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Senator Kazimierz Wiatr: 

Pani Marszałek! Pani Prezes! Panie i Panowie Senatorowie! 

100 lat Urzędu Patentowego to piękna rocznica. Ona oczywiście wpisuje się w obchody 
stulecia odzyskania niepodległości, ale też pokazuje, że Polska, że naród polski był bardzo 
dobrze przygotowany do odzyskania niepodległości, że to nie było tylko wojsko, to nie były 
tylko zabiegi polityczne, ale to była także gospodarka, także nauka, także ochrona własności 
intelektualnej. No, proszę państwa, ochrona własności intelektualnej to po prostu ochrona 
naszego skarbu narodowego. To są nasze myśli, ważne, które mają znaczenie i polityczne, i 
gospodarcze, dlatego należy je chronić, tak jak chronimy dobra naturalne, tak jak chronimy 
nasze granice. Oczywiście wiele było przejawów budowy państwa. Pamiętamy, o czym już 
parokrotnie w tym roku w tej Izbie była mowa, szybkie wybory do Sejmu. No, wiemy, że 
zorganizowanie takiego przedsięwzięcia nie jest łatwe. Ale pamiętamy także wiele innych 
działań, w tym działania związane z rozwojem nauki i gospodarki – powstawały nowe 
uczelnie, to wszystko się wtedy działo. 

Ale oczywiście z tym stuleciem to nie jest tak, że świętujemy dzisiaj, że 100 lat temu coś się 
wydarzyło, tylko przez te całe 100 lat Urząd Patentowy działał, funkcjonował. Sam, można 
powiedzieć, doznałem tego dobrodziejstwa, patentując kilka opracowań. To było dawno, nie 
wiem, czy 40 czy 35 lat temu, to należałoby sprawdzić. Na pewno to było tak dawno, że w tej 
bazie elektronicznej nie wszystkie te patenty mogę znaleźć, bo one dotyczą tego nowego 
okresu. 

Jednocześnie poczułem się w obowiązku, żeby zabrać głos z jednej strony jako osoba, która 
docenia to, uczestniczyła w tym, a z drugiej strony jako przewodniczący Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu. Nasza komisja od lat opiniuje budżet Urzędu Patentowego. Ale to jest też 
okazja do zapoznania się z dorobkiem urzędu. I tutaj pani prezes zawsze dość obszernie, 
niektórzy nawet uważali, że za obszernie, przedstawiała ten dorobek. Zawsze pytaliśmy. No, 
liczby tu już były podane, nie będę tego powtarzał. Jest to ogromny, ogromny dorobek. 
Powiem też – to jest dobra okazja, żeby o takich rzeczach powiedzieć – że wnosiliśmy jako 
komisja o zwiększenie finansowania Urzędu Patentowego, co czasami się udawało. Bo chodzi 
o to, żeby patentowanie odbywało się szybko. Jeżeli chcemy mieć szybki sukces… No, gdzie 
indziej też inne ośrodki pracują, żeby było szybko, żeby było sprawnie, żeby było lepiej. Tym 
bardziej że pojawiają się coraz to nowe możliwości; już nie mówię o patencie europejskim, 
ale także o zgłaszaniu naszych patentów poza granicami naszego kraju. Są różne strefy 
ochrony patentów na świecie. Ja osobiście z racji, powiedzmy, dziedziny nauki, którą się 



zajmuję, wiem, że w Polsce jest bardzo dużo zastrzeżeń patentowych pochodzących ze 
Stanów Zjednoczonych np. w zakresie techniki komputerowej. Ale to też jest promocja 
Polski, a przede wszystkim właśnie ta ochrona. 

Dzisiaj, kiedy budowane jest społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy, 
znaczenie tych procesów prawnych jest niezwykle ważne. Oczywiście wiele osób ulega takiej 
modzie, takiej manierze open science, że wszystko jest otwarte. No, wiemy, że nie może być 
wszystko otwarte, że jest potrzebny Urząd Patentowy, który gdzieś tę mądrą granicę wytycza. 
Ja jako naukowiec wiem, że wszystkie publikacje jak najbardziej powinny promować, 
powinny się rozwijać. Jak piszę każdą publikację, to właśnie z takim zamiarem, że ona będzie 
wszędzie dostępna, natomiast ta mądra granica jest tutaj niezwykle potrzebna. 

Oczywiście stulecie to czas na podsumowania, ale też na życzenia. W poniedziałek 26 
listopada odbędą się wielkie obchody w Warszawie, na Zamku Królewskim, w katedrze, w 
Operze Narodowej. To będzie wielkie święto. Ono jest docenieniem tego wysiłku i to jest 
ważne. Ale jest to też okazja do planowania, do promocji. 

Tak więc życzę, aby to dzieło Urzędu Patentowego trwało, rozwijało się pod wodzą pani 
prezes tak, żeby nam wszystkim, Polsce dobrze służyło. Dziękuję bardzo. 
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