
Inwestycje w nowe leki stanowi¹ szczególn¹ wartoœæ dla spo³eczeñstwa. Nale¿y
jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e opracowanie nowego leku zwi¹zane jest z bardzo
du¿ym ryzykiem i inwestycjami – jednak¿e w przypadku sukcesu – zyski producentów innowacyjnych preparatów farmaceutycznych s¹ wyj¹tkowo du¿e. Prowadzi
to do sytuacji, w których firmy generyczne nie tylko oczekuj¹ na wygaœniêcie ochrony patentowej innowacyjnych leków, ale i staraj¹ siê opracowaæ nowe, tañsze sposoby syntezy, b¹dŸ te¿ uzyskaæ zwi¹zki ekwiwalentne wzglêdem chronionej substancji aktywnej. W konsekwencji prowadzi to do rywalizacji producentów leków
oryginalnych z przemys³em generycznym, a precyzyjniej sprawê ujmuj¹c produkcji
leków podobnych, ale nie identycznych, miêdzy innymi w przypadku produkcji preparatów peptydowych, bia³kowych, czy te¿ kwasów nukleinowych.
Leki oryginalne i leki generyczne oraz biopodobne wbrew potocznej opinii nie s¹
to¿same, s¹ podobne, ale nie s¹ identyczne. Wprowadzony zosta³ termin biosimilar,
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a zatem biologicznie podobny. Lek generyczny charakteryzuje zasadnicze podobieñstwo (ang. essential similarity) z lekiem oryginalnym, polegaj¹ce na tym, ¿e ten sam
zwi¹zek chemiczny (uwzglêdniaj¹c równie¿ jego farmaceutycznie dopuszczalne pochodne) stosowany jest w takiej samej formie podania (doustnej, iniekcyjnej, itd.),
przy zastosowaniu tej samej dawki. Podstawow¹ jednak kwesti¹ s¹ odpowiedzi na pytania: Czy lek charakteryzuje równie¿ taka sama biodostêpnoœæ? Czy wp³yw na ludzki
organizm jest identyczny? Jakie s¹ uwarunkowania? Podkreœliæ nale¿y, ¿e w przypadku
makromoleku³ znacznie trudniej jest zdefiniowaæ potoczny termin „100%” czystoœci;
zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku specyficzna aktywnoœæ biologiczna, przyk³adowo krytyczne znaczenie mo¿e mieæ obecnoœæ jonów magnezu w strukturze (liczba moli jonu dwuwartoœciowego na mol peptydu). Równie wa¿n¹ kwesti¹, która mo¿e
determinowaæ aktywnoœæ biologiczn¹ jest konfiguracja makromoleku³, która mo¿e
byæ zasadniczo odmienna (np. monomer bezpostaciowy i heksamer krystaliczny) przy
pe³nej zgodnoœci wszelkich innych parametrów molekularnych.

2. W³asnoœæ intelektualna
Rozwój biotechnologii oraz wzrost zapotrzebowania na rozwi¹zania techniczne
z tej dziedziny przyczyni³ siê do utworzenia uregulowañ prawnych dla ochrony praw
wynalazców (prawa w³asnoœci intelektualnej, IPR, ang. Intellectual Property Rights). Patenty chroni¹ wynalazki i zapewniaj¹ prawa wy³¹czne w³aœcicielowi patentu, co oznacza, ¿e opatentowany wynalazek nie mo¿e byæ wytwarzany, u¿ywany, lub sprzedawany bez zezwolenia w³aœciciela patentu. Obowi¹zuj¹ce przepisy nie definiuj¹ wynalazku jako takiego, a jedynie precyzuj¹ warunki, które powinien spe³niaæ wynalazek, aby móg³ byæ przyznany patent (nowoœæ, poziom wynalazczy, przemys³owe zastosowanie). Wynalazki biotechnologiczne natomiast, poza tym, ¿e musz¹ spe³niaæ
podane kryteria, dodatkowo okreœlone s¹ jako wynalazki dotycz¹ce wytworu sk³adaj¹cego siê z materia³u biologicznego lub materia³u biologicznego jako takiego
(mikroorganizmy, linie komórkowe, œrodki farmaceutyczne), dotycz¹ce sposobu, za
pomoc¹ którego materia³ biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany (metody izolacji i oczyszczania, metody laboratoryjne, metody in¿ynierii
genetycznej) albo dotycz¹ce jego zastosowania, np. wytwarzania okreœlonego produktu do produkcji leku (1-3).
Systemy prawne w³asnoœci intelektualnej s¹ dalekie od doskona³oœci, jednak¿e
nie opracowano do tej pory lepszego systemu zapewnienia ochrony praw intelektualnych, tak by zapewniæ zwrot nak³adów oraz godziwy zysk wynalazcy. Jednoczeœnie system ochrony praw w³asnoœci przemys³owej zapewnia pozyskanie œrodków na
dalsze inwestycje i kolejne, nowe opracowania. Literatura patentowa stanowi jednoczeœnie jedno z podstawowych Ÿróde³ wiedzy o istniej¹cym stanie techniki, umo¿liwiaj¹c tym samym dostêp do podstawowych informacji w zakresie najnowszych
badañ i unikniêcie dublowania prac badawczych.
BIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)
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3. Wynalazek biotechnologiczny
Wspomniano ju¿ zgodnie z art. 10 art. 24 p.w.p. („prawo w³asnoœci przemys³owej”, Polska) (1) i art. 52.1 EPC (Europejska Konwencja Patentowa, ang. European
Patent Convention) (2), ¿e wynalazek musi spe³niaæ wymóg nowoœci, nieoczywistoœci
i komercyjnoœci, a dodatkowo przedmiotem wynalazku biotechnologicznego jest:
– wytwór sk³adaj¹cy siê z materia³u biologicznego;
– wytwór zawieraj¹cy materia³ biologiczny;
– sposób biologiczny, za pomoc¹ którego materia³ jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.
Typowe przyk³ady wynalazków biotechnologicznych maj¹cych zdolnoœæ patentow¹ s¹ nastêpuj¹ce:
– produkty, np. polipeptydy (enzymy, przeciwcia³a), kwasy nukleinowe (primery, sekwencje koduj¹ce, wektory), mikroorganizmy, linie komórkowe, zestawy (np.
diagnostyczne), kompozycje (np. leki, szczepionki);
– sposoby, np. metody otrzymywania produktów (biofermentacje, metody izolacji i oczyszczania), metody testowe i diagnostyczne in vitro, metody laboratoryjne;
– zastosowania, np. nowe zastosowanie znanego produktu, tzw. II zastosowanie medyczne.
Innowacyjne technologie, w tym biotechnologia, charakteryzuj¹ siê wieloma
specyficznymi cechami i w³aœciwoœciami. Wprowadzenie produktów takich technologii na rynek zwi¹zane jest ze szczególnie du¿ym ryzykiem ekonomicznym. Odpowiednie normy prawne zabezpieczaj¹ prawa twórców, jednoczeœnie umo¿liwiaj¹c
w zamian za uzyskanie praw wy³¹cznych dostêp do patentu, przez co mo¿liwy jest
dalszy rozwój prac badawczo-naukowych. Nale¿y jednoczeœnie zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e komercjalizacja rozwi¹zañ biotechnologicznych w naukach przyrodniczych
wymaga:
– d³ugich terminów,
– inwestycji o wysokim ryzyku,
– i pozyskania rynków miêdzynarodowych.
Dla ujednolicenia prawa patentowego dla wynalazków w Unii Europejskiej
6 czerwca 1998 r. przyjêto dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/EC (3).
Stanowi³a ona usystematyzowanie i doprecyzowanie pojêæ konwencji monachijskiej
„o udzielaniu patentów europejskich” (EPC, ang. European Patent Convention)
z 5 wrzeœnia 1973 r. (2). Konwencje powoduj¹ w ograniczonym stopniu ujednolicenie procedury oraz harmonizacjê zasad udzielania patentu europejskiego przez Europejski Urz¹d Patentowy (EPO, ang. European Patent Office). Po udzieleniu patentu
europejskiego patent podlega prawu krajowemu na terenie którego zosta³ udzielony, z wy³¹czeniem kwestii, w których prawo krajowe ma odmienne regulacje i zastosowanie maj¹ przepisy konwencji.
Wprowadzenie Rozdzia³u O ochronie wynalazków biotechnologicznych Dyrektywy
98/44/EC do ustawy „Prawo w³asnoœci przemys³owej” i jej nowelizacja z 6 czerwca
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2002 r., doprowadzi³o do harmonizacji przepisów w dziedzinie biotechnologii
w pañstwach bêd¹cych cz³onkami Konwencji o Patencie Europejskim. Szczegó³owo
okreœlono przepisy dotycz¹ce wynalazków biotechnologicznych, zdefiniowano jakie
rozwi¹zania mog¹ byæ uznane za wynalazek biotechnologiczny, a które bêd¹ uznawane za odkrycia. „Metodyka badañ zg³oszeñ wynalazków i wzorów u¿ytkowych”
wydana w 1998 r. przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) precyzuje, ¿e rozwi¹zanie jest nieoczywiste jeœli spe³nia jedn¹ z przes³anek: jest zaskoczeniem dla znawcy, by³o wczeœniej bezskutecznie podejmowane przez fachowców,
poprawia efektywnoœæ, prze³amuje uprzedzenia techniczne, zaspokaja potrzebê spo³eczn¹, ma szczególny efekt (5). Za wynalazki biotechnologiczne, na które mog¹ byæ
udzielone patenty, uwa¿a siê w szczególnoœci wynalazki wymagaj¹ce ludzkiej interwencji technicznej, stanowi¹ce materia³ biologiczny, który jest wyizolowany ze
swojego naturalnego œrodowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet je¿eli poprzednio wystêpowa³ w naturze; stanowi¹ce element wyizolowany z cia³a
ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, w³¹cznie z sekwencj¹ lub czêœciow¹ sekwencj¹ genu, nawet je¿eli budowa tego elementu jest
identyczna z budow¹ elementu naturalnego. Bezwzglêdnym wymogiem jest wykazanie technicznej (in¿ynierskiej) inwencji wynalazcy, np. technikami in¿ynierii genetycznej. Zg³oszenie dotycz¹ce sekwencji lub czêœciowej sekwencji genu powinno
dodatkowo ujawniaæ ich przemys³owe zastosowanie. Zg³oszenie dotycz¹ce roœlin
lub zwierz¹t ma zdolnoœæ patentow¹, je¿eli mo¿liwoœci techniczne stosowania wynalazku nie ograniczaj¹ siê do szczególnej odmiany roœlin lub rasy zwierz¹t (art. 93)
oraz dotyczy technicznej, in¿ynierskiej metody, nie wystêpuj¹cej w przyrodzie.
Ustawa o prawie w³asnoœci przemys³owej opisuje tak¿e czego nie nale¿y uznaæ za
wynalazki (art. 28) oraz precyzuje zakaz udzielania patentów na wynalazki, które
by³yby sprzeczne z porz¹dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Odmiany roœlin lub rasy zwierz¹t oraz czysto biologiczne sposoby ich hodowli nie maj¹ zdolnoœci patentowej. Natomiast zastosowanie metod mikrobiologicznych, np. technik in¿ynierii genetycznej prowadz¹ do uzyskania specyficznych w³aœciwoœci, np. zdolnoœci do biosyntezy zdefiniowanego bia³ka, powoduje nabycie zdolnoœci patentowej
przez dany organizm. Sposób hodowli roœlin lub zwierz¹t jest czysto biologiczny,
je¿eli w ca³oœci sk³ada siê ze zjawisk naturalnych, takich jak krzy¿owanie lub selekcjonowanie, a ró¿nica miêdzy metod¹ czysto biologiczn¹ a metod¹, która takow¹
nie jest, wynika ze stopnia w jakim cz³owiek ingeruje w dany proces. Stosowanie
technik in¿ynierii genetycznej, które s¹ reproduktywne i prowadz¹ do uzyskania zaplanowanego produktu spe³nia wymogi zdolnoœci patentowej. Patentów nie udziela
siê tak¿e na sposoby leczenia (np. metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi)
oraz sposoby diagnostyki ludzi i zwierz¹t z wyj¹tkiem produktów stosowanych
w diagnostyce i leczeniu (art. 29) (2). Za wynalazki nie uwa¿a siê w szczególnoœci:
odkryæ, teorii naukowych i metod matematycznych; wytworów o charakterze jedynie estetycznym; planów, zasad i metod dotycz¹cych dzia³alnoœci umys³owej lub gospodarczej oraz gier; wytworów, których niemo¿liwoœæ wykorzystania mo¿e byæ wyBIOTECHNOLOGIA – MONOGRAFIE 5 (2009)
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kazana w œwietle powszechnie przyjêtych i uznanych zasad nauki; programów do
maszyn cyfrowych; przedstawienia informacji (art. 28), a tak¿e cia³a ludzkiego,
w ró¿nych jego stadiach formowania siê i rozwoju oraz zwyk³ego odkrycia jednego
z jego elementów, w³¹cznie z sekwencj¹ lub czêœciow¹ sekwencj¹ genu (art. 93).
Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystywanie by³oby sprzeczne
z porz¹dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1,
lub moralnoœci¹ publiczn¹, uwa¿a siê w szczególnoœci:
1) sposoby klonowania ludzi;
2) sposoby modyfikacji to¿samoœci genetycznej linii zarodkowej cz³owieka;
3) stosowanie embrionów ludzkich do celów przemys³owych lub handlowych;
4) sposoby modyfikacji to¿samoœci genetycznej zwierz¹t, które mog¹ powodowaæ u nich cierpienie, nie przynosz¹c ¿adnych istotnych korzyœci medycznych dla
cz³owieka lub zwierzêcia, oraz zwierzêta bêd¹ce wynikiem zastosowania takich
sposobów.

4. Patent
Procedury zwi¹zane z patentowaniem nale¿y rozpocz¹æ od zg³oszenia wynalazku do Urzêdu Patentowego (krajowego, np. polskiego, europejskiego – EPO, European Patent Office lub œwiatowego – WIPO, World Intellectual Property Organisation).
Niezwykle wa¿ne jest aby nie publikowaæ rozwi¹zania przed dat¹ zg³oszenia, poniewa¿ prowadzi to do utraty przez wynalazek cechy nowoœci, co w konsekwencji
mo¿e doprowadziæ do przeciwstawienia twórcy jego w³asnego rozwi¹zania i odmowy przyznania ochrony patentowej.
Prawo do opatentowania wynalazku ma jego twórca, jednak w przypadku gdy
wynalazek dokonany zosta³ w wyniku wykonywania obowi¹zków wynikaj¹cych ze
stosunku pracy przys³uguje ono pracodawcy, zamawiaj¹cemu lub zleceniodawcy,
o ile osobne uzgodnienia nie stanowi¹ inaczej.
Patent jest zbywalnym i podlegaj¹cym dziedziczeniu podmiotowym prawem wy³¹cznym, udzielanym przez urz¹d patentowy danego kraju, w którym ubiegamy siê
o przyznanie patentu. Jest udzielany na okres do 20 lat od daty zg³oszenia wynalazku
do opatentowania (w krajach cz³onkowskich EPO; jednak nale¿y braæ pod uwagê fakt,
¿e okres ochrony patentowej mo¿e byæ specyficzny dla danego kraju). Warunkiem
trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczanie op³at okresowych za ochronê
wynalazków i wzorów u¿ytkowych. Przez ten czas uprawniony z patentu posiada
wy³¹cznoœæ na gospodarcz¹ eksploatacjê opatentowanego rozwi¹zania, a stosowanie
wynalazku przez podmioty nieuprawnione w celach zawodowych lub zarobkowych
poci¹ga za sob¹ konsekwencje w postaci odpowiedzialnoœci cywilnej i karnej.
Z dokonaniem zg³oszenia patentowego oraz z utrzymaniem ochrony patentowej
wynalazku zwi¹zane s¹ koszty, na które sk³adaj¹ siê op³aty urzêdowe wnoszone
przez zg³aszaj¹cego na kolejnych etapach postêpowania zg³oszeniowego; op³aty
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zwi¹zane s¹ z op³atami urzêdowymi w trakcie rozpatrywania zg³oszenia, op³atami
dotycz¹cymi utrzymania patentu (20-letni okres ochrony patentowej), a tak¿e
z kosztami obs³ugi prawnej zg³oszenia patentowego i patentu (us³ugi rzeczników
patentowych). Ochrona patentowa obejmuje pañstwo, w którym dokonano zg³oszenia; w przypadku przyznania ochrony patentowej rozwi¹zaniu konieczne jest dostosowanie opisu do lokalnych uregulowañ prawnych oraz wniesienie stosownych
op³at (art. 40) (5).
Dodatkowe prawo ochronne (SPC, ang. Supplementary Protection Certificate) dla
produktów leczniczych oraz produktów ochrony roœlin jest odrêbnym od patentu
tytu³em ochronnym. Dodatkowe prawo ochronne zapewnienia ochronê prawn¹
konkretnych produktów wytwarzanych wed³ug opatentowanego wynalazku po wygaœniêciu ochrony patentowej, maksymalnie do 5 lat (art. 75) (5). Ochrona ta dotyczy tylko preparatów zarejestrowanych i opatentowanych (³¹cznie). Zapewnia to
przed³u¿enie wy³¹cznoœci prawnej przez d³u¿szy okres, ³¹cznie nawet do 25 lat na
te leki (jak i œrodki ochrony roœliny), a przez to zwrot nak³adów i godziwy zysk wynalazcy i producenta w procesie rywalizacji rynkowej producentów leków oryginalnych z przemys³em generycznym oraz produktów biopodobnych.

5. Wady i zalety oraz perspektywy systemu ochrony praw intelektualnych
W minionym dziesiêcioleciu liczba zg³oszeñ patentowych z zakresu biotechnologii dokonywanych w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej wzros³a œrednio
o 13-15% w skali roku, przy 5-procentowym wzroœcie liczby wszystkich zg³oszeñ. Patenty gwarantuj¹ ochronê prawn¹ i monopolistyczn¹ pozycjê wynalazcy, jak równie¿ zachêcaj¹ twórców do dalszej pracy innowacyjnej. Poprzez publikacjê opisu patentowego ma miejsce przedstawienie wynalazku, a tak¿e zabezpieczenie przed duplikacj¹ prowadzonych prac badawczych. Nowe rozwi¹zania s³u¿¹ jako cenne Ÿród³o poznania i inspiracji dla innych wynalazców, wzbogacaj¹c jednoczeœnie ogólnoœwiatow¹ wiedzê techniczn¹. Je¿eli w³aœciciela patentu nie staæ na samodzielne wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek opatentowanego wynalazku, mo¿e on patent odsprzedaæ lub udzieliæ licencji na produkcjê wed³ug patentu podmiotom
prawnym, które bêd¹ mog³y zrealizowaæ rozwi¹zanie techniczne twórcy.
Równolegle obok zasadniczych zalet systemu prawnego ochrony w³asnoœci intelektualnej obserwujemy ca³y szereg problemów i trudnoœci, które w istotny sposób
ograniczaj¹ zarówno zaufanie spo³eczne do systemu prawnego, jak i jego efektywnoœæ. Zasadnicze kwestie to koszty i zakres patentowania (wy³¹czenia z patentu) oraz
konflikty o charakterze spo³ecznym. Istotnym ograniczeniem z punktu widzenia wynalazcy jest koniecznoœæ pe³nego opublikowania procedury i w³aœciwoœci wynalazku. „Piractwo” patentowe jest faktem o du¿ym znaczeniu gospodarczym, niejednokrotnie
popieranym przez administracjê pañstwow¹, w szczególnoœci w krajach Afryki i Azji.
Z pewnoœci¹ kluczem do zrozumienia Ÿróde³ konfliktu jest wysoki koszt i d³ugotrwa³a
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procedura dokonania wynalazków w zakresie nowoczesnej biotechnologii. Dlatego
ominiêcie etapu badañ i wdro¿eñ, zminimalizowanie ryzyka niepowodzeñ stanowi
istotny czynnik w przypadku podejmowania prób wykorzystania cudzego wynalazku.
Dodaæ nale¿y, ¿e w³aœnie te koszty winny byæ pokryte zyskami z tytu³u patentu.
Zupe³nie odmienny jest charakter zastrze¿eñ spo³ecznych i etycznych. Przede
wszystkim b³êdne merytorycznie okreœlenie „opatentowane zwierzê” lub „opatentowana roœlina” budzi niechêæ i obiekcje. Podstaw¹ nieporozumienia jest w³aœnie to
sformu³owanie, w którym przekazana jest b³êdna informacja, ¿e „opatentowaniem”
objêty jest organizm, np. ró¿a, kot lub pies. Natomiast zdolnoœæ patentowa limitowana jest do cechy uzyskanej technikami in¿ynierskimi w danym organizmie, czyli
przyk³adowo odpornoœci danej linii kukurydzy na szkodniki owadzie lub zdolnoœci
linii komórkowej do biosyntezy przeciwcia³a monoklonalnego.
W Stanach Zjecnoczonych prawnicy twierdz¹, ¿e: wszystko pod s³oñcem, co zosta³o
wynalezione przez cz³owieka ma zdolnoœæ patentowania. W innych krajach prezentowane s¹ niejednokrotnie odmienne opinie, przy czym ró¿nice s¹ czêsto k³opotliwe,
a zasadniczo ró¿ne w realizowanej praktyce. Jednoczeœnie sposoby ochrony w³asnoœci intelektualnej rozpoznawane przez prawo amerykañskie zdecydowanie ró¿ni¹ siê
w wielu istotnych elementach od sytuacji prawnej w Europie. Przyk³adowo formy
ochrony wynalazców to nie tylko patenty i rejestracja odmian, ale tak¿e utility patents, czyli ochrona praw wynalazcy przyznawana na w¹skie wynalazki, które nawet
nie zezwalaj¹ na wykorzystywanie danego wynalazku do celów badawczych. Przyk³adowo w USA poprzez utility patents chronione s¹ nastêpuj¹ce wynalazki w zakresie rolnictwa: supers³odka kukurydza, poliploidalne truskawki, mêskosterylny rzepak, odpornoœæ pewnych roœlin na choroby, odpornoœæ na herbicydy, produkcja nasion. Tak¿e w USA obowi¹zuje jednoroczny okres zwany grace period, umo¿liwiaj¹cy
pierwszemu wynalazcy z³o¿enie wniosku niezale¿nie od upublicznienia wynalazku
w ci¹gu roku od udokumentowanego dokonania twórczego opracowania.
Aczkolwiek ju¿ od kilkunastu lat trwaj¹ konsultacje i prace nad ujednoliceniem systemów patentowych w skali œwiatowej – jednak¿e nie nale¿y oczekiwaæ w realnej
przysz³oœci ujednolicenia norm prawnych pomiêdzy kontynentami. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e kraje azjatyckie, Australia i Oceania oraz Izrael wyraŸnie zmierzaj¹ w kierunku systemu amerykañskiego. Przyk³adem k³opotów w Unii Europejskiej jest wieloœæ jêzyków, czy te¿ harmonizacja systemów ochrony praw w³asnoœci przemys³owej
w poszczególnych pañstwach bêd¹cych cz³onkami Konwencji o patencie europejskim.

6. Zabezpieczenie praw w³asnoœci intelektualnej w Polsce
W prowadzonych dyskusjach wskazuje siê na wiele wad obecnego systemu zabezpieczania praw w³asnoœci intelektualnej. Nale¿y stwierdziæ, ¿e bardzo czêsto
krytyka jest zasadna. Jednak¿e nie s¹ przedstawione rozwi¹zania alternatywne.
Obecny system jest wysoce niedoskona³y, jednak¿e nie ma lepszych propozycji legi82
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slacyjnych zabezpieczenia praw wynalazców. W istniej¹cej sytuacji realistycznym
i pragmatycznym podejœciem jest d¹¿enie do poprawienia istniej¹cej legislacji.
Jest wiele przyczyn zwi¹zanych z wysoce niezadowalaj¹cym stanem potencja³u
wynalazczego w Polsce. Do najwa¿niejszych nale¿¹:
– niewystarczaj¹ca wiedza kadr zarz¹dzaj¹cych sektorem badawczym (R&D,
ang. Research and Development, badania i rozwój, B+R) na temat mo¿liwoœci i warunków dokonywania miêdzynarodowych zg³oszeñ patentowych;
– s³aba wspó³praca naukowców z przedsiêbiorcami mog¹cymi ponieœæ koszty
zg³oszenia patentowego w odniesieniu do wynalazku maj¹cego wartoœæ gospodarcz¹;
– brak upowszechniania informacji o korzyœciach p³yn¹cych z dokonania zg³oszenia miêdzynarodowego – brak motywacji naukowców do komercjalizacji wyników badañ;
– brak œrodków na szkolenia i zatrudnianie przez jednostki naukowe rzeczników patentowych o w³aœciwych kwalifikacjach;
– brak œrodków na badania stanu techniki i inne prace zwi¹zane z dokonaniem
prawid³owego zg³oszenia patentowego.
Mo¿liwoœci poprawy tej sytuacji mo¿na upatrywaæ w ci¹g³ej edukacji i sta³ej wymianie informacji pomiêdzy wynalazcami a rzecznikami patentowymi i prawnikami.
Dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii (jak bioinformatyka, farmakogenomika, proteomika) prowadzi do niekonwencjonalnych wynalazków, co z kolei wymaga nowych rozwi¹zañ prawnych. Komercjalizacja innowacyjnych rozwi¹zañ biotechnologicznych wymaga – jak ju¿ stwierdzono – d³ugich terminów realizacji,
du¿ych nak³adów i inwestycji o wysokim ryzyku oraz pozyskania du¿ego zbytu,
a zatem rynków miêdzynarodowych. Dlatego konieczne s¹ regulacje prawne,
a w tym ochrona praw w³asnoœci intelektualnej.
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