Skuteczna komercjalizacja wynalazków

Komercjalizacja to has³o, które przewija siê nieustannie w debatach dotycz¹cych
wspó³pracy nauki z biznesem. Dos³owna definicja komercjalizacji oznacza urynkowienie
pomys³u lub wiedzy, ale z pojêciem tym zwi¹zany jest ca³y szereg ró¿nego rodzaju
aktywnoœci, które mog¹ wp³ywaæ na proces przekszta³cenia siê pomys³u w produkt.

Proces komercjalizacji warto zaplanowaæ ju¿ na wczesnym etapie pracy
naukowej, kiedy przyjmuje siê pewne za³o¿enia co do projektowanych cech danego
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rozwi¹zania. Ju¿ wówczas nale¿y uwzglêdniæ istniej¹ce w stanie techniki rozwi¹zania,
rzecznik patentowy
aby zdecydowaæ siê na model rozwoju danej technologii czy produktu. Pomo¿e w
JWP Rzecznicy Patentowi
tym przeprowadzenie badañ patentowych. Wiedza p³yn¹ca z analizy informacji
zawartych w dokumentach patentowych istniej¹cych rozwi¹zañ pozwala na dokonanie wyboru optymalnej
œcie¿ki rozwoju, a wiêc czy nale¿y ulepszyæ istniej¹ce rozwi¹zanie, czy te¿ pracowaæ nad zupe³nie nowym
sposobem realizacji danej technologii, albo wprowadzaniem nowych funkcjonalnoœci.
Na kolejnym etapie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w sposób eksperymentalny weryfikuje siê
przyjête za³o¿enia. Zazwyczaj na tym etapie powstaj¹ nowe i nieoczywiste rozwi¹zania, które mo¿na obj¹æ
ochron¹ patentow¹. Aby oceniæ szanse na uzyskanie patentu warto przeprowadziæ badanie zdolnoœci
patentowej rozwi¹zania. W trakcie tego badania sprawdzane s¹ kryteria takie, jak nowoœæ, poziom wynalazczy
oraz przemys³owa stosowalnoœæ, które determinuj¹ czy dane rozwi¹zanie mo¿e zostaæ opatentowane. Jeœli
oka¿e siê, ¿e rozwi¹zanie nadaje siê do opatentowania mo¿na podj¹æ dzia³ania w tym kierunku.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ od daty dokonania zg³oszenia patentowego do publikacji informacji o zg³oszeniu
up³ywa 18 miesiêcy, ale ju¿ nastêpnego dnia po zg³oszeniu wynalazku do Urzêdu Patentowego mo¿emy
ujawniaæ nasz pomys³ bez obawy o utratê jego nowoœci.
Na tym etapie rozwoju projektu poszukuje siê zwykle potencjalnych inwestorów sk³onnych do wspó³pracy.
To przyszli partnerzy zazwyczaj kreœl¹ strategie rozwoju danego produktu dlatego powinno siê uwzglêdniæ ich
wymagania, np. dotycz¹ce parametrów jakoœciowych czy wydajnoœci.
Czêsto œwiat nauki nie dysponuje wystarczaj¹c¹ wiedz¹ o otoczeniu rynkowym oraz specyficznych
wymogach danej bran¿y np. w zakresie spe³niania norm niezbêdnych do uzyskania certyfikatów czy pozwoleñ.
Z kolei przemys³ oczekuje rozwi¹zañ gotowych do implementacji. Dlatego uwa¿am, ¿e ten etap, kiedy naukowcy
maj¹ ju¿ wiedzê o procesie czy produkcie, a przemys³ zna wymogi jakoœciowe i oczekiwania rynku, jest najlepszy
do po³¹czenia interesów obu grup i daje szansê na uzyskanie efektu synergii.
Potem pozostaje jedynie dopracowaæ szczegó³y oraz zadbaæ o sprawdzenie czystoœci patentowej
rozwi¹zania na terytorium, gdzie ma ono byæ stosowane lub wprowadzone na rynek.
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GRUPA JWP
OCHRONA W£ASNOŒCI INTELEKTUALNEJ I OBS£UGA PRAWNA FIRM
Grupê JWP tworz¹ kancelaria rzecznikowska JWP Rzecznicy Patentowi, spó³ka adwokacko-radcowska JWP
Adwokaci i Radcowie Prawni oraz organizacja non-profit – Fundacja JWP Masz Pomys³? Masz patent. Masz Zysk!
Trzy podmioty Grupy JWP wspólnie oferuj¹ unikalny na polskim rynku zestaw us³ug doradczych,
prawniczych i szkoleniowych, wychodz¹c naprzeciw wymaganiom klientów potrzebuj¹cych kompleksowego
wsparcia w zarz¹dzaniu w³asnoœci¹ intelektualn¹ w firmie.
Grupa JWP kieruje siê zasadami spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, dba o poszanowanie norm
etycznych, podejmuje dzia³ania na rzecz spo³eczeñstwa i ekologii.

OCHRONA W£ASNOŒCI PRZEMYS£OWEJ

www.jwp.pl
info@jwp.pl

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi jest jedn¹ z wiod¹cych
polskich kancelarii rzecznikowskich oferuj¹cych kompleksow¹
obs³ugê w zakresie ochrony w³asnoœci przemys³owej w Polsce
i zagranic¹.
Zespó³ kancelarii tworz¹ doœwiadczeni krajowi i europejscy
rzecznicy patentowi, prawnicy i eksperci ró¿nych specjalnoœci.

POSTÊPOWANIA S¥DOWE
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Kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni œwiadczy wszechstronn¹ pomoc prawn¹ na rzecz krajowych i zagranicznych
podmiotów, obejmuj¹c¹ kompleksow¹ obs³ugê prawn¹ firm,
specjalistyczne doradztwo prawne oraz zastêpstwo procesowe
przed s¹dami powszechnymi i administracyjnymi, a tak¿e
organami administracji.

EDUKACJA I SZKOLENIA
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Fundacja JWP Masz Pomys³? Masz Patent. Masz Zysk! to organizacja pozarz¹dowa nie nastawiona na zysk, stawiaj¹ca sobie za cel
popularyzacjê wiedzy z zakresu ochrony w³asnoœci intelektualnej
i przemys³owej oraz wspieranie innowacyjnoœci.
Fundacja JWP podejmuje dzia³ania o charakterze informacyjnym,
edukacyjnym i szkoleniowym skierowane do przedsiêbiorców,
naukowców, twórców, wynalazców, mediów oraz studentów i m³odzie¿y szkolnej.
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