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poprawiać, a nie pogarszać systemU ksztaŁcenia aplikantów 

Zachować rozsądek

Jeszcze nie jest za późno na odstąpienie od radykalnej zmiany zasad funkcjo-
nowania powołanej w 2009 roku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura-
tury. Popierane przez rząd propozycje przedstawione w senackim projekcie 
kolejnej nowelizacji ustawy o KSSiP, burzą nadzieję na profesjonalne przygo-
towanie kadry dla sądów i prokuratury. Reforma powinna zmierzać do po-
prawy, a nie pogarszania istniejącego modelu kształcenia aplikantów.

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego
Podczas konferencji podsumowującej pięcioletnie 

dokonania KSSiP, prof. Andrzej Rzepliński powiedział 
m.in. – O jej powołanie starałem się już od końca lat 90. 
Ponieważ istniejący wówczas system przygotowania 
absolwentów prawa do zawodu sędziego i prokuratora 
był mało skuteczny. Zajmowały się tym 44 ośrodki sę-

dziowskie i tyle samo prokuratorskich. 
Szkolenie powinno odbywać się według europejskich standardów, bez 

utrwalania lokalnych nawyków i praktyk orzeczniczych. Bycie sędzią wy-
maga ogromnej odwagi moralnej i osobistej. Na takich aspektach należy 
się skupiać, a nie na formułkach. Tak właśnie wyobrażałem sobie działanie 
szkoły kiedy w 2001 r. pisałem projekt ustawy o jej powołaniu. Sejm nie 
zgodził się na procedowanie tego projektu, ale ogromnie się cieszę, że uda-
ło się to zrobić z sukcesem moim następcom. Nie może być w takim pań-
stwie jak nasze kilku szkół dla sędziów i prokuratorów. Odległość do szkoły 
nie jest żadną przeszkodą. Rozparcelowanie szkoły byłoby fatalne. Szkoła 
musi być ośrodkiem wspólnego myślenia sędziów z całej Polski, o tym jak 
najlepiej orzekać, jak wychodzić naprzeciw wyzwaniom, które rodzi życie. 
Tego nie zapewnią nawet najbardziej mądre uchwały Sądu Najwyższego, 
wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego czy wyroki Trybunału Konsty-
tucyjnego.  Jedna szkoła praktyki prawa dla sędziów i prokuratorów w Pol-
sce, jedna i ani jednej więcej - apelował prof. Rzepliński. 

Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Katedra Prawa Cywilnego UJ
Stworzenie modelowego systemu szkolenia przyszłych 

sędziów i prokuratorów to był wielki sukces środowiska 
prawniczego. Intencją autorów było wyrównanie różnic 
w krajowym i europejskim poziomie przygotowania tej ka-
dry do zawodu. Na nowatorskich zasadach zbudowaliśmy 
program aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, 

który zapewniał realizację tego celu. Mam satysfakcję, że mogłem kierować 
pracami tego zespołu i wykorzystać moje międzynarodowe doświadcze-
nie. Teraz trudno mi opanować emocje kiedy słyszę zarzuty formułowane 
przez zwolenników projektu nowelizacji ustawy, że aplikanci są przeuczeni i 
niepotrzebnie studiują orzecznictwo sądowe. Mam wrażenie, że propono-
wana reforma zmierza do tego żeby aplikanci byli niedouczeni i nieznający 
orzecznictwa. Chcemy zniszczyć wzorcowy model szkolenia, który wyłaniał 
osoby o największych predyspozycjach do pracy w sądach i prokuraturach. 

Zmarnujemy potencjał, który został stworzony. Szkoła kształci kadry, które 
miały szansę dokonać jakościowej zmiany polskiego sądownictwa. Został 
zbudowany kompleksowy system, skoncentrowany na pogłębianiu umie-
jętności zawodowych, który już przynosi doskonałe efekty. W wyniku pro-
ponowanej reformy, która zmierza do rozwiązania przejściowego problemu 
braku kadr asystenckich dla sędziów możemy stracić wyjątkową szansę na 
pozytywne zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. 

Sędzia Katarzyna Gonera, członek Krajowej Rady Sądownictwa, członek 
Rady Programowej KSSiP

Instytucja zajmująca się szkoleniem sędziów powinna 
być niezależna od władzy wykonawczej. Takie są stan-
dardy wypracowane przez instytucje UE i radę konsulta-
cyjną sędziów europejskich. Modele nadzoru nad odpo-
wiednikami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
są różne w państwach unijnych. Wszystko zależy od przy-

jętego w tych krajach systemu szkolenia przyszłych i pełniących już obo-
wiązki zawodowe sędziów i prokuratorów i od tego, czy istnieją tam rady 
sądownictwa. Instytucje, w których szkoleni są tylko aplikanci sądowi i sę-
dziowie w służbie, nadzorowane są na ogół przez rady sądownictwa i nie 
podlegają ministrowi sprawiedliwości. Jeżeli natomiast w jednej instytucji 
skupia się jednocześnie szkolenie aplikantów, sędziów, prokuratorów oraz 
urzędników wymiaru sprawiedliwości, ustalenie podległości jest dużo 
bardziej skomplikowane. A taki model funkcjonowania szkoły przyjęty zo-
stał w Polsce. Krajowa Rada Sądownictwa nie może sprawować nadzoru 
nad instytucją, która zajmuje się szkoleniem prokuratorów i urzędników, 
bo to nie należy do jej kompetencji. W założeniu twórców ustawy o KSSiP,  
szkoła, która ma osobowość prawną, powinna być autonomiczna. Inaczej 
widzi to jednak minister sprawiedliwości. Argumenty obu stron powin-
ny być bardzo wnikliwie przeanalizowane i rozważone przed podjęciem 
ostatecznej decyzji.  

Prof. dr hab. Janina Błachut, przewodnicząca Rady Programowej KSSiP
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego kilkakrotnie apelowała już do rządu 
i parlamentu o niewprowadzanie pochopnych zmian, 
niszczących tę ważną instytucję, która zajmuje się scen-
tralizowanym szkoleniem aplikantów oraz sędziów i pro-

kuratorów. Przyjęty przed 5 laty model stanowi istotny czynnik ujednolicenia 

w całym kraju praktyki stosowania prawa i orzecznictwa, które jest nie-
zwykle zróżnicowane, co potwierdził Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. 
Zanim upłynął czas pozwalający na pełną ocenę działania szkoły, Senat RP 
przygotował projekt zmieniający całkowicie jej funkcjonowanie. Zniesienie 
autonomii KSSiP pozbawi ją w praktyce możliwości realizowania spójnego 
i nowoczesnego programu dydaktycznego. Analiza proponowanych roz-
wiązań, w tym znaczne rozszerzenie zakresu nadzoru władzy wykonawczej  
nad szkołą oraz ingerencji  ministra sprawiedliwości w program szkoleń, 
budzi poważne wątpliwości środowiska naukowego. Nieskoordynowane, 
fragmentaryczne i chaotyczne zmiany wprowadzane w trzech odrębnych 
projektach, rozpatrywanych w komisjach sejmowych, są zagrożeniem dla 
stabilności funkcjonowania szkoły, zapewniającej bardzo wysoki poziom 
kształcenia aplikantów, którzy wygrywają europejskie konkursy prawnicze. 
To jest najlepszy dowód na prawidłowe działanie KSSiP. Proponowana re-
forma może ten wizerunek zniszczyć, a sukcesy zamienić w porażkę. 

Sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa
Proponowany w nowelizowanej ustawie o KSSiP  

wpływ ministra sprawiedliwości na harmonogram dzia-
łalności szkoleniowej aplikantów i sędziów wykracza 
poza kompetencje szefa resortu, w zakresie nadzoru 
administracyjnego. Ta propozycja narusza fundamental-
ną zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów, 

zagwarantowaną w Konstytucji RP. Niezawisłość i niezależność buduje 
się już poprzez kształtowanie osobowości i mentalności przyszłej kadry. 
I właśnie dlatego bliżej jest nam do modelu szkół działających w Euro-
pie, gdzie wpływ na pracę szkoły ma jedynie Rada Sądownictwa, a nie 
Ministerstwo Sprawiedliwości, będące emanacją władzy wykonawczej. 
Nieuzasadniony jest zarówno wpływ na program szkoleń,  jak również 
sprzeciw ministra sprawiedliwości wobec kandydatów na wykładowców 
w szkole. Minister może wyrazić swoją opinię poprzez przedstawicieli, 
których ma w Radzie Programowej i nie ma potrzeby tego rozszerzać. 
Najbardziej kontrowersyjna jest propozycja upoważniająca ministra 
sprawiedliwości do odwoływania dyrektora szkoły bez podania ważnych 
przyczyn, na przykład z powodu utraty zaufania. Takie prawo może być 
nadużywane, przy zmieniających się uwarunkowaniach politycznych i ka-
drowych w resorcie sprawiedliwości. W ciągu 5 lat jest już piąty minister. 
To nie gwarantuje szkole stabilności. Takich zmian Krajowa Rada Sądow-
nictwa nie może zaopiniować pozytywnie.

Zmiana priorytetów i utrata autonomii 
szkoły, której jednym z głównych zadań 
jest obecnie prowadzenie aplikacji ogól-
nej, sędziowskiej i prokuratorskiej, może 
spowodować niekorzystne skutki dla 
wymiaru sprawiedliwości. Ocena efek-
tywności systemu kształcenia aplikantów 
w działającej zaledwie od 5 lat Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) 
jest przedwczesna. Profesjonalne przygo-
towanie adeptów do zawodu zweryfi kuje 
dopiero za kilka lat ich funkcjonowanie 
w wymiarze sprawiedliwości.

– Nie chcemy się koncentrować wy-
łącznie na kształceniu aplikantów – in-
formuje Wojciech Hajduk, wiceminister 
sprawiedliwości. – Dostrzegamy też po-
trzebę prowadzenia szkolenia ustawicz-
nego wszystkich pracowników sądowni-
ctwa i prokuratury. Do tej pory minister 
nie miał narzędzi, żeby takie szkolenia 
zlecać, dlatego następuje zmiana priory-
tetów działania szkoły oraz formuły samej 

aplikacji. Taki jest m.in. cel projektu sena-
ckiego, który nowelizuje ustawę o KSSiP. 
Zarzuty, że chcemy ograniczyć samodziel-
ność dysfunkcjonalnej dzisiaj szkoły i po-
gorszyć poziom kształcenia są dla mnie 
niezrozumiałe.

Nie podejmować pochopnych decyzji
Z popieraną przez rząd opinią wicemi-

nistra sprawiedliwości Wojciecha Hajduka 
o „dysfunkcjonalności” tego systemu 
i działania szkoły, trudno polemizować, 
ponieważ nie wiadomo dokładnie, co kryje 
się pod tym pojęciem. Przy formułowaniu 
takich ocen należy najpierw wyjaśnić kon-
kretne zarzuty i powołać się na argumenty, 
wskazujące na wady istniejącego systemu. 
Do tego niezbędna jest wnikliwa anali-
za, ale Ministerstwo Sprawiedliwości jej 
nie przeprowadziło. Subiektywne opinie 
o „dysfunkcjonalności” sytemu, nie popar-
te żadnymi dowodami, nie mogą przema-
wiać za koniecznością modyfi kacji.

– To jest poważne zagrożenie dla 
kształcenia aplikantów na europejskim 
poziomie i chęć powrotu do praktyk, 
które nie sprawdziły się w systemie szko-
lenia obowiązującym przed 2009 rokiem 
– uważa sędzia Leszek Pietraszko dyrek-
tor KSSiP. – Nie powinno się zmieniać 
modelu aplikacji zanim nie pozna się jego 
ostatecznych efektów. 

Jeszcze nie jest za późno na meryto-
ryczną dyskusję w gronie specjalistów 
z udziałem nowego ministra sprawied-
liwości Cezarego Grabarczyka, która 
zapobiegnie proponowanym zmianom 
i uchroni KSSiP przed konsekwencjami 
pochopnych decyzji.

Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ 
prace nad senackim projektem noweli-
zacji ustawy o KSSiP w sejmowej Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka są już 
mocno zaawansowane.

Kontrowersyjny zakres zmian
W kręgach prawniczych i parlamentar-

nych poważne zastrzeżenia budzi projek-
towana modyfi kacja modelu kształcenia 
aplikantów oraz znaczne rozszerzenie 
nadzoru ministra sprawiedliwości nad 
autonomiczną dotychczas działalnością 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokura-
tury. Resort proponuje likwidację kaden-
cyjności funkcji dyrektora z możliwością 
odwołania go w każdej chwili bez podania 
istotnych przyczyn. – W obowiązującej 
obecnie ustawie jest katalog przesłanek 
pozwalający na odwołanie dyrektora, 
ale przepis ten został usunięty  – dodaje 
Leszek Pietraszko. – Do tej pory zastęp-
ców zatrudniał dyrektor szkoły, a teraz tę 
rolę chce przejąć minister. Zamierza też 
wpływać na dobór wykładowców z pra-
wem skutecznego blokowania wyboru 
kandydatów. Kontrowersyjny jest również 
zamiar likwidacji aplikacji ogólnej oraz 
systemu stypendialnego i zastąpienie go 
zatrudnieniem aplikantów w sądach 

i prokuraturach okręgowych na czas okre-
ślony. 

Propozycja ta była dyskutowana pod-
czas październikowego posiedzenie 
sejmowej podkomisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka, której przewodniczyła 
poseł Brygida Kolenda – Łabuś. Obec-
nie aplikanci podporządkowani są tylko 
dyrektorowi szkoły, który odpowiada 
za całość szkolenia i praktyk. – Projekt 
wprowadza podwójne podporządkowa-
nie, z jednej strony dyrektorowi szkoły, 
z drugiej zaś prezesowi – jako pracodaw-
cy – zauważa dyrektor Leszek Pietraszko. 
– Może to spowodować chaos decyzyjny, 
zwłaszcza, że o praktykach miałby po 
nowelizacji decydować prezes sądu. Dla 
zwolenników zmian nie wystarczający był 
również argument o braku konsekwencji 
w działaniach ustawodawcy, który zniósł 
staż referendarski ustawą z dnia 11 lip-
ca br., gwarantujący aplikantom po zda-
nym egzaminie sędziowskim zatrudnie-
nie na stanowisku referendarza na czas 
nieokreślony. Jednym z powodów likwi-
dacji stażu referendarskiego była „dwu-
podległość” dyrektorowi KSSiP i preze-
sowi sądu. Tymczasem senacki projekt 
taką podległość proponuje w stosunku 
do aplikantów.

Przejawem braku konsekwencji jest 
również pomysł zniesienia w projekcie 
senackim gwarancji zatrudnienia dla ab-
solwentów aplikacji sędziowskiej przy 
równoczesnym zatrudnieniu aplikantów 
na czas szkolenia. To stawia ich w sytuacji 
dużo gorszej niż na gruncie dotychczas 
obowiązujących rozwiązań.

Brak koordynacji działań
Przez ponad rok prowadzone były pra-

ce legislacyjne nad trzema projektami: 
poselskim, senackim i prezydenckim, 
które dotyczyły modelu kształcenia apli-
kantów. Wszystkie rozpatrywano od-
rębnie, zamiast wspólnie. Poselski już 

się zakończył zniesieniem stażu referen-
darskiego, senacki jest nadal procedowa-
ny, a prezydencki o przywróceniu instytucji 
asesora sędziowskiego, który jest ważnym 
elementem całego systemu dopiero teraz 
skierowano do Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka. Brak koordynacji dzia-
łań powoduje chaos i utrudnia stworze-
nie kompleksowego i spójnego systemu 
szkolenia kadr dla wymiaru sprawiedli-
wości na europejskim poziomie. Ustawę 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Proku-
ratury w ciągu 5 lat nowelizowano już 12 
razy. Wprowadzane zmiany nie były powo-
dowane niewłaściwym funkcjonowaniem 
KSSiP, tylko wadliwością przepisów.

Nikt nie kwesti onuje, że pewne zmia-
ny są potrzebne, ale nie można ich do-
konywać pochopnie i bez uzasadnienia, 
ponieważ może to spowodować skutki 
odwrotne do zamierzonych. Celem każdej 
reformy powinna być poprawa, a nie dez-
organizacja dobrze działającego i uznane-
go przez praktyków systemu kształcenia. 
Poniżej przytaczamy opinie autorytetów 
naukowych i praktyków.

Fragment książki Zygmunta Miłoszew-
skiego „Gniew”:

„Młody prawnik należał do pierwszego 
rocznika osób, które musiały naprawdę 
chcieć i się postarać, żeby zostać proku-
ratorami. Wcześniej było odwrotnie: do 
prokuratury często szli ci absolwenci pra-
wa, którym nie powiodło się w dostaniu 
na inne aplikacje albo nie mieli wystar-
czających pleców lub odpowiednio usto-
sunkowanych rodzin. Kilka lat temu zli-
kwidowano aplikację prokuratorską oraz 
sędziowską i powołano elitarną Krajową 
Szkołę Sądów i Prokuratury. (...) 

Za dwa lata będziemy ich wszystkich 
widywać w sądach po drugiej stronie 
– mówił. – Są zwyczajnie za dobrzy. Na-
szemu państwu rzadko coś wychodzi, ale 
tym razem efekty są zdumiewające.”

Fot. Archiwum

Tegoroczny egzamin na aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
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Koncentracja orzekania
Od wielu lat tylko mówi się o potrzebie 

właściwego doboru i specjalizacji sędziów 
orzekających w sprawach własności inte-
lektualnej, ale nikt dotąd nie zrealizował 
powszechnie akceptowanej koncepcji. 
Wydaje się, że optymalną drogą prowa-
dzącą do tego celu jest ograniczenie ilości 
sądów, które będą właściwe do rozpozna-
wania spraw z zakresu własności intelek-
tualnej. Chodzi o koncentrację orzekania  
i powierzenie go wyłącznie specjalistom. 
Najprostszy proponowany model zakła-
da utrzymanie dotychczasowej procedu-
ry rozpoznawania spraw, bez potrzeby 
wprowadzania kolejnego, odrębnego po-
stępowania.           

Idea koncentracji orzekania w spra-
wach dotyczących własności intelektu-
alnej znana jest innym systemom praw-
nym, na przykład prawu niemieckiemu. 
Każda z ustaw składających się na ten sy-
stem (patentowa, o wzorach użytkowych, 
o prawnej ochronie wzorów przemysło-
wych, o ochronie znaków towarowych 
i pozostałych oznaczeń oraz o prawie au-
torskim) zawiera przepis upoważniający 
rządy krajowe do przydzielenia jednemu 
sądowi, spraw pochodzących z obszaru 
kilku sądów krajowych. Odbywa się to 
w drodze rozporządzenia.

Idea koncentracji orzekania znana jest 
również  polskiemu systemowi praw-
nemu. Nie zastosowano jej niestety do 
orzekania w sprawach z zakresu ochrony 
własności intelektualnej, chociaż w tej 
dziedzinie znakomicie poprawiłoby to po-
ziom rozstrzygnięć i ograniczyło koszty ich 
wydawania. 

Wprowadzenie do polskiego systemu 
prawnego rozwiązań z zakresu ochrony 
własności intelektualnej, odpowiadają-
cych standardom nowoczesnego pań-
stwa, o silnej gospodarce nie byłoby trud-

Od kilku lat rozważane są różne pro-
pozycje, od powołania odrębnego sądu 
patentowego po koncentrację orzeczeń 
w wytypowanych sądach lub wydziałach. 
Pomimo pilnej potrzeby, żadna decyzja 
nie została dotychczas podjęta. W rozwi-
niętych gospodarczo krajach takie wyspe-
cjalizowane jednostki istnieją od lat.

Wynalazki, znaki towarowe, prawa 
autorskie, licencje tworzą wyjątkowo ob-
szerną sferę praw majątkowych o bardzo 
dużej wartości. Nie mamy często roze-
znania, jak łatwo posługując się nieumie-
jętnie tymi prawami można wpływać na 
osłabienie kondycji ekonomicznej firmy 
i budżetu państwa. Z reguły nie uświada-
miamy sobie również, jakie korzyści przy-
nosi społeczeństwu i państwu właściwa 
polityka w zakresie ochrony własności 
intelektualnej. Nie poprawia tego stanu 
rzeczy nadużywanie słowa „innowacyj-
ność”.

Niezbędnym elementem właściwie 
zorganizowanego systemu ochrony włas-
ności intelektualnej jest sprawnie działa-
jący sąd. Jest to doceniane w rozwiniętych 
gospodarczo krajach. W Polsce zamiast 
wyspecjalizowanych jednostek sprawy 
dotyczące własności intelektualnej nale-
żą do właściwości rzeczowej sądów okrę-
gowych. Takich sądów okręgowych jest 
45 w Polsce. Ilość spraw z tej dziedziny, 
które do nich trafiają może być bardzo 
zróżnicowana. Jeśli jest znikoma, to ich 
rozpoznanie jest nie lada wyzwaniem dla 
sędziego, zwłaszcza gdy stan faktyczny 
obejmuje zagadnienia z zakresu techniki 
lub nauk przyrodniczych. Uznanie przez 
sąd, że sprawa wymaga specjalistycznej 
wiedzy i skorzystania z opinii biegłego tyl-
ko częściowo problem rozwiązuje. Sędzia 
rzadko rozstrzygający tak skomplikowane 
kwestie nie ma odpowiedniego doświad-
czenia do ich rozpoznawania. 

Oczekiwaną Od kilku dekad zmianę mOże wprOwadzić minister sprawiedliwOści

Orzekać powinni wyłącznie specjaliści
Spory dotyczące własności przemysłowej są niezwykle złożo-
ne. Ich rozstrzyganie wymaga drobiazgowej analizy skompli-
kowanych i trudnych problemów technicznych i przekłada się 
na skutki dla tysięcy osób. Specjalizacja sędziów orzekających 
w takich sprawach jest niezbędna. 

ne. Istnieją już – także w Polsce – modele, 
na których można się wzorować. 

Wymagania unijne 
Koncentrację orzekania „wymusił”  

niejako na polskim ustawodawcy pra-
wodawca unijny poprzez wprowadzenie 
stosowanych instrumentów do Rozpo-
rządzenia Rady /WE/ Nr 40/94 w spra-
wie wspólnotowego znaku towarowego  
(obecnie Nr 207/2009 z 2009 r. oraz do 
Rozporządzenia Rady /WE/ Nr 6/2002 
w sprawie wzorów wspólnotowych. 

W preambule do rozporządzenia 
z 2009 roku znalazł się zapis o treści:  „aby 
wzmocnić ochronę wspólnotowych zna-
ków towarowych państwa członkowskie 
ustalą, uwzględniając własny system kra-
jowy, możliwie ograniczoną liczbę sądów 
krajowych pierwszej i drugiej instancji, 
mających właściwość w sprawach o naru-
szenie i ważność wspólnotowych znaków 
towarowych”. 

A zatem  występujące w preambule 
określenie „możliwie ograniczona” liczba 
sądów zostało doprecyzowane w części 
zasadniczej rozporządzenia jako liczba 
sądów „jak  najmniejsza”. Analogiczną re-
gulację zawiera rozporządzenie w sprawie 
wzorów wspólnotowych. 

Implementacja
Wykonując obowiązki nałożone przez 

prawodawcę unijnego, ustawodawca 
polski zdecydował się na liczbę sądów 
najmniejszą z możliwych, a mianowicie 
jeden sąd właściwy zarówno w sprawach 
wspólnotowych znaków towarowych jak 
i wspólnotowych wzorów. W Sądzie Okrę-
gowym w Warszawie działa jako jeden 
z wydziałów Sąd wspólnotowych znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych.    

Wydaje się, że polski ustawodawca do-
konał właściwego wyboru. 

Ochrona praw autorskich 
Z wzorcowym przypadkiem koncentra-

cji orzekania mamy do czynienia na grun-
cie prawa autorskiego. Właściwy przepis 

Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego 
Od wielu lat zabiegamy o utworzenie wyspecjalizowanego sądu do rozstrzy-
gania spraw związanych z własnością intelektualną. Do prowadzenia postę-
powań w tych sprawach niezbędna jest specjalizacja sędziów, która pozwoli 
na ujednolicenie praktyki orzeczniczej obejmującej trudne i skomplikowane 
sprawy z zakresu własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Pozwoli też 

na przyspieszenie postępowań. Usytuowanie sędziów w specjalistycznych wydziałach w kil-
ku  sądach okręgowych oraz wyznaczenie dla tych spraw jednego sądu apelacyjnego nie 
generuje nadmiernych kosztów i nie wymaga szczególnego wysiłku organizacyjnego. 

 Anna Korbela, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Wydaje się, że magiczną barierą dla realizacji akceptowanego powszechnie 
rozwiązania polegającego na utworzeniu wyspecjalizowanego sądu z zakresu 
IP (w niemal 50 rocznicę istnienia takiego sądu w Republice Federalnej Nie-
miec) jest brak jednomyślności co do rodzaju powierzanych mu spraw. Przy 
ambitnie pomyślanym zakresie, konieczna byłaby poważna ingerencja usta-

wodawcy w kilkanaście aktów prawnych, w tym ustaw. Reforma taka zajęłaby wiele lat. Jeśli 
natomiast na początku zakres orzekania w wyodrębnionym i wyspecjalizowanym  sądzie nie 
wykroczy poza dotychczasowy obszar  spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne, refor-
ma taka będzie skromna, realna ale możliwa. Wymagałoby to wprowadzenia jednego przepi-
su w ustawie i dwuzdaniowego rozporządzenia, aby osiągnąć zamierzony cel.

W opracowanych w tym roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Propozycjach działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-

2017” stwierdzono: „W przeprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego konsultacjach wskazywano na takie problemy, jak: długotrwałość i przewlekłość 
postępowań, brak wyspecjalizowanych sądów i nieodpowiednie merytorycznie przygoto-
wanie sędziów do orzekania w sprawach z zakresu własności intelektualnej /…/. Niedo-
skonałość przepisów prawa była tu sygnalizowana jako jedna z przyczyn nieefektywności 
systemu, ale nie jako przyczyna jedyna. 
Rozwiązaniem takiego stanu rzeczy byłoby utworzenie w strukturze krajowego sądow-
nictwa powszechnego wyspecjalizowanych wydziałów rozpatrujących sprawy z zakresu 
własności intelektualnej (tzw. sąd własności intelektualnej).”

Wydawca: ARJOL Media, ul. XXI Wieku 7C lok.1 05-500 Józefosław, e-mail: ekoagencje@ekoagencje.pl, tel/fax 022 702-15-16, redakcja: Jolanta Czudak i Marek Tomaka. Skład i łamanie: Arkadiusz Chorąży – DFG studio, tel. 605 681 685
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Zachłanne ministerstwo

Bicie na alarm

BeZ konsultacji Ze środowiskiem

Rządowy projekt do poprawki

Minister sprawiedliwości zabiega o rozszerzenie nadzoru nad autonomicz-
ną dotychczas działalnością Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
(KSSiP). Domaga się zasadniczych modyfikacji w modelu kształcenia apli-
kantów, zmiany reguł powoływania i odwoływania dyrektora szkoły i jego 
zastępców oraz wpływu na dobór wykładowców. 

Trzecia transza pakietu ustaw deregulacyjnych, która liberalizuje dostęp do wykonywania  ponad 
stu kolejnych zawodów, obejmuje m.in. rzeczników patentowych. Proponowane w rządowym pro-
jekcie zmiany dalekie są jednak od oczekiwań tej  niezwykle profesjonalnej grupy zawodowej, 
która specjalizuje się w kompleksowej ochronie własności przemysłowej. Zarzuty samorządu 
rzeczników patentowych dotyczą naruszania obowiązujących przepisów prawa oraz przebiegu po-
stępowania legislacyjnego.

Takie zamiary ministra budzą poważne 
zastrzeżenia i obawy w kręgach prawni-
czych i parlamentarnych. Propozycje te 
w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa 
(KRS), wykraczają poza kompetencje resor-
tu sprawiedliwości i są niezgodne z euro-
pejskimi standardami. Za ich odrzuceniem 
przemawiają argumenty przedstawione 
przez przedstawiciela KRS, który uczest-
niczył w ostatnim posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
(8 lipca). Wzięli w nim udział również przed-
stawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Prokuratury Generalnej oraz kierownictwo 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Trzy projekty
Jednym z głównych zadań powołanej 

w 2009 r. Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury jest prowadzenie aplikacji 
ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej. 
Ustawa o KSSiP w ciągu pięciu lat jej funk-
cjonowania była nowelizowana już 11 razy. 
Od roku procedowane są kolejne zmiany, 
toczą się bowiem prace legislacyjne nad 
trzema projektami zmieniającymi między 
innymi model kształcenia aplikantów. Naj-
ważniejsze z planowanych w tym zakresie 
zmian to likwidacja aplikacji ogólnej, znie-
sienie stażu referendarskiego oraz zastąpie-
nie stypendiów pobieranych przez aplikan-
tów, znacznie niższymi wynagrodzeniami, 
które będą otrzymywali w wyniku ich za-
trudnienia w sądach i prokuraturach.

Rozpatrywanie równolegle trzech pro-
jektów: poselskiego, senackiego i prezyden-
ckiego utrudnia stworzenie kompleksowego 
i spójnego systemu szkolenia kadr wymiaru 
sprawiedliwości na europejskim poziomie.

– Te zmiany są fragmentaryczne, do-
raźne, chaotyczne, i nieskoordynowane 
– przestrzegała na ostatnim posiedzeniu 

Zakres regulacji dotyczącej rzeczników 
patentowych poddanej konsultacjom 
z samorządem był zdecydowanie węższy 
od zakresu zmian przewidzianych w rzą-
dowym projekcie ustawy wniesionym 
w dniu 15 kwietnia 2014 r. do Sejmu RP. 
Wersja skonsultowana obejmowała oko-
ło 1/3 tekstu przedłożonego Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt trzeciej transzy ustawy de-
regulacyjnej, który wpłynął do Sejmu 
15 kwietnia br. proponuje wprowadze-
nie istotnych zmian zasad uzyskiwania 
uprawnień do wykonywania zawo-
du rzecznika patentowego – wyjaśnia 

w KSSiP i niewiele mają wspólnego z zastrze-
żeniami ministra sprawiedliwości, który za-
biega o rozszerzenie nadzoru nad niezależną 
dotychczas działalnością KSSiP. 

– Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) nega-
tywnie ocenia rozwiązania, które obejmują 
rozszerzenie wpływu ministra sprawiedli-
wości na kierunki działalności szkoleniowej 
KSSiP – informował na posiedzeniu komisji 
sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy 
KRS. – Takie działanie nie mieści się w nad-
zorze administracyjnym ministra nad sąda-
mi. Jest to tendencja niepokojąca i sprzecz-
na z opiniami Rady Sędziów Europejskich. 
Nadzór nad instytucją zajmującą się szkole-
niem sędziów, powinna sprawować wyłącz-
nie Krajowa Rada Sądownictwa. 

Takie rozwiązania obowiązują między 
innymi w Hiszpanii, na której wzorowali-
śmy się w modelowaniu naszego systemu 
szkolenia kadry sędziowskiej, przypomniał 
sędzia Waldemar Żurek. – Intencją powo-
łania KSSiP przed pięcioma laty było zacho-
wanie jej niezależności i autonomii. Szkoła 
doskonale przygotowuje aplikantów do 
pracy. My to wiemy z praktyki zawodo-
wej. Ingerencja ministra sprawiedliwości 
w funkcjonowanie KSSiP może wprowa-
dzić więcej szkody niż korzyści, dlatego nie 
można do tego dopuścić. 

Krajowa Rada Sądownicza krytycznie 
odniosła się również do proponowanych 
w projekcie zasad powoływania i odwoływa-
nia przez ministra sprawiedliwości dyrektora  
KSSiP i jego zastępców. Powodem odwoła-
nia dyrektora KSSiP nie może być na przykład 
utrata zaufania przez ministra. Przy zmienia-
jących się uwarunkowaniach politycznych 

szczegółowy tryb i sposób przeprowadze-
nia egzaminu konkursowego i egzaminu 
kwalifikacyjnego.

Dostęp do zawodu rzecznika paten-
towego nie może być przypadkowy, bo 
wymaga drobiazgowej i wszechstronnej 
wiedzy oraz znajomości prawa krajo-
wego, międzynarodowego i wspólnoto-
wego w niezwykle obszernej dziedzinie 
ochrony własności przemysłowej. Rząd 
powinien brać to pod uwagę przy projek-

i kadrowych w resorcie sprawiedliwości, 
w którym bardzo często wymienia się mi-
nistrów, może to być bowiem nadużywane. 

Stanowisko Krajowej Rady Sądowniczej 
podzieliło wielu parlamentarzystów uczest-
niczących w posiedzeniu komisji. Z taką 
oceną nie zgadzał się jednak Wojciech Haj-
duk, wiceminister sprawiedliwości, który 
przedstawił swoje argumenty. 

– Odpowiedzialność za prawidłowe funk-
cjonowanie KSSiP ponosi minister, dlatego 
musi mieć instrumenty do kreowania poli-
tyki kadrowej i większy wpływ na jej działal-
ność i program – przekonywał. – Szkoła nie 
musi mieć autonomii, bo nie jest sądem. 
Ma służyć sądownictwu, a nie odwrotnie. 
Nie mam zastrzeżeń do poziomu kształce-
nia aplikantów, ale zmiany w modelu samej 
aplikacji i prowadzeniu szkoleń są niezbęd-
ne. Każdy z trzech rozpatrywanych odrębnie 
projektów, senacki, poselski i prezydencki 
proponuje określone zmiany w tym syste-
mie, które z pewnością złożą się na kom-
pleksową całość. Działamy tak, żeby zagwa-
rantować dobrą pracę sądów, prokuratur 
i zapewnić wysoką jakość kształcenia.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka, 8 lipca br. 
powołano podkomisję, która zajmie się 
dalszym procedowaniem nad senackim 
projektem zmieniającym ustawę o KSSiP. 
Będziemy się wnikliwie przyglądać efek-
tom tych prac, nie jest bowiem jasnym, 
dlaczego z taką determinacją dąży się do 
wprowadzenia radykalnych zmian, likwi-
dujących w istocie centralny model szko-
lenia wstępnego kandydatów na sędziów 
i prokuratorów, który jest gwarancją wyso-
kiego poziomu ich wyszkolenia. 

Jeśli proponowane w senackim projek-
cie zmiany miałyby stać się obowiązującym 
prawem, to powstaje pytanie: jaki jest sens 
utrzymywania ze środków publicznych 
kosztownej aplikacji sędziowskiej, która nie 
gwarantowałaby szkolenia na odpowied-
nio wysokim poziomie. Łatwość, z jaką pro-
jektodawcy, przy akceptacji ministerstwa 
sprawiedliwości, odrzucają dotychczasowy 
dorobek, stawia z kolei pytanie o konse-
kwencję osób rządzących państwem od 
2009 r. w realizacji zadań, które sami uznali 
niegdyś za szczególnie ważne z punktu wi-
dzenia państwa polskiego. 

 Jolanta Czudak

towaniu kolejnej ustawy deregulacyjnej. 
Konsekwencje złych regulacji ujawnią się 
dopiero za jakiś czas. Mogą natomiast 
spowodować bardzo negatywne i nieod-
wracalne już skutki. Naruszenie zasad do-
stępu do bardzo specyficznego zawodu 
rzeczników patentowych oraz naruszenie 
obowiązujących  procedur jest zarzutem 
poważnym w  prowadzeniu prac legisla-
cyjnych nad projektem kolejnej transzy 
ustawy deregulacyjnej. (jc)

Sejmowej Komisji Sprawiedliwości prof. 
dr hab. Janina Błachut, przewodnicząca 
Rady Programowej KSSiP. – To skłania do 
zastanowienia się nad racjonalnością pro-
wadzonej polityki. Już odczuwamy konse-
kwencje braku wspólnego dyskutowania 
nad stworzeniem jednolitego modelu. Dla 
przykładu, podwójne podporządkowanie 
aplikanta dyrektorowi KSSiP oraz prezeso-
wi sądu w projektowanej likwidacji stażu 
referendarskiego traktuje się jako jeden 
z powodów jego likwidacji. Tymczasem 
w projekcie senackim, wprowadza się po-
dwójne podporządkowanie, proponując 
zatrudnienie aplikantów w sądach i pro-
kuraturach.  

Prof. Janina Błachut przypomniała, że 
dotychczasowe zmiany ustawy o KSSiP 
nie były powodowane złym funkcjonowa-
niem KSSiP, lecz wadliwie skonstruowany-
mi przepisami tejże ustawy. 

– Nikt nie kwestionuje, że pewne zmiany 
są potrzebne, ale nie można ich dokonywać 
pochopnie i bez uzasadnienia, gdyż może to 
spowodować skutki odwrotne do zamierzo-
nych – podsumowała prof. Janina Błachut.

Reforma bez weryfikacji
Ewentualną, radykalną zmianę modelu 

szkolenia aplikantów powinna poprzedzać 
kompleksowa ocena efektów pracy absol-
wentów KSSiP na stanowiskach sędziów 
i prokuratorów. Taka weryfikacja będzie 
jednak możliwa dopiero za kilka lat. Nie 
czekając na te efekty, ustawodawca pro-
ponuje kolejne eksperymenty. Rola szkoły 
może zostać ograniczona do organizowa-
nia naboru na aplikacje, organizowania 
egzaminów końcowych i uchwalania pro-
gramów. W myśl projektowanych zmian, 
wyznaczaniem miejsca odbywania praktyk 
i patronów zajmą się prezesi sądów okrę-

Anna Korbela (n.z.), prezes Polskiej Izby 
Rzeczników Patentowych. Przed jego 
złożeniem rząd powinien przeprowa-
dzić konsultacje ze środowiskiem i dołą-
czyć do projektu wyniki oraz informacje 
o przedstawionych wariantach i opiniach. 
Nowe rozwiązania legislacyjne, znacznie 
obszerniejsze, które pojawiły się obecnie 
w projekcie wniesionym do Sejmu, nie 
były w ogóle opiniowane przez samorząd 
rzeczników patentowych na etapie prac 
rządowych. Taki obowiązek wynika nie 
tylko z przepisów ustawy o rzecznikach 
patentowych z 11 kwietnia 2001 r. ale 
także z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu 

gowych i prokuratorzy okręgowi, a aplikan-
ci staną się pracownikami tych jednostek.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spra-
wiedliwości sędzia Leszek Pietraszko, dy-
rektor KSSiP przedstawił fakty świadczące 
o wysokim poziomie kształcenia w KSSiP. 

Ubiegłoroczne egzaminy: sędziowski 
i prokuratorski były przeprowadzone przez 
niezależne od dyrekcji szkoły komisje po-
wołane przez ministra sprawiedliwości. 
Materiały egzaminacyjne przygotowały 
specjalne zespoły powołane również przez 
ministra. Dyrekcja szkoły nie miała żadne-
go wpływu na przebieg i wyniki egzaminu. 
Aplikanci zdali egzaminy końcowe uzysku-
jąc znakomite wyniki.

– Od blisko roku absolwenci aplikacji 
prokuratorskiej są już asesorami, a aplikan-
ci sędziowscy odbywają staż referendarski 
– wyjaśniał posłom dyrektor Leszek Pie-
traszko. – W obu tych przypadkach, oceny 
ich przygotowania do zawodu są bardzo 
dobre. Mamy też sukcesy międzynarodo-
we. Nasi aplikanci wygrali międzynarodo-
wy konkurs prawniczy Themis, pokonując 
ekipy z innych krajów UE.

W przypadku szkolenia ustawicznego 
nie ma tak spektakularnych sukcesów, 
zaznaczył dyrektor Leszek Pietraszko, ale 
należy zauważyć, że liczba osób przeszkolo-
nych z roku z rok rośnie. KSSiP ma stabilną 
sytuację organizacyjną, kadrową i finanso-
wą. Są to przesłanki świadczące o tym, że 
szkoła dobrze funkcjonuje.  

Wbrew kompetencjom
Wspomniane dokonania aplikantów chy-

ba najlepiej świadczą o poziomie szkolenia 

Rzeczypospolitej Polskiej. Projektodawca 
naruszył zresztą nie tylko ten obowiązek. 
Wnioskodawca projektu narusza także 
zasady określone w art. 34 ust. 2 Regu-
laminu Sejmu. Pomimo tego, że projekt 
ustawy zakłada wprowadzenie istotnych 
zmian dotyczących rozdziału 4 ustawy 
o rzecznikach patentowych („Aplikacja 
rzecznikowska i egzamin kwalifikacyjny”) 
do uzasadnienia projektu ustawy nie włą-
czono założeń dotyczących podstawowe-
go dla tej materii projektu rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów, o którym 
mowa w art. 39 ustawy, a które określać 
ma przedmiot szkolenia aplikantów oraz 

Rządowy  projekt jest kontynuacją prowadzonych wcześniej działań legislacyjnych. Dwie pierwsze ustawy już weszły w życie. Uregulowały 
warunki dostępu do 142 zawodów. 
Trzecia transza projektu ustawy, która likwiduje konieczność spełniania państwowych wymogów, potrzebnych do wykonywania ponad 100 kolej-
nych profesji wzbudziła też niepokój wielu posłów. Swoimi obawami podzielił się m.in. poseł Grzegorz Schreiber podczas majowego posiedzenia 
Sejmu.  – Moje wielkie zdziwienie budzi zakres i kształt tej ustwy, zadziwiające rozwiązania oraz kryteria wyboru przedstawione w tym projekcie.  
Bezpieczeństwo ludzi nie stanowi dla rządu większej wartości, dlatego do tak ważnych kwestii podchodzi w sposób  lekceważący. Transza dotyczy 
jakoby 101 zawodów, a tak naprawdę doliczyłem się raptem 30 profesji. W tym projekcie wystąpiła zadziwiająca chęć ich mnożenia m.in. zawodu 
geologa razy cztery, elektromontera razy sześć, a z dwóch kolejnych zawodów: kierownika ruchu zakładu górniczego i dozoru ruchu górniczego 
uczyniono 57 zawodów. W przypadku deregulacji zawodu konserwatora zabytków uzasadnieniem jest z kolei tzw. ekonomika tworzenia prawa. 
Rząd może wszystko powrzucać do kolejnych transz, bo przy okazji każdej modyfikacji, każdej deregulacji najdrobniejszego zawodu można tak 
naprawdę opakować to najróżniejszymi zmianami, które zgodnie z zasadą ekonomiki tworzenia prawa, można będzie wprowadzać. 

Polska Izba Rzeczników Patentowych apeluje o wstrzymanie prac nad projektem 
ustawy deregulacyjnej w części dotyczącej rzeczników patentowych w prowadzonym 
trybie i odrębne jej procedowanie. Przestrzega przed ryzykownymi propozycjami rzą-
dowymi w zakresie deregulacji, które mogą spowodować groźne skutki dla przedsię-
biorców i gospodarki. 
Rozszerzenie kompetencji adwokatów i radców prawnych o dokonywanie zgłoszeń zna-
ków towarowych w Urzędzie Patentowym RP zagraża bezpieczeństwu ochrony własno-
ści przemysłowej i pewności obrotu gospodarczego. Takie działania wymagają niezwykle 
profesjonalnej wiedzy i wszechstronnej znajomości prawa krajowego, międzynarodowe-
go i wspólnotowego w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, w tym m.in. znaków 
towarowych. Na pełnomocnikach, reprezentujących strony w takich postępowaniach 
spoczywa ogromna odpowiedzialność za drobiazgowe sprawdzenie czy ochrona znaków 
towarowych nie narusza praw osób trzecich w kraju i za granicą. Do tego oprócz pro-
fesjonalnej wiedzy i biegłej znajomości języków obcych, z uwzględnieniem specyficz-
nej terminologii, konieczne jest doświadczenie, jakim dysponują rzecznicy patentowi. 
W warunkach nowoczesnej i coraz bardziej innowacyjnej gospodarki ma to szczególne 
znaczenie.
Przyznanie adwokatom i radcom prawnym uprawnień do reprezentowania stron w spra-
wach znaków towarowych, bez odpowiedniego przygotowania, narazi przedsiębiorców 
na bardzo przykre i kosztowne konsekwencje. 
PIRP ma również zastrzeżenia m.in. do rządowej propozycji dotyczącej  rezygnacji z czę-
ści ustnej egzaminu konkursowego, która jest sprawdzianem predyspozycji kandydata 
do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, aplikacji oraz zaniżania opłat za egza-
min kwalifikacyjny. Nie wolno bezrefleksyjnie forsować rozwiązań szkodliwych dla pol-
skiej gospodarki. Uwagi do projektu ustawy deregulacyjnej zgłaszane przez samorząd 
rzeczników patentowych są poważnym ostrzeżeniem przed skutkami ryzykowanych 
rozwiązań. 
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 Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki 
 Wybór między koncepcją powołania odrębnego sądu patentowego, a ideą 

koncentracji orzekania w sprawach własności przemysłowej w wytypowa-
nym miejscu, nie jest sprawą prostą – wyjaśniał wicepremier podczas kon-
ferencji prasowej w Ministerstwie Gospodarki (21 października). – Każda z 
tych propozycji ma niewątpliwie swoje zalety, ale i wady instytucjonalno-

prawne.  Rozstrzygnięcie tych dylematów i  problematycznej kwestii związanej z ustano-
wieniem jednolitego sądu patentowego, będą kluczowe dla sfinalizowania  strategicznej 
umowy europejsko – amerykańskiego partnerstwa gospodarczego.  Skuteczna ochrona 
praw własności przemysłowej i intelektualnej jest podstawowym celem wspólnej polityki 
gospodarczej w USA i UE. Wzmocnienie  wysiłków na szczeblu krajowym i międzynaro-
dowym na rzecz walki z podrabianiem towarów i piractwem w sieci jest niezwykle pilną 
potrzebą. To jest priorytet w naszych działaniach. Bardzo intensywnie  nad tym pracuje-
my wspólnie z innymi resortami i wkrótce poddamy te propozycje publicznej debacie. 

wprowadzony został do ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i stano-
wi normę upoważniającą ministra spra-
wiedliwości do wyznaczenia w drodze 
rozporządzenia jednego sądu okręgowe-
go właściwego do rozpoznawania wybra-
nych spraw z zakresu prawa autorskiego. 
Wystarczyła norma kompetencyjna oraz 
dwuzdaniowe rozporządzenie ministra 
sprawiedliwości z 3 lutego 2011 r. w spra-
wie wyznaczenia sądu okręgowego (Dz.U. 
Nr 36 z 2011 r., poz.186), aby przekazać 
rozproszone postępowania znakomicie 
przygotowanym, wyspecjalizowanym 
i szybko orzekającym sędziom.   

Upoważnienie dla ministra sprawiedli-
wości

Kolejne możliwości koncentracji w za-
kresie orzekania kreuje art. 20 ustawy 
Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
Przepisy upoważniają ministra sprawied-
liwości do przekazania jednemu z sądów 
(okręgowemu względnie rejonowemu) 
rozpoznawania spraw należących do 
właściwości innych sądów. Sprawy doty-
czące własności intelektualnej mogłyby 
zatem zostać przekazane do rozpoznania 
jednemu z sądów okręgowych, działa-
jących na obszarze tej samej apelacji.  
Wybrany sąd rozpoznawałby sprawy: 
o ochronę praw autorskich i pokrewnych, 
jak również dotyczących wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów przemy-
słowych, znaków towarowych, oznaczeń 

geograficznych i topografii układów sca-
lonych oraz o ochronę innych praw na 
dobrach niematerialnych. 

Optymalne rozwiązanie          
Cel jakim jest specjalizacja sędziów 

orzekających w sprawach dotyczących 
własności intelektualnej może zatem zo-
stać bardzo łatwo osiągnięty poprzez kon-
centrację orzekania w pierwszej instancji 
w jednym lub w kilku sądach okręgowych. 

Najprostszy w fazie realizacji wydaje 
się sposób określony w art. 20 ustawy 
Prawa o ustroju sądów powszechnych, 
bo nie wymaga dalszej interwencji usta-
wodawcy. To minister sprawiedliwości 
w drodze rozporządzenia może zade-
cydować o uruchomieniu procesu kon-
centracji i jego zakresie. Podstawowym 
mankamentem jest jednak ograniczenie 
skali koncentracji do możliwości prze-
prowadzenia jej w granicach działania 
jednego sądu apelacyjnego, co może być 
niewystarczające. 

Znacznie bardziej racjonalne na starcie, 
byłoby skupienie orzekania w jednej wy-
specjalizowanej jednostce w Warszawie. 
Umożliwiłoby to skorzystanie z fachowej 
wiedzy ekspertów Urzędu Patentowego 
RP, specjalistów orzekających w Sądzie 
Wspólnotowym, i sądach administracyj-
nych, zajmujących się administracyjnymi 
aspektami praw własności przemysłowej. 
Pozwoliłoby to optymalnie gospodarować 
środkami przeznaczanymi na szkolenie 
specjalistów i prowadzenie postępowań.

Marek Besler, wiceprezes Polskiej 
Izby Rzeczników Patentowych

Wspólne stanowisko parlamentarzystów,  
naukowców i praktyków

Sejmowa Komisja Innowacyjności 
i Nowoczesnych Technologii, kierowana 
przez  posła Mieczysława Golbę była ini-
cjatorem zorganizowanej 6 maja 2014 r. 
w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej konferencji pt. „System 
ochrony własności przemysłowej w Pol-
sce, a możliwości rozwoju gospodar-
czego”, której współorganizatorem była 
Polska Izba Rzeczników Patentowych. 
Dyskutowano o ważnych aspektach 
systemu ochrony własności intelektual-
nej w kontekście wzmocnienia polskiej 
gospodarki. W czasie dyskusji zgodnie 
potwierdzano pilną potrzebę powołania 
wyspecjalizowanego sądu orzekającego 
w sprawach z zakresu ochrony własności 
intelektualnej. Posłowie Komisji Inno-

wacyjności starannie analizują zmiany 
zachodzące w systemie prawnym i go-
spodarczym i są w nich wyjątkowo do-
brze zorientowani, dlatego skutecznie 
sprzeciwiali się wprowadzeniu jednoli-
tego patentu europejskiego w Polsce. 
Pomagali z wyjaśnieniu skutków tych 
zjawisk rządowi, dając przykład ponad-
partyjnej współpracy zorientowanej 
wyłącznie na interesy Polaków i polskich 
przedsiębiorców.

Podobne stanowisko prezentowało 
wielu uczestników konferencji m.in. prof. 
Aurelia Nowicka, Dariusz Kuberski z Pro-
kuratury Generalnej, prof. Stanisław Soł-
tysiński specjalizujący się od lat w proble-
matyce ochrony własności intelektualnej. 
Negatywne skutki związane z prowadze-

niem europejskiego patentu jednolitego 
dla państw takich jak Hiszpania, Włochy 
i Polska, oceniał też Luis- Alfonso Duran 
(chair of CEOE IP Committee).  Konferen-
cja rzucała światło na to, jak skompliko-
wane i brzemienne w skutkach mogą być 
problemy w zakresu prawa patentowego. 
Nic dziwnego, że uczestnicy potwierdzali 
pilną potrzebę powołania wyspecjalizo-
wanej jednostki do orzekania w takich 
sprawach. Z poglądem tym zgadzają są 
przedstawiciele Ministerstwa Gospodar-
ki. Zastępca dyrektor Otylia Trzaskalska-
Stroińska potwierdziła, że zgłaszany od 
lat postulat powołania wyspecjalizowanej 
jednostki do orzekania w sprawach włas-
ności przemysłowej zyskał pełną akcepta-
cję ministra gospodarki. (wł)
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Przewodniczący obradom konferencji, poseł Mieczysław Golba (w środku), który kieruje pracami Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych 
Technologii przestrzegał przed skutkami wprowadzenia w Polsce jednolitego patentu europejskiego
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Efekty dotychczasowych prac badaw-
czych zaprezentowane zostały podczas 
XXX Krajowego Sympozjum Telekomu-
nikacji i Teleinformatyki  na Politechni-
ce Poznańskiej. Wśród referowanych 
zagadnień  dotyczących m.in. rozwoju 
innowacyjnych systemów transmisji 
danych, przeglądu zagrożeń i środków 
zaradczych, zarządzania w sieciach tele-
komunikacyjnych, jakości usług multi me-
dialnych świadczonych przez operatorów, 
specjalną sesję poświęcono cyberbezpie-
czeństwu systemów zarządzania siecią 
elektroenergetyczną. 

– Eksperci podają niepokojące in-
formacje na temat nasilającej się prze-
stępczości internetowej i różnego ro-
dzaju zagrożeń, na które narażona jest 
infrastruktura krytyczna przemysłowych 
systemów sterowania – przestrzegał 
prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz 
z Zakładu Systemów Telekomunikacyj-
nych Wydziału Elektroniki Wojskowej 
Akademii Technicznej – Z podsumowania 
dokonanego w 2013 roku przez amery-
kański zespół reagowania na incydenty 
komputerowe wynika, że 56 proc. tych 
wszystkich  ataków dotyczyło  systemów 
energetycznych. To jest poważny prob-
lem i wielkie wyzwanie dla świata, żeby 
temu skutecznie przeciwdziałać. 

Przykładów takich zdarzeń jest coraz 
więcej. W 2010 r. poprzez urządzenie USB 
do systemu sieci lokalnej wprowadzono 
wirusa, który miał doprowadzić do unieru-

Realizowane przez dziewięć warszaw-
skich uczelni i instytutów naukowych 
Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i Technologii będzie jednym z najbardziej 
innowacyjnych ośrodków badawczo-
wdrożeniowych w Europie. Jego budowę 
fi rma IDS-BUD S.A. rozpoczęła w lutym 
bieżącego roku. W ciągu zaledwie kilku 
miesięcy powstała konstrukcja betonowa 
Laboratorium Centralnego, największej 
inwestycji CEZAMAT-u oraz budynku ad-
ministracyjnego i naziemnego parkingu. 

chomienia  elektrowni jądrowej w Iranie. 
Wirus szybko się rozprzestrzeniał szukając 
konkretnego sterownika zainstalowanego 
w elektrowni. Po jego znalezieniu pod-
mienił sygnały sterujące pracą wirówek 
wzbogacania uranu w efekcie prowadząc 
do ich uszkodzenia. Ze względu na złożo-
ność wirusa może okazać się, że nawet po 
jego usunięciu z zainfekowanych kompu-
terów nie będzie gwarancji bezpiecznej 
pracy systemu. Jedynym sposobem na 
przezwyciężenie problemu, jest w takiej 
sytuacji  przywrócenie bezpiecznej kopii 
zapasowej z okresu przed infekcją, albo 
reinstalacja całego systemu. 

W Polsce  na szczęście te zagrożenia 
są dużo mniejsze, ale przy coraz szerszym 
przechodzeniu na technologię interneto-
wą opartą na protokole IP pojawia się ko-
nieczność zwiększenia poziomu ochrony 
kluczowej infrastruktury technologicznej 
sieci elektroenergetycznych.

Bezpieczeństwo i ochrona systemu
Teleinformatyczne systemy sterowa-

nia i zarządzania procesem wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji energii są narażone 
na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, 
związane z przenikaniem „złośliwego” 
oprogramowania z internetu. Wymagają 
szczególnych zabezpieczeń i komplekso-
wej ochrony przed cyber przestępczością.  

– Systemy elektroenergetyczne od-
działują na wszystkie sfery naszego życia, 
telekomunikację, transport, zasilanie 

– Z uznaniem patrzymy jak wykonawca, 
spółka IDS-BUD, realizuje nasze marzenia 
– powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, 
rektor Politechniki Warszawskiej, podczas 
wrześniowej uroczystości wmurowania 
aktu erekcyjnego. – Za półtora roku CEZA-
MAT rozpocznie w tym miejscu realizację 
projektów badawczych na miarę naszych 
naukowych aspiracji i potrzeb rozwoju 
gospodarczego Polski i regionu. Jeśli wy-
konawca utrzyma obecne tempo robót, 
kompleks powinien być gotowy przed ter-

w energię czy wodę, dlatego skutki ta-
kich działań mogą być niezwykle groźne 
społecznie i ekonomicznie – analizował 
prof. Marek Amanowicz. – Zaatakowa-
nie tylko jednego elementu w systemie 
sterowania może sparaliżować  funkcjo-
nowanie wielu różnych dziedzin. Musimy 
w związku z tym tworzyć coraz skutecz-
niejsze mechanizmy ochrony infrastruk-
tury elektroenergetycznej przed interne-
tową przestępczością. Taki właśnie jest 
cel interdyscyplinarnego projektu BIPSE, 
którym zajmujemy się od półtora roku 
wspólnie z naszymi partnerami. 

W realizację współfi nansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju projektu pt. „System zapewnienia 
bezpiecznej komunikacji IP w obszarze 
zarządzania siecią elektroenergetyczną” 
oprócz lidera konsorcjum – Wojskowej 
Akademii Technicznej, zaangażowany jest 
NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Kom-
puterowa), Wojskowy Instytut Łączności 
i fi rma Asecco Poland. Współpraca z pod-
miotami energetycznymi, przede wszyst-
kim z operatorem sieci przesyłowej, 
Polskimi Sieciach Elektroenergetycznymi 
(PSE), umożliwi naukowcom sprawdzenie 
działania prototypowego systemu ochro-
ny w warunkach rzeczywistych.

Testowany system ochrony
Projekt  podzielony był na cztery eta-

py. Dwa pierwsze związane z badaniami 
naukowymi  oraz weryfi kacją prototypu 

minem. Oznacza to między innymi, że pod 
koniec 2015 roku będziemy mogli rozliczyć 
się ze 100 mln euro, jakie otrzymaliśmy 
z Unii Europejskiej na dofi nansowanie 
tego projektu. 

Mało brakowało, żeby w ogóle nie do-
szło do zawarcia umowy z wykonawcą. Na 
szczęście podjęte przez Politechnikę War-
szawską działania przyniosły skutek i pod 
koniec stycznia można było podpisać do-
kument o rozpoczęciu jego budowy. Jego 
efektem jest uroczystość wmurowania 

systemu ochrony w warunkach labora-
toryjnych dobiegają końca. Kolejną fazą 
będzie weryfi kacja i walidacja prototypu 
systemu ochrony w warunkach operacyj-
nych, zakończona potwierdzeniem osiąg-
nięcia VIII poziomu gotowości technolo-
gicznej.

– Prototypowy system ochrony poje-
dynczej stacji elektroenergetycznej te-
stujemy teraz w środowisku zbliżonym do 
rzeczywistego – informował prof. Marek 
Amanowicz. – Poszczególne komponen-
ty tego systemu zostały już sprawdzone, 
a teraz integrujemy wszystkie jego ele-
menty. W połowie przyszłego roku bę-
dziemy mogli je przetestować w warun-
kach rzeczywistych, dzięki współpracy 
z operatorami systemów elektroenerge-
tycznych.

Poszczególne stacje elektroenerge-
tyczne mogą być umiejscowione w jednej 
domenie właścicielskiej lub w różnych 
domenach. Wszystkie systemy ochrony 
muszą jednak ze sobą ściśle współpraco-
wać dla zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony przed zagrożeniami cyberne-
tycznymi.

Główny komponent tego systemu, 
zwany koncentratorem bezpiecznej ko-
munikacji,  będzie współpracował z in-
nymi elementami systemu ochrony i sku-
tecznie reagował na wykryte zagrożenia. 
W skali globalnej, system będzie w głów-
nej mierze funkcjonował jako federacja 
takich koncentratorów.

aktu erekcyjnego, pod którym podpisy zło-
żyli między innymi wykonawca, ale również 
wicepremier i minister gospodarki Janusz 
Piechociński.

– To centrum, integrujące środowisko na-
ukowe i biznesowe będzie wielką szansą dla 
rozwoju polskiej gospodarki, wzmocnienia 
jej konkurencyjności i zmniejszenia luki tech-
nologicznej wobec najbardziej rozwiniętych 
krajów w Europie i na świecie – powiedział 
minister gospodarki, Janusz Piechociński. 
– Mamy ogromny potencjał intelektualny, 
który pozwala nam na przejście od gospo-
darki montowania do kreowania i wytwa-
rzania i musimy go jak najlepiej wykorzystać. 
Razem możemy więcej, bo to otwiera nam 
drogę do wspólnego sukcesu.   

Laboratorium Centralne będzie głów-
nym ośrodkiem CEZAMAT-u. Wyposażone 
zostanie w najnowszą aparaturę techno-
logiczną i urządzenia pomiarowe, które 
pozwolą na prowadzenie interdyscyplinar-
nych badań na światowym poziomie.

– Tą interdyscyplinarnością chcemy się 
wyróżniać spośród wielu innych ośrodków, 
które już istnieją na świecie – powiedział 
prof. dr hab. inż. Romuald Beck, wiceprezes 
ds. naukowych spółki CEZAMAT PW – Dys-
ponujemy bardzo zróżnicowaną wiedzą, 
począwszy od biochemii, poprzez inżynierię 
materiałową, fi zykę, chemię, elektronikę, 
fotonikę i pozostałe dziedziny niezbędne do 

 Wielkie wyzwania dla uczonych i 
operatorów

Rozwój sieci przesyłowych i pojawia-
nie się nowych technologii i źródeł ener-
gii oraz możliwości sterowania częstotli-
wością i mocą w systemie, stawia nowe 
wyzwania w poszukiwaniu mechani-
zmów  zapewniających cyberbezpieczeń-
stwo w zarządzaniu siecią elektroenerge-
tyczną.  Minimalizacja zagrożeń wymaga 
podjęcia działań projektowych, skupia-
jących w jednym zespole branżę infor-
macyjną, telekomunikacyjną i elektro-
energetyczną. Nadzieję na koordynację 
procesu stwarza opracowywana Dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej w sprawie środków ma-
jących na celu zapewnienie wspólnego 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i informacji w obrębie Unii Europejskiej. 
Wdrożenie jej postanowień spowoduje 
powstanie na poziomie krajowym i unij-
nym skoordynowanej struktury zespołów 
CERT  działających na rzecz zapewnienia 
i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 
krytycznej infrastruktury państw człon-
kowskich, w szczególności dla energetyki. 
Proces ten wymaga jednak czasu, a to nie 
sprzyja  bezpieczeństwu w sieci. (jol)

tego, żeby naprawdę tworzyć tu materiały 
i produkty o najwyższym poziomie zaawan-
sowania. Z punktu widzenia technicznego 
i organizacyjnego, wszystko nastawione 
będzie na powtarzalność i stabilność proce-
sów. Będziemy działali podobnie jak fabry-
ka. Możliwości przekucia badań w produkty 
fi nalne mamy przeogromne. CEZAMAT 
będzie katalizatorem łączenia nauki z bi-
znesem poprzez wspólne upowszechnianie 
i wdrażanie nowatorskich technologii.

Z realizacją tej niezwykle ważnej inwe-
stycji dla środowisk akademickich i prze-
mysłowych IDS-BUD S.A. radzi sobie bardzo 
dobrze. Spółka nie tylko buduje Laborato-
rium Centralne, ale będzie również wypo-
sażać je w niezbędne instalacje. Profesjo-
nalizm, wszechstronność, duży potencjał 
wykonawczy w połączeniu z doświadczeniem 
i wysokimi kwalifi kacjami pracowników 
IDS-BUD S.A są gwarancją, że to przedsię-
wzięcie zakończy się sukcesem. (jol)

przestępstwa internetowe, to powaŻne zagroŻenie   

Najważniejsze bezpieczeństwo 

ids-bUd s.a. wykonUje prestiŻowe inwestycje 

Razem można więcej

Przestępstwa internetowe są coraz poważniejszym zagrożeniem dla stabilizacji systemów automatyki, 
odpowiedzialnych za sterowanie i zarządzanie siecią elektroenergetyczną.  Nad zwiększeniem poziomu 
ich bezpieczeństwa i ochrony przed cybernetycznymi atakami pracuje konsorcjum naukowo – przemy-
słowe, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. Prototypowe rozwiązania projektu BIPSE, 
dofi nansowanego przez NCBR, są już testowane w warunkach zbliżonych do systemu operacyjnego. 
Zakończenie projektu planowane jest pod koniec 2015 roku. 

Dobra strategia, imponujący potencjał kadrowy i wykonawczy, konkuren-
cyjność i sukcesy w budownictwie zapewniają polskiej fi rmie IDS-BUD S.A. 
realizację bardzo ważnych kontraktów dla rozwoju nauki i gospodarki. 
Spośród 160 inwestycji, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji 
przez tę renomowaną spółkę, do najbardziej presti żowych należą budowy: 
Laboratorium Centralnego – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Tech-
nologii CEZAMAT w Warszawie, Terminala Naft owego w Gdańsku dla PERN 
„Przyjaźń” S.A. oraz linii 400 kV Ełk Bis – granica RP dla PSE S.A. 

Andrzej Napierski, prezes zarządu IDS-BUD S.A.
Budowa CEZAMAT-u jest wyzwaniem z inżynierskiego punktu widzenia, ponieważ występuje tu wiele ponadstandardowych roz-
wiązań spotykanych w budownictwie kubaturowym. Innowacyjność tego projektu sprawia, że intensywnie współpracujemy z 
wymagającym inwestorem i wspomagającym go biurem projektowym. Wykorzystanie doświadczenia zdobytego przy realizacji 
innych nietypowych inwestycji, kreatywności naszej kadry i otwartości na nowatorskie rozwiązania przynosi dobre efekty, o czym 
świadczy rewelacyjne tempo budowy tej inwestycji. CEZAMAT to kompleks trzech budynków: technologicznego, administra-

cyjnego oraz parkingu naziemnego. Te obiekty różnią się między sobą przeznaczeniem, a co za tym idzie także konstrukcją, instalacjami oraz 
sposobem wykończenia. Największe wyzwanie stanowi budynek technologiczny, który jest sercem kompleksu badawczego. Znajdą się tam 
laboratoria, które będą wyposażone w sprzęt badawczy na najwyższym poziomie. Charakter urządzeń jak i planowanych w tym obiekcie badań 
wiąże się ze szczególnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie akustyki, ochrony przed drganiami, klasy czystości i izolacyjności w pomieszcze-
niach laboratoriów (tzw. cleanroom), jak również specjalistycznych instalacji wody dejonizowanej, gazów technologicznych, itp. Wymagania 
stawiane konstrukcji, elementom wyposażenia, instalacjom elektrycznym i sanitarnym, jak również kubaturze tego budynku mają wpływ na 
czas realizacji całej inwestycji. Stąd starania z naszej strony, żeby przyspieszyć realizację stanu surowego wszystkich budynków, a w szczegól-
ności technologicznego. W szczytowym momencie wykonywania konstrukcji na budowie pracowało około 160 pracowników, co pozwoliło 
przy właściwej organizacji pracy, jak również zaangażowaniu ze strony nadzoru wyprzedzić harmonogram. W tej chwili prowadzone są prace 
na wszystkich trzech budynkach jak i wokół nich. Od początku przyszłego roku rozpoczniemy w pełni wykonywanie robót wykończeniowych i 
instalacyjnych, a w kulminacyjnym okresie na budowie będzie pracowało ok. 400 osób. Budowa CEZAMAT-u nie jest łatwa, ale mamy wielką 
satysfakcję, że uczestniczymy w realizacji tej wyjątkowej inwestycji.   
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KompleKsowa ochrona infrastruKtury eleKtroenergetycznej

Bezpieczeństwo w sieci

– Rozwiązanie nad którym pracuje 
konsorcjum ograniczy ryzyko zagrożeń?

– Zapewnienie systemowej ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej sieci 
elektroenergetycznej przed zagrożeniami 
internetowymi jest podstawowym celem 
naszego projektu. W jego realizacji oprócz 
WAT uczestniczą partnerzy mający bardzo 
duże doświadczenie w tworzeniu rozwią-
zań, pozwalających zwiększyć efektywność, 
niezawodność i bezpieczeństwo nowoczes-
nych systemów teleinformatycznych. Są 
to: Naukowa i Akademicka Sieć Kompute-
rowa, Wojskowy Instytut Łączności i firma 
Asecco Poland. Aby zapewnić skuteczność 
proponowanych przez nas rozwiązań mu-
simy sprawdzić działanie prototypowego 
systemu ochrony w warunkach rzeczywi-
stych. Do tego konieczna jest współpraca 
z podmiotami energetycznymi, przede 
wszystkim z operatorem sieci przesyłowej. 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są 
naszym głównym interesariuszem w tym 
interdyscyplinarnym projekcie. Zawarliśmy 
stosowne porozumienie będące podstawą 
do prowadzenia wspólnych działań. 

– Jaki jest zakres prac objętych pro-
jektem? 

– Realizacja współfinansowanego przez 
NCBiR projektu pt. „System zapewnienia 
bezpiecznej komunikacji IP w obszarze 
zarządzania siecią elektroenergetyczną” 

podzielona została na cztery etapy. Dwa 
pierwsze związane są z badaniami nauko-
wymi i polegają na opracowaniu koncepcji 
systemu ochrony i propozycji rozwiązań 
szczegółowych oraz ich weryfikacji w wa-
runkach laboratoryjnych. Kolejne dwie 
fazy wiążą się z wykonaniem prototypu 
systemu ochrony oraz jego weryfikacji 
i walidacji w warunkach operacyjnych, za-
kończonym potwierdzeniem osiągnięcia 
VIII poziomu gotowości technologicznej. 
Rozwiązanie będzie testowane z udziałem 

głównych interesariuszy projektu w wybra-
nych miejscach w infrastrukturze technolo-
gicznej sieci elektroenergetycznych. W tym 
celu konsorcjum podpisało porozumienia 
z operatorami systemu dystrybucyjnego 
i przesyłowego oraz z jednostką wytwórczą 
centralnie dysponowaną. Ostatnie donie-
sienia, głównie z rynku amerykańskiego 
wskazują na wykrycie nowych podatności 
w sterownikach systemu nadzorującego 
procesy technologiczne związane z pro-
dukcją i dystrybucją energii elektrycznej, co 
może prowadzić do destabilizacji systemu, 
a w skrajnych sytuacjach do blockout’u. To 
jest bardzo poważne ostrzeżenie, ponieważ 
większość takich systemów jest widoczna 
w Internecie. Na szczęście w Polsce poziom 
zagrożeń jest dużo mniejszy, ale przy coraz 
szerszym przechodzeniu na technologię 
internetową opartą na protokole IP ozna-
cza to konieczność zwiększenia poziomu 
ochrony kluczowej infrastruktury technolo-
gicznej sieci elektroenergetycznych. 

– Jakie jest zaawansowanie prowa-
dzonych prac? 

– Czas  realizacji tego projektu jest dość 
krótki, bo umowę z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju na dofinansowanie pro-
jektu podpisaliśmy w grudniu 2012 roku, 
a zakończenie całego przedsięwzięcia 
przewidziane jest pod koniec 2015 roku. 
To wymusza na wszystkich partnerach 

prowadzenie intensywnych i skutecznych 
działań. Spotykamy się bardzo często 
i prezentujemy wyniki cząstkowe, podda-
jąc je wnikliwej weryfikacji.  Każdy z part-
nerów wnosi istotny wkład w tworzone 
rozwiązanie. Pierwsze dwa etapy zakoń-
czymy w połowie 2014 roku. Do końca 
tego roku chcemy wykonać projekty 
wszystkich mechanizmów, czyli sfinalizo-
wać fazę projektową, Mamy już uzgod-
nioną i przedyskutowaną koncepcję oraz 
przyjęty model rozproszonego mechani-
zmu ochrony. Opracowany został schemat 
głównego komponentu systemu ochrony, 
zwanego koncentratorem bezpiecznej 
komunikacji, który będzie współpracował 
z innymi elementami systemu ochrony, 
w tym między innymi z modułami uwie-
rzytelniania i nadzoru nad elementami, 
monitorowania ruchu sieciowego i pro-
dukcyjnego, powiadamiania i wizualizacji. 
Koncentrator ma także zapewnić ochronę 
przed przenikaniem złośliwego opro-
gramowania, które mogłyby naruszyć 
i zdestabilizować systemy automatyki 
związane ze sterowaniem i zarządzaniem 
siecią elektroenergetyczną. Rozwiązanie 
to będzie logicznym modułem grupują-
cym wszystkie elementy systemu insta-
lowane w ramach pojedynczego obiektu 
elektroenergetycznego. W skali globalnej, 
system będzie w głównej mierze funk-
cjonował jako federacja takich koncen-
tratorów. W warunkach laboratoryjnych 
działanie systemu będziemy testowali na 
początku przyszłego roku, najpierw w po-
staci odrębnych komponentów, a później 
poprzez ich zintegrowanie w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. To pozwoli 
nam na wykonanie końcowej wersji opro-
gramowania. Naszymi produktami będzie 
zbiór różnych modułów i aplikacji, które 
będziemy instalować i testować w wybra-
nych obiektach systemu elektroenerge-
tycznego. W drugiej połowie przyszłego 
roku rozpoczniemy prace implementa-
cyjne związane z wykonaniem prototypu 
i sprawdzeniem jego działania,  najpierw 

Teleinformatyczne systemy zarządzania procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii 
wymagają szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed zagrożeniami. Nad stworze-
niem prototypowego mechanizmu skutecznej ochrony infrastruktury elektroenergetycznej przed 
internetową przestępczością, pracuje konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem jest 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. O założeniach interdyscyplinarne-
go projektu rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Markiem Amanowiczem z Zakładu Systemów Teleko-
munikacyjnych Wydziału Elektroniki WAT. 

na platformie badawczej, a później w wa-
runkach  operacyjnych. 

– Czy jest to trudne zadanie dla tak 
doświadczonych partnerów? 

– Infrastruktura teleinformatyczna 
u operatorów elektroenergetycznych jest 
w Polsce w procesie przekształceń i zmian. 
Wprowadzane są nowe rozwiązania, a my 
te sytuacje musimy przewidzieć. To stano-
wi dla nas pewien problem. Stąd koniecz-
ność stałej współpracy z operatorami, aby 
nasze rozwiązanie uwzględniało te zmiany 
i było dostosowane do rzeczywistości, 
która pojawi się w następnych latach. 
Musimy stworzyć niezawodny system te-
leinformatyczny, który zmniejszy tzw. ryzy-
ko  energetyczne i ochroni infrastrukturę 
technologiczną sieci elektroenergetycz-
nych przed skutkami  działań nieupraw-
nionych. 

– Skala i charakter takich zagrożeń są 
znaczne. Na jakich działaniach się kon-
centrujecie?

– Koncentrujemy się na działaniach naj-
ważniejszych dla uzyskania kompleksowej 
ochrony przed przestępczością interneto-
wą. Tworzymy pewien mechanizm, który 
będzie służyć ochronie i zabezpieczeniu 
wszystkich elementów związanych ze 
sterowaniem procesami wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji energii. Ten projekt 
nie rozwiąże globalnie problemu bezpie-
czeństwa w całej sieci elektroenergetycz-
nej, ale wskaże wiarygodną i sprawdzoną 
w praktyce metodę w jaki sposób można 
zabezpieczyć taką sieć. Jeżeli wszystko się 
powiedzie, to będzie doskonały wzorzec 
do upowszechnienia i do stosowania tego 
rozwiązania powszechnie, w całej sieci 
elektroenergetycznej. 

Rozmawiała Jolanta Czudak 

Dr inż. MIChAł KARPOWICZ z Pracowni Sterowania Siecią 
Główne osiągnięcia Pionu Naukowego NASK w obszarze sterowania sy-
stemami sieciowymi związane są z rozwojem algorytmów optymalizacji, 
narzędzi symulacji numerycznej oraz metod prognozowania procesów 
z niepewnością. Rozwiązania te pozwalają zwiększyć efektywność i bez-
pieczeństwo sieci teleinformatycznych, energetycznych i innych złożo-
nych systemów . Intensywnie rozwijane są także metody wczesnego wy-

krywania prób ataku i reagowania na incydenty naruszania bezpieczeństwa w sieciach 
teleinformatycznych, a także narzędzia ochrony danych prywatnych. Wśród tworzonych 
w Pionie Naukowym NASK rozwiązań biometrycznych znajdują się systemy kontroli 
dostępu wykorzystujące zaawansowane algorytmy rozpoznania tęczówki oraz systemy 
kontroli transakcji płatniczych na bazie weryfikacji podpisu odręcznego. 

nasK – nauKowa i aKademicKa sieć Komputerowa

Mariaż nauki z biznesem

Pion Naukowy NASK, którym kieruje 
prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, jest 
zaangażowany w realizację wielu przed-
sięwzięć krajowych i międzynarodowych. 
Większość z nich ma niezwykle istotne zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
sieci teleinformatycznych i poprawy efek-
tywności tych systemów. Polscy naukowcy 
uczestniczą wspólnie z Politechniką w Ge-
nui i kilkunastoma wiodącymi partnerami 
komercyjnymi z branży teleinformatycznej 
w międzynarodowym projekcie ECONET. 
Realizowane w ramach 7 Programu Ra-
mowego Unii Europejskiej przedsięwzięcie 
dotyczy oszczędzania energii w sieciach 
komputerowych. Prototypowe rozwiąza-
nia, nad którymi pracują uczeni z Pionu 
Naukowego NASK, pozwalają na zreduko-
wanie poboru energii w sieci bez pogorsze-
nia jakości usług. Obecnie prowadzone są 
prace nad scenariuszem wdrożenia opra-
cowanych rozwiązań.

– W projekcie ECONET stworzyliśmy al-
gorytmy i mechanizmy sterowania – wyjaś-
nia prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, 
dyrektor Pionu Naukowego. – Pozwalają 
one zoptymalizować zasady przesyłu da-
nych w sieci, tzn. zachować wysoką jakość 
transmisji i zaoszczędzić energię elektrycz-
ną. Oprócz tego, opracowaliśmy też szereg 
algorytmów, które sterują szybkością pracy 
procesorów w routerach, laptopach i kom-
puterach. 

Efekty projektu powinny zaintereso-
wać operatorów sieci telekomunikacyj-

Działalność Pionu Naukowego NASK 
skupiona jest na rozwoju mechanizmów 
sterowania i zapewnienia bezpieczeń-
stwa w systemach sieciowych. Inten-
sywnie rozwijane są także biometryczne 
metody rozpoznawania tożsamości na 
podstawie tęczówki, odcisków palca, 
geometrii dłoni oraz podpisu odręcz-
nego. Za autorską metodę testowania 
żywotności oka, znacznie zwiększającą 
bezpieczeństwo biometrii tęczówki, w li-
stopadzie 2011 roku NASK otrzymał pa-
tent USA.

NASK prowadzi badania naukowe związane z rozwojem 
nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Opracowa-
ne przez Pion Naukowy mechanizmy pozwalają na zwięk-
szenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
teleinformatycznych, a także innych systemów sieciowych. 
Działalność instytutu badawczego budzi uznanie świata na-
uki i biznesu w kraju i za granicą. 

nych i przedsiębiorców, którzy chcą bu-
dować przewagę konkurencyjną na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Przy 
zachowaniu wysokiej jakości transmisji 
danych pobór energii elektrycznej moż-
na zredukować średnio nawet o 20 proc. 
Wyniki osiągnięte w tym międzynarodo-
wym projekcie są zatem niezwykle obie-
cujące.

Bardzo ważną rolę Pion Naukowy 
NASK odgrywa też przy realizacji przed-
sięwzięć krajowych m.in. w koordyno-
wanym przez WAT projekcie dotyczą-
cym zapewnienia systemowej ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej przed 
zagrożeniami internetowymi w sieci elek-
troenergetycznej. 

– Koncentrujemy się w tym przedsię-
wzięciu na działaniach związanych z pro-
jektowaniem zabezpieczeń dla systemów 
teleinformatycznych – podkreśla dy-
rektor Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. 
– Nasz zespół jest niewielki, ale pracują 
tu bardzo zdolni i kreatywni ludzie. Skom-
plikowane zadania badawczo-rozwojowe 
traktujemy jak osobiste wyzwania. Za-
wsze staramy się znaleźć najlepszy spo-
sób na ich rozwiązanie. Jesteśmy bardzo 
skuteczni w tych działaniach, może dla-
tego, że prawie wszyscy wywodzimy się 
z obszaru informatyki stosowanej i au-
tomatyki. Dysponujemy uniwersalnym 
zestawem narzędzi, które pozwalają nam 
zajmować się bardzo szerokim spektrum 
zagadnień. 

Badania Pionu Naukowego prowadzo-
ne są w ścisłej współpracy z personelem 
technicznym NASK oraz z zespołem CERT 
Polska. W 1991 r. to właśnie NASK pod-
łączył Polskę do Internetu. Wzrastająca 
w ostatnich latach aktywność badawczo
-rozwojowa instytutu plasuje go w czo-
łówce instytucji naukowych działających 
w obszarze telekomunikacji.  (jc)

Pion naukowy NASK aktywnie uczest-
niczy w projektach, które mają bardzo 
często charakter pionierski. Jednym 
z najambitniejszych zadań realizowanych 
w tym zakresie jest opracowanie proce-
dur numerycznych dla zoptymalizowania 
działalności największego w Kanadzie 
systemu dystrybucji wody, obejmujące-
go Toronto i okolice. Zadanie jest częścią 
przedsięwzięcia, w którym NASK jest klu-
czowym partnerem firmy IBI Grup. Polscy 
naukowcy współtworzą oprogramowa-
nie systemu automatycznego sterowania 
bardzo dużą  liczbą pomp. Pozwoli to na 
poprawę bezpieczeństwa oraz obniżenie 
kosztów eksploatacji systemu zaopatru-
jącego w wodę ok. 4 mln mieszkańców.

 – W działających na całym świecie cen-
trach dystrybucji wody nie doszło jeszcze 
do zastosowania tego rodzaju systemów 
optymalizacji na taką skalę – wyznaje prof. 
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. – Na tym 
etapie realizacji nie mamy jeszcze gwaran-
cji, że odniesiemy sukces, ale również dla-
tego podjęliśmy to pionierskie wyzwanie. 
Nad rozwojem systemu pracuje w naszym 
pionie niewielki zespół numeryków, ale są 
to wybitni specjaliści. W ciągu trzech lat 
wykonali wielki nakład pracy. Przy okazji 
udało im się skorygować szereg błędów 
utrudniających sprawne funkcjonowanie 
obecnego systemu. 

Projekt zbliża się już do finału. Obecnie 
prowadzone są w Toronto testy polskich 
rozwiązań na obiekcie. Pion Naukowy 
NASK czeka z niecierpliwością na końcowe 
efekty. Jeśli wszystko się powiedzie, będzie 
to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań 
na świecie. Koszty funkcjonowania kana-
dyjskiego systemu dystrybucji wody zo-
staną zmniejszone, a polscy uczeni po raz 
kolejny udowodnią, że są w stanie sprostać 
największym wyzwaniom. 

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

W Polsce musi być stworzony system teleinfor-
matyczny, który zmniejszy tak zwane ryzyko 
energetyczne.

Prototyp energooszczędnej sieci w Laboratorium Technik Wirtualnych Internetu NASK

Fot. Archiwum

nr 21•listopad 2013 LIDERZY INNOWACYJNOŚCI E3

KompleKsowa ochrona infrastruKtury eleKtroenergetycznej

Bezpieczeństwo w sieci

– Rozwiązanie nad którym pracuje 
konsorcjum ograniczy ryzyko zagrożeń?

– Zapewnienie systemowej ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej sieci 
elektroenergetycznej przed zagrożeniami 
internetowymi jest podstawowym celem 
naszego projektu. W jego realizacji oprócz 
WAT uczestniczą partnerzy mający bardzo 
duże doświadczenie w tworzeniu rozwią-
zań, pozwalających zwiększyć efektywność, 
niezawodność i bezpieczeństwo nowoczes-
nych systemów teleinformatycznych. Są 
to: Naukowa i Akademicka Sieć Kompute-
rowa, Wojskowy Instytut Łączności i firma 
Asecco Poland. Aby zapewnić skuteczność 
proponowanych przez nas rozwiązań mu-
simy sprawdzić działanie prototypowego 
systemu ochrony w warunkach rzeczywi-
stych. Do tego konieczna jest współpraca 
z podmiotami energetycznymi, przede 
wszystkim z operatorem sieci przesyłowej. 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są 
naszym głównym interesariuszem w tym 
interdyscyplinarnym projekcie. Zawarliśmy 
stosowne porozumienie będące podstawą 
do prowadzenia wspólnych działań. 

– Jaki jest zakres prac objętych pro-
jektem? 

– Realizacja współfinansowanego przez 
NCBiR projektu pt. „System zapewnienia 
bezpiecznej komunikacji IP w obszarze 
zarządzania siecią elektroenergetyczną” 

podzielona została na cztery etapy. Dwa 
pierwsze związane są z badaniami nauko-
wymi i polegają na opracowaniu koncepcji 
systemu ochrony i propozycji rozwiązań 
szczegółowych oraz ich weryfikacji w wa-
runkach laboratoryjnych. Kolejne dwie 
fazy wiążą się z wykonaniem prototypu 
systemu ochrony oraz jego weryfikacji 
i walidacji w warunkach operacyjnych, za-
kończonym potwierdzeniem osiągnięcia 
VIII poziomu gotowości technologicznej. 
Rozwiązanie będzie testowane z udziałem 

głównych interesariuszy projektu w wybra-
nych miejscach w infrastrukturze technolo-
gicznej sieci elektroenergetycznych. W tym 
celu konsorcjum podpisało porozumienia 
z operatorami systemu dystrybucyjnego 
i przesyłowego oraz z jednostką wytwórczą 
centralnie dysponowaną. Ostatnie donie-
sienia, głównie z rynku amerykańskiego 
wskazują na wykrycie nowych podatności 
w sterownikach systemu nadzorującego 
procesy technologiczne związane z pro-
dukcją i dystrybucją energii elektrycznej, co 
może prowadzić do destabilizacji systemu, 
a w skrajnych sytuacjach do blockout’u. To 
jest bardzo poważne ostrzeżenie, ponieważ 
większość takich systemów jest widoczna 
w Internecie. Na szczęście w Polsce poziom 
zagrożeń jest dużo mniejszy, ale przy coraz 
szerszym przechodzeniu na technologię 
internetową opartą na protokole IP ozna-
cza to konieczność zwiększenia poziomu 
ochrony kluczowej infrastruktury technolo-
gicznej sieci elektroenergetycznych. 

– Jakie jest zaawansowanie prowa-
dzonych prac? 

– Czas  realizacji tego projektu jest dość 
krótki, bo umowę z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju na dofinansowanie pro-
jektu podpisaliśmy w grudniu 2012 roku, 
a zakończenie całego przedsięwzięcia 
przewidziane jest pod koniec 2015 roku. 
To wymusza na wszystkich partnerach 

prowadzenie intensywnych i skutecznych 
działań. Spotykamy się bardzo często 
i prezentujemy wyniki cząstkowe, podda-
jąc je wnikliwej weryfikacji.  Każdy z part-
nerów wnosi istotny wkład w tworzone 
rozwiązanie. Pierwsze dwa etapy zakoń-
czymy w połowie 2014 roku. Do końca 
tego roku chcemy wykonać projekty 
wszystkich mechanizmów, czyli sfinalizo-
wać fazę projektową, Mamy już uzgod-
nioną i przedyskutowaną koncepcję oraz 
przyjęty model rozproszonego mechani-
zmu ochrony. Opracowany został schemat 
głównego komponentu systemu ochrony, 
zwanego koncentratorem bezpiecznej 
komunikacji, który będzie współpracował 
z innymi elementami systemu ochrony, 
w tym między innymi z modułami uwie-
rzytelniania i nadzoru nad elementami, 
monitorowania ruchu sieciowego i pro-
dukcyjnego, powiadamiania i wizualizacji. 
Koncentrator ma także zapewnić ochronę 
przed przenikaniem złośliwego opro-
gramowania, które mogłyby naruszyć 
i zdestabilizować systemy automatyki 
związane ze sterowaniem i zarządzaniem 
siecią elektroenergetyczną. Rozwiązanie 
to będzie logicznym modułem grupują-
cym wszystkie elementy systemu insta-
lowane w ramach pojedynczego obiektu 
elektroenergetycznego. W skali globalnej, 
system będzie w głównej mierze funk-
cjonował jako federacja takich koncen-
tratorów. W warunkach laboratoryjnych 
działanie systemu będziemy testowali na 
początku przyszłego roku, najpierw w po-
staci odrębnych komponentów, a później 
poprzez ich zintegrowanie w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. To pozwoli 
nam na wykonanie końcowej wersji opro-
gramowania. Naszymi produktami będzie 
zbiór różnych modułów i aplikacji, które 
będziemy instalować i testować w wybra-
nych obiektach systemu elektroenerge-
tycznego. W drugiej połowie przyszłego 
roku rozpoczniemy prace implementa-
cyjne związane z wykonaniem prototypu 
i sprawdzeniem jego działania,  najpierw 

Teleinformatyczne systemy zarządzania procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii 
wymagają szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed zagrożeniami. Nad stworze-
niem prototypowego mechanizmu skutecznej ochrony infrastruktury elektroenergetycznej przed 
internetową przestępczością, pracuje konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem jest 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. O założeniach interdyscyplinarne-
go projektu rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Markiem Amanowiczem z Zakładu Systemów Teleko-
munikacyjnych Wydziału Elektroniki WAT. 

na platformie badawczej, a później w wa-
runkach  operacyjnych. 

– Czy jest to trudne zadanie dla tak 
doświadczonych partnerów? 

– Infrastruktura teleinformatyczna 
u operatorów elektroenergetycznych jest 
w Polsce w procesie przekształceń i zmian. 
Wprowadzane są nowe rozwiązania, a my 
te sytuacje musimy przewidzieć. To stano-
wi dla nas pewien problem. Stąd koniecz-
ność stałej współpracy z operatorami, aby 
nasze rozwiązanie uwzględniało te zmiany 
i było dostosowane do rzeczywistości, 
która pojawi się w następnych latach. 
Musimy stworzyć niezawodny system te-
leinformatyczny, który zmniejszy tzw. ryzy-
ko  energetyczne i ochroni infrastrukturę 
technologiczną sieci elektroenergetycz-
nych przed skutkami  działań nieupraw-
nionych. 

– Skala i charakter takich zagrożeń są 
znaczne. Na jakich działaniach się kon-
centrujecie?

– Koncentrujemy się na działaniach naj-
ważniejszych dla uzyskania kompleksowej 
ochrony przed przestępczością interneto-
wą. Tworzymy pewien mechanizm, który 
będzie służyć ochronie i zabezpieczeniu 
wszystkich elementów związanych ze 
sterowaniem procesami wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji energii. Ten projekt 
nie rozwiąże globalnie problemu bezpie-
czeństwa w całej sieci elektroenergetycz-
nej, ale wskaże wiarygodną i sprawdzoną 
w praktyce metodę w jaki sposób można 
zabezpieczyć taką sieć. Jeżeli wszystko się 
powiedzie, to będzie doskonały wzorzec 
do upowszechnienia i do stosowania tego 
rozwiązania powszechnie, w całej sieci 
elektroenergetycznej. 

Rozmawiała Jolanta Czudak 

Dr inż. MIChAł KARPOWICZ z Pracowni Sterowania Siecią 
Główne osiągnięcia Pionu Naukowego NASK w obszarze sterowania sy-
stemami sieciowymi związane są z rozwojem algorytmów optymalizacji, 
narzędzi symulacji numerycznej oraz metod prognozowania procesów 
z niepewnością. Rozwiązania te pozwalają zwiększyć efektywność i bez-
pieczeństwo sieci teleinformatycznych, energetycznych i innych złożo-
nych systemów . Intensywnie rozwijane są także metody wczesnego wy-

krywania prób ataku i reagowania na incydenty naruszania bezpieczeństwa w sieciach 
teleinformatycznych, a także narzędzia ochrony danych prywatnych. Wśród tworzonych 
w Pionie Naukowym NASK rozwiązań biometrycznych znajdują się systemy kontroli 
dostępu wykorzystujące zaawansowane algorytmy rozpoznania tęczówki oraz systemy 
kontroli transakcji płatniczych na bazie weryfikacji podpisu odręcznego. 

nasK – nauKowa i aKademicKa sieć Komputerowa

Mariaż nauki z biznesem

Pion Naukowy NASK, którym kieruje 
prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, jest 
zaangażowany w realizację wielu przed-
sięwzięć krajowych i międzynarodowych. 
Większość z nich ma niezwykle istotne zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
sieci teleinformatycznych i poprawy efek-
tywności tych systemów. Polscy naukowcy 
uczestniczą wspólnie z Politechniką w Ge-
nui i kilkunastoma wiodącymi partnerami 
komercyjnymi z branży teleinformatycznej 
w międzynarodowym projekcie ECONET. 
Realizowane w ramach 7 Programu Ra-
mowego Unii Europejskiej przedsięwzięcie 
dotyczy oszczędzania energii w sieciach 
komputerowych. Prototypowe rozwiąza-
nia, nad którymi pracują uczeni z Pionu 
Naukowego NASK, pozwalają na zreduko-
wanie poboru energii w sieci bez pogorsze-
nia jakości usług. Obecnie prowadzone są 
prace nad scenariuszem wdrożenia opra-
cowanych rozwiązań.

– W projekcie ECONET stworzyliśmy al-
gorytmy i mechanizmy sterowania – wyjaś-
nia prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, 
dyrektor Pionu Naukowego. – Pozwalają 
one zoptymalizować zasady przesyłu da-
nych w sieci, tzn. zachować wysoką jakość 
transmisji i zaoszczędzić energię elektrycz-
ną. Oprócz tego, opracowaliśmy też szereg 
algorytmów, które sterują szybkością pracy 
procesorów w routerach, laptopach i kom-
puterach. 

Efekty projektu powinny zaintereso-
wać operatorów sieci telekomunikacyj-

Działalność Pionu Naukowego NASK 
skupiona jest na rozwoju mechanizmów 
sterowania i zapewnienia bezpieczeń-
stwa w systemach sieciowych. Inten-
sywnie rozwijane są także biometryczne 
metody rozpoznawania tożsamości na 
podstawie tęczówki, odcisków palca, 
geometrii dłoni oraz podpisu odręcz-
nego. Za autorską metodę testowania 
żywotności oka, znacznie zwiększającą 
bezpieczeństwo biometrii tęczówki, w li-
stopadzie 2011 roku NASK otrzymał pa-
tent USA.

NASK prowadzi badania naukowe związane z rozwojem 
nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Opracowa-
ne przez Pion Naukowy mechanizmy pozwalają na zwięk-
szenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
teleinformatycznych, a także innych systemów sieciowych. 
Działalność instytutu badawczego budzi uznanie świata na-
uki i biznesu w kraju i za granicą. 

nych i przedsiębiorców, którzy chcą bu-
dować przewagę konkurencyjną na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Przy 
zachowaniu wysokiej jakości transmisji 
danych pobór energii elektrycznej moż-
na zredukować średnio nawet o 20 proc. 
Wyniki osiągnięte w tym międzynarodo-
wym projekcie są zatem niezwykle obie-
cujące.

Bardzo ważną rolę Pion Naukowy 
NASK odgrywa też przy realizacji przed-
sięwzięć krajowych m.in. w koordyno-
wanym przez WAT projekcie dotyczą-
cym zapewnienia systemowej ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej przed 
zagrożeniami internetowymi w sieci elek-
troenergetycznej. 

– Koncentrujemy się w tym przedsię-
wzięciu na działaniach związanych z pro-
jektowaniem zabezpieczeń dla systemów 
teleinformatycznych – podkreśla dy-
rektor Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. 
– Nasz zespół jest niewielki, ale pracują 
tu bardzo zdolni i kreatywni ludzie. Skom-
plikowane zadania badawczo-rozwojowe 
traktujemy jak osobiste wyzwania. Za-
wsze staramy się znaleźć najlepszy spo-
sób na ich rozwiązanie. Jesteśmy bardzo 
skuteczni w tych działaniach, może dla-
tego, że prawie wszyscy wywodzimy się 
z obszaru informatyki stosowanej i au-
tomatyki. Dysponujemy uniwersalnym 
zestawem narzędzi, które pozwalają nam 
zajmować się bardzo szerokim spektrum 
zagadnień. 

Badania Pionu Naukowego prowadzo-
ne są w ścisłej współpracy z personelem 
technicznym NASK oraz z zespołem CERT 
Polska. W 1991 r. to właśnie NASK pod-
łączył Polskę do Internetu. Wzrastająca 
w ostatnich latach aktywność badawczo
-rozwojowa instytutu plasuje go w czo-
łówce instytucji naukowych działających 
w obszarze telekomunikacji.  (jc)

Pion naukowy NASK aktywnie uczest-
niczy w projektach, które mają bardzo 
często charakter pionierski. Jednym 
z najambitniejszych zadań realizowanych 
w tym zakresie jest opracowanie proce-
dur numerycznych dla zoptymalizowania 
działalności największego w Kanadzie 
systemu dystrybucji wody, obejmujące-
go Toronto i okolice. Zadanie jest częścią 
przedsięwzięcia, w którym NASK jest klu-
czowym partnerem firmy IBI Grup. Polscy 
naukowcy współtworzą oprogramowa-
nie systemu automatycznego sterowania 
bardzo dużą  liczbą pomp. Pozwoli to na 
poprawę bezpieczeństwa oraz obniżenie 
kosztów eksploatacji systemu zaopatru-
jącego w wodę ok. 4 mln mieszkańców.

 – W działających na całym świecie cen-
trach dystrybucji wody nie doszło jeszcze 
do zastosowania tego rodzaju systemów 
optymalizacji na taką skalę – wyznaje prof. 
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. – Na tym 
etapie realizacji nie mamy jeszcze gwaran-
cji, że odniesiemy sukces, ale również dla-
tego podjęliśmy to pionierskie wyzwanie. 
Nad rozwojem systemu pracuje w naszym 
pionie niewielki zespół numeryków, ale są 
to wybitni specjaliści. W ciągu trzech lat 
wykonali wielki nakład pracy. Przy okazji 
udało im się skorygować szereg błędów 
utrudniających sprawne funkcjonowanie 
obecnego systemu. 

Projekt zbliża się już do finału. Obecnie 
prowadzone są w Toronto testy polskich 
rozwiązań na obiekcie. Pion Naukowy 
NASK czeka z niecierpliwością na końcowe 
efekty. Jeśli wszystko się powiedzie, będzie 
to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań 
na świecie. Koszty funkcjonowania kana-
dyjskiego systemu dystrybucji wody zo-
staną zmniejszone, a polscy uczeni po raz 
kolejny udowodnią, że są w stanie sprostać 
największym wyzwaniom. 

Fot. Archiwum
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W Polsce musi być stworzony system teleinfor-
matyczny, który zmniejszy tak zwane ryzyko 
energetyczne.

Prototyp energooszczędnej sieci w Laboratorium Technik Wirtualnych Internetu NASK
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Fragment laboratorium, w którym testuje się projekt BIPSE

Makieta Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii gdzie na półtora roku rozpocznie się realizacja projektów badawczych na światowym poziomie
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Nie zachodzi także potrzeba stosowania sy-
stemu dwustopniowego i przerzucania od-
padów, tak jak to się dzieje w technologiach 
bunkrowych, gdyż po 5 tygodniach trwania 
procesu odpad jest ustabilizowany. 

– Czy to jest jedyna różnica między tymi 
technologiami?

– Tych różnic jest dużo więcej, zarówno 
ekologicznych jak i ekonomicznych. Obie 
technologie, tunelowa i bunkrowa różnią 
się przede wszystkim konstrukcją reaktorów 
i materiałów z których są zrobione. W tech-
nologii tunelowej reaktor wykonany jest 
z bardzo wytrzymałej, specjalnej folii poli-
etylenowej, natomiast silosy zbudowane 
są z żelbetonu. Ze względu na różnice kon-
strukcyjne, odmienne są też typy napowie-
trzania. W obu technologiach zastosowany 
jest system automatycznego sterowania 
napowietrzaniem. W reaktorach tunelowych 
proces stabilizacji odpadów jest jednostop-
niowy i  najkrótszy. W innych technologiach 
np. betonowych, odpady podlegają inten-
sywnej stabilizacji w zamkniętych silosach, 
a następnie są wybierane z reaktora i pod-
dawane procesowi dojrzewaniu w otwartych 
pryzmach przerzucanych. Cały proces może 
trwać nawet do 10 tygodni, a to generuje 
dużo większe koszty i zwiększa zagrożenia dla 
środowiska.

– Z czego wynika to zagrożenie?
– Odpady składowane w pryzmach nie 

mają żadnego zabezpieczenia przed emisja-
mi. W trakcie ich przerzucania na wolnym 
powietrzu mogą uwalniać bioaerozole do 
atmosfery. To są mikroskopijne kropelki 
wody z drobinkami bakterii, nie koniecznie 
chorobotwórczych, ale powodujących aler-
gie, uczulenia lub  łzawienie spojówek. Me-
chanicznemu przerzucaniu takiej pryzmy, 
towarzyszą często nieprzyjemne zapachy 
oraz tumany pyłu i pary przedostające się 
do powietrza. Technologie dwustopniowe 
są niezgodne z europejską rekomendacją 
BAT 69a (Best Available Techniques – naj-
lepsze dostępne technologie), która zaleca, 
aby cały proces stabilizacji odpadów pro-
wadzony był w zamkniętych reaktorach, 
tak jak w tunelach foliowych. W procesie 
jednostopniowym, od momentu ułożenia 
odpadów w tunelu i rozpoczęcia napowie-
trzania, aż do zakończenia stopnia stabili-
zacji, wszystko odbywa się w jednym, za-
mkniętym szczelnie miejscu.

O porównanie efektywności obu tech-
nologii zwróciliśmy się do prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Białowca, który kierował badania-
mi prowadzonymi przez Instytut Inżynierii 
Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu.

– Jaki był zakres badań prowadzonych 
przez zespól naukowy?

– Koncentrowaliśmy się na szczelności 
reaktorów foliowych instalacji technolo-
gicznej Bio-Com oraz intensywności emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery w przypadku 
ich perforacji. Badania prowadzone były od 
połowy maja br. w trzech 5 tygodniowych cy-
klach, w trakcie całego procesu technologicz-
nego w Zakładzie Sita Staropol w Chorzowie. 
Instalacja wyposażona jest w rozbudowany 
system obiegu powietrza i wody z zaawan-
sowanym systemem automatycznego ste-
rowania napowietrzaniem wsadu. Na po-
trzeby pomiarów wykonano trzy reaktory 
wypełnione podsitową frakcją odpadów ko-
munalnych, każdy o pojemności ok. 30 ton. 
Badania potwierdziły, że reaktor foliowy bez 
uszkodzeń posiadał szczelność w zakresie od 
80 do 93 proc. Przy jego sztucznym, poważ-
nym uszkodzeniu, szczelność spadła do 32 
proc. ale wraz z postępującą stabilizacją od-
padów emisje zanieczyszczeń gazowych były 
na poziomie spełniającym normy najlepszej 
dostępnej techniki (BAT). 

– Co oznaczają uzyskane wyniki?
– Są potwierdzeniem iż stosowanie 

technologii z reaktorem tunelowym nie po-
woduje ponadnormatywnych emisji zanie-
czyszczeń do powietrza. Jednostopniowy 
układ biologicznego przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych w systemach 
identycznych z Bio-Com, jest efektywnym 
ekologicznie rozwiązaniem. Emisja gazów 
cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń 
nie przekracza referencyjnych poziomów 
BAT, i nie generuje uciążliwości zapacho-
wych. We wszystkich cyklach badawczych 
ze szczelnym i sztucznie uszkodzonym 
reaktorem wielkość emisji amoniaku nie 
przekroczyła rekomendowanych wartości 
w dokumencie referencyjnym Komisji Euro-
pejskiej. Przez cały okres badawczy stężenie 
tlenu w powietrzu było wyższe we wszyst-
kich reaktorach niż 9 proc. To wskazuje na 
dobre natlenienie masy stabilizowanych 
odpadów. Nie ma zagrożenia, iż w reakto-
rach mogą się pojawić warunki beztlenowe. 

Urzędnicy hamUją rozwój technologii 

Decydować powinien inwestor

optymalizacja kosztów, to nie wada

Zanim będzie za późno

trzeba szUkać kompromisów

Drożej, to nie lepiej

Technologia biologicznego przetwarzania odpadów ko-
munalnych w tunelach foliowych przynosi znacznie lepsze 
efekty ekonomiczne i ekologiczne od bunkrowo-beto-
nowej. Wyniki badań naukowych nie przekonują jednak 
autorów nowelizowanego w Ministerstwie Środowiska 
rozporządzenia w tej sprawie. Z faworyzowaniem drogich 
rozwiązań nie zgadzają się przedsiębiorcy.  

Firma „Sego” zbudowała na terenie Rybnika-Boguszowic Zakład Przero-
bu Odpadów Komunalnych (ZPOK). Koszt inwestycji wyniósł 7,5 miliona 
złotych, z czego 75 proc. sfinansowane zostało z pożyczki udzielonej przez  
WFOŚiGW w Katowicach. Od 8 miesięcy spółka eksploatuje z powodze-
niem tunelową technologię do przetwarzania odpadów. 

Przedłużają się prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Środowiska o mechaniczno-biologicznym prze-
twarzaniu odpadów komunalnych, bo powstała długa lista zastrzeżeń wobec tego projektu. Pomimo dopuszcze-
nia technologii jednostopniowego procesu stabilizacji tlenowej frakcji organicznej, proponuje się zapisy, które 
wykluczają możliwość stosowania technologii tunelowej nowej generacji. 

nymi rozwiązaniami. Poza tym, wiele firm 
zrezygnuje z działalności na polskim rynku, 
a co najważniejsze, za drogie technologie 
zapłaci całe społeczeństwo. W przypadku 
inwestycji samorządowych, dofinansowa-
nych ze środków unijnych, mieszkańcy płacą 
dwukrotnie: w opłacie za wywóz odpadów 
i spłatę kredytu, który gmina (spółka komu-
nalna) zaciągnęła na inwestycję związaną 
z budową instalacji przetwarzania odpa-
dów. Im droższa technologia, tym wyższe 
obciążenia dla mieszkańców. Za takie de-
cyzje społeczeństwo powinno też rozliczyć 
władze samorządowe. 

Rozmawiała  
Jolanta Czudak 

padów, które po sterylizacji w autoklawie, 
są następnie sortowane. Ta technologia jest 
bardzo efektywna pod kątem stabilizacji, 
sortowania, ale przede wszystkim recy-
klingu. Potwierdzają to wyniki badań. Roz-
wiązanie to nie może być stosowane jako 
technologia w Regionalnych Instalacjach 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych  bo 
nie przewidują tego krajowe przepisy – po 
prostu nie wpisano tego rozwiązania do 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach. Jeszcze raz to powtórzę, że 
urzędnicy tworzący regulacje prawne, które 
hamują rozwój nowoczesnych technologii 
w Polsce. Jeśli to się nie zmieni naukowcy 
mogą mieć więcej problemów z komer-
cjalizacją wyników badań nad innowacyj-

– Dlaczego resort środowiska nie akcep-
tuje tej technologii? 

– Po raporcie opublikowanym przez 
prywatną firmę AK NOVA, wykonanym na 
zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, pojawiały się przeróżne zarzuty, 
że jest to technologia prymitywna, wrażliwa 
na warunki atmosferyczne, że tunele mogą 
ulec perforacji. Nasze badania udowodniły, 
że przy prawidłowym ułożeniu reaktorów 
i ich właściwej eksploatacji i monitorowaniu 
ich stanu tak nie jest. W przypadku stwier-
dzonej perforacji wystarczy podejmować 
działania naprawcze. Ta technologia jest 
stosowana z powodzeniem w innych eu-
ropejskich krajach i tam warunki atmosfe-
ryczne nie są przeszkodą. Moim zdaniem 
chodzi o coś zupełnie innego. Technologia 
tunelowa jest dużo tańsza od bunkrowej 
i stanowi poważną konkurencję na rynku. 
Spółki komunalne wydały setki milionów 
złotych na budowę regionalnych instalacji 
przetwarzania odpadów i będą musiały 
teraz rozliczyć się przed UE z osiągniętych 
efektów. Trzeba im zapewnić strumień 
odpadów. Najlepszym sposobem jest wy-
eliminowanie niewygodnego konkurenta, 
który inwestuje w budowę instalacji prze-
twarzania odpadów kilkakrotnie mniejsze 
pieniądze. Zresztą ten sam problem dotyczy 
technologii, w której stosuje się membra-
ny półprzepuszczalne jako zabezpieczenie 
przed emisją zanieczyszczeń do atmosfery, 
również konkurencyjnej cenowo w porów-
naniu do reaktorów betonowych. Takie 
praktyki nie powinny mieć w ogóle miejsca 
w gospodarce rynkowej. Przecież większość 
zakładów czeka modernizacja i skazywanie 
ich na inwestowanie w droższe i nie ko-
niecznie lepsze technologie w imię solidar-
ności z tymi, którzy przeinwestowali jest 
nieporozumieniem. 

– Kto powinien decydować o wyborze 
technologii?

– Wyłącznie inwestor, a Ministerstwo 
Środowiska powinno tylko określić w roz-
porządzeniu wymagania jakie mają być 
osiągnięte w odniesieniu do ustabilizowa-
nego odpadu i granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń. Tak jak jest na oczyszczal-
niach ścieków. Tam nikt nikomu nie mówi 
jakie mają być zainstalowane reaktory czy 
inne urządzenia. Ważne są parametry ście-
ków, które po całym procesie oczyszczania, 
trafiają do odbiornika. Mogę powiedzieć to 
z całą świadomością, że przepisy prawne 
w branży odpadowej ograniczają wprowa-
dzanie w Polsce innowacyjnych technologii 
oraz konkurencyjnych cenowo rozwiązań. 
Przykładem jest nowatorska metoda prze-
twarzania odpadów, opracowana przez kra-
jowych konstruktorów. Jest to technologia 
mechaniczno-cieplnego przetwarzania od-
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Jednym z podstawowych kryteriów za-
proponowanych w rozporządzeniu, który 
to uniemożliwia, jest wykonanie reaktora 
z materiału wytrzymałego na uszkodzenia 
mechaniczne. Z treści tego zapisu jasno 
wynika, że materiałami nadającym się wy-
łącznie do budowy takich bioreaktorów są 
beton lub stal. Folia nawet najmocniejsza 
nie spełnia tego wymogu.

 Aby zapewnić jednakowe szanse 
wszystkim uczestnikom rynku, ustawo-
dawca powinien wskazać, że frakcja podsi-
towa ma być tak przygotowana do procesu 
stabilizacji tlenowej i beztlenowej, aby nie 
uszkadzała mechanicznie reaktorów. Taki 

zapis nie będzie sprzeczny z zasadą uczci-
wej konkurencji i źródłem podejrzeń, że 
resort środowiska preferuje tylko jeden ro-
dzaj rozwiązań, zapewniających uzyskanie 
oczekiwanego efektu. 

Kontrowersyjny jest także  wymóg co-
tygodniowego przerzucania stabilizowa-
nych odpadów. Ten zapis jest zabiegiem 
torpedującym zalety użytkowania instalacji 
tunelowych nowej generacji. Dotychczaso-
we doświadczenia pokazują, że dzięki za-
stosowaniu tej technologii z powodzeniem 
osiąga się określone w przepisach parame-
try, bez generującego niepotrzebne koszty 
przerzucania (sześciokrotne użycie nowych 

zasobników oraz sześciokrotny przejazd 
przerzucarką, którą w tym wypadku należy 
zakupić). Optymalizacja kosztów procesu 
stabilizacji odpadów to zaleta, a nie wada.

Wydłuża się również prowadzenie pro-
cesu stabilizacji odpadów do 6 tygodni. 
Narzucenie tego okresu jest bezzasadne, 
ponieważ wymagany przepisami efekt 
można osiągać w krótszym czasie. W tech-
nologii rękawów foliowych jest to możliwe 
po 5 tygodniach, co potwierdzają przepro-
wadzone badania naukowe. 

Zwolennicy technologii tunelowej uwa-
żają, że takie regulowanie rynku przez 
administrację państwową jest niedopusz-

czalne. Ustawodawca powinien działać 
w interesie przedsiębiorców, w tym rów-
nież spółek komunalnych, które stosują do 
mechaniczno-biologicznego przetwarza-
nia  zmieszanych odpadów komunalnych. 
technologie inne niż betonowe. 

Przedsiębiorcy przeprowadzili analizę 
wszystkich instalacji RIPOK MBP należą-
cych do  sektora publicznego, wybudowa-
nych w dużej mierze ze środków unijnych. 
Z tej analizy wynika, że w 35 na 67 takich 
instalacji, stosowane są technologie inne 
niż betonowe, którym Ministerstwo Śro-
dowiska jest niechętne. Ponad połowę 
stanowią pryzmy, rękawy, membrany, 
czyli technologie, które nie spełniają za-
pisów projektu rozporządzenia w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarza-
nia zmieszanych odpadów komunalnych. 
Po jego wprowadzeniu przedsiębiorcy 
będą zobligowani do całkowitej zmiany 
lub rozbudowy technologii biologicznego 
przetwarzania odpadów, albo wręcz do 
zamknięcia zakładów. 

Nie wszystkie samorządy, z uwagi na 
obowiązujące procedury, będą w stanie 

to zrobić w okresie przewidzianym w roz-
porządzeniu czyli do 08.10.2015. Prefe-
rowane przez resort instalacje wymaga-
ją wielomilionowego doinwestowania. 
Narazi to gminy na ogromne wydatki. 
Takie działania są zupełnie nieracjonalne, 
ponieważ spełnienie kryteriów określo-
nych w rozporządzeniu,  można osiągnąć 
stosując alternatywne, mniej kosztowne 
rozwiązania. Zapewniają to technologie 
tunelowe nowej generacji. Istnieje ryzyko, 
że w przypadku instalacji wybudowanych 
ze środków unijnych, dotację trzeba będzie 
zwrócić. Takie mogą być skutki nowych re-
gulacji, jeśli Ministerstwo Środowiska nie 
uwzględni poważnych zastrzeżeń  przed-
siębiorców i narażonych na finansowe 
konsekwencje spółek komunalnych.

Projekt rozporządzenia promujący kon-
kretne technologie jest szkodliwy dla całej 
branży, ale można go jeszcze zmienić. Istot-
ne uwagi zgłosiło do niego również  Mini-
sterstwo Gospodarki oraz Ministerstwo 
Finansów, ponieważ proponowane prze-
pisy zagrażają interesom wielu podmiotów 
działających na krajowym rynku. (jol)

– Instalacja spełnia wszystkie zało-
żenia BAT zarówno technologiczne jak 
i ekonomiczne – zapewnia Wojciech 
Muś, prezes firmy Sego. – Posiada 
wiele zalet. Jest tania w montażu, 
wygodna w eksploatacji i efektywna. 
Cechuje ją duża skuteczność technolo-
giczna. Proces biologicznej stabilizacji 
odpadów trwa tylko 35 dni w szczelnie 
zamkniętym bioreaktorze – tunelu. 
Wszystkie procesy, w tym napowie-
trzanie sterowane są automatycznie 
i stale monitorowane. Uszkodzenia 
folii zdarzają się niezwykle rzadko i są 
natychmiast naprawiane. Po zakoń-
czeniu 5 tygodniowego cyklu insta-
lacja jest całkowicie demontowana 
i utylizowana. W jej miejsce powstaje 
zupełnie nowa. Jest także bezpieczna 
dla środowiska, ponieważ nie emituje 
zanieczyszczeń, ani uciążliwych zapa-
chów dla otoczenia. Jej zalety docenia 

wielu przedsiębiorców, ale obawia się 
inwestowania w tę technologię, wielo-
krotnie tańszą od bunkrowej, z uwagi 
na niechęć Ministerstwa Środowiska 
do takich rozwiązań. Resort jest głuchy 
na nasze argumenty i w ogóle nie słu-
cha praktyków. Ważniejszy jest raport 
firmy AK NOVA, wykonany na zlecenie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska, dyskredytujący stosowaną przez 
nas technologię. Opinia tej firmy nie 
może być wiążąca, ponieważ jest to 
nasz konkurent na rynku. Przedsię-
biorcy mają wiele zastrzeżeń do prze-
prowadzonej przez nich  ankietyzacji. 
Ministerstwo Środowiska powinno 
szukać kompromisów, a nie konfliktów 
w rozwiązywaniu poważnych proble-
mów związanych z porządkowaniem 
rynku gospodarki odpadami, któremu 
rewolucja śmieciowa bardzo dała się 
we znaki.  (wł)

Tunelowy reaktor 
biologicznego  
przetwarzania odpadów  
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