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Siła polskich przedsiębiorstw
W jakiej fazie cyklu koniunkturalnego obecnie znajduje
się nasza gospodarka?
Jesteśmy na fali wznoszącej. Jednak o ile w 2015 r. PKB wzrósł
realnie o 3,6 proc., to zauważalne już było spowolnienie tempa
wzrostu inwestycji i słabsze tempo wzrostu spożycia publicznego. Chcąc zwiększyć dynamikę wzrostu gospodarczego,
tworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć poziom inwestycji,
musimy tworzyć dodatkowe bodźce. Ostatnia decyzja o inwestycji Mercedesa jest przykładem takiego impulsu dla Dolnego Śląska. Choć jest to inwestycja zagraniczna, to stworzy
ona rozbudowany łańcuch kooperacji w polskiej gospodarce.
Innego rodzaju bodźcem było zminimalizowanie nieuczciwej, zagranicznej konkurencji na rynku stali. Dokonaliśmy
tego poprzez poprawę ochrony granic i aktywność na forum
europejskim. To poprawiło kondycję polskich hut. Ostatnie
dane o bardzo szybkim, wynoszącym ok. 6 proc. r/r wzroście produkcji świadczą o tym, że polski przemysł zmierza
w dobrym kierunku.
Czy polska gospodarka w kolejnych kwartałach może
rozwijać się w tempie 5 proc. plus?
Oczekujemy przyspieszenia dynamiki PKB, a realne wydaje się
przesuwanie się w kierunku ok. 4 proc. wzrostu w kolejnych
kwartałach. Istotne znaczenie będzie miało przyspieszenie
inwestycji środków unijnych na lata 2014-2020, jak również
uruchomienie Polskiego Funduszu Rozwoju. Wesprzemy to
wachlarzem prawnych i instytucjonalnych rozwiązań nakierowanych na ułatwienie codziennego prowadzenia działalności gospodarczej. Potencjał rozwojowy naszej gospodarki jest
potężny – wynika to z jednej strony z przepaści cywilizacyjnej
w stosunku do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata,
którą cały czas nadrabiamy, a z drugiej strony z przedsiębiorczości i świetnego wykształcenia polskiego społeczeństwa.
Musimy tylko ten potencjał odpowiednio wykorzystać.

Perspektywy dla polskiego eksportu – czy nadal możemy utrzyJakimi narzędziami Ministerstwo Rozwoju będzie
mać roczną nadwyżkę w handlu, którą mieliśmy w 2015 r.?
wspierać polskich przedsiębiorców?
Tak, choć duży wpływ na dynamikę wzrostu światowego handlu
Chcemy stworzyć polskim przedsiębiorcom warunki do
mają niskie ceny ropy, niska inflacja oraz niskie, a niekiedy ujemne,
zwiększania skali działalności i możliwości konkurowania
na rynku globalnym. Zainicjowane zostały już m.in. prace
stopy procentowe. Kluczem do podnoszenia konkurencyjności na
nad „Konstytucją dla biznesu”. Stworzy ona fundamenty do
rynkach zagranicznych jest skuteczna promocja polskich towarów
prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczy bariery
i rozpoznawalnych polskich marek. Sprzyjać temu będzie jednoi uprości procedury. Zwiększymy innowacyjność polskich firm,
lita polityka i spójna strategia promocyjna kraju oraz konsolidacja
poprzez zachęcenie ich do inwestycji badawczo-rozwojowych
kompetencji i instrumentów wsparcia. Możemy więc oczekiwać,
i współpracy ze środowiskiem naukowym. W większym stopże w 2016 r. polski eksport wyniesie ok. 7 proc. Oznacza to drugi
rok z rzędu nadwyżki obrotów towarowych.
niu wykorzystamy inteligentne specjalizacje, zachęcimy
przedsiębiorców do ściślejszej współpracy, m.in.
Jakie są główne założenia rządowego Planu na
poprzez klastry. Wprowadzimy nowe instruRzecz Rozwoju?
menty, takie jak Fundusz Gwarancyjny dla
Kluczem do
rozwoju innowacyjności MŚP oraz ProCelem Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie wysokiego dochodu narogram „Start in Poland” dla młodych firm.
podnoszenia
dowego, poprzez oferowanie zaawansowanych
konkurencyjności na
Ekspansja polskich przedsiębiorstw
technologicznie produktów i usług. Dzięki
rynkach zagranicznych
większej wartości dodanej, można je oferować
– czy Polska ma szansę na konkurojest skuteczna promocja
wanie z bogatszymi państwami UE?
po wyższych marżach. By stworzyć warunki
polskich towarów
do rozwoju takich dóbr i usług, będziemy wspieTutaj kluczowy będzie wzrost konkurencyjności naszych firm. W eksporrać wybrane gałęzie przemysłu, pełniej wykoi rozpoznawalnych
rzystywać ich potencjał, korzystać z zagraniczcie zaawansowanych technologicznie
polskich marek.
nych doświadczeń, kapitału i know-how, jak rówproduktów i usług Polska wypada znacznie gorzej od krajów wysoko rozwiniętych,
nież aktywnie wspierać działalność eksportową
polskich przedsiębiorców. Udrożni to mechanizmy inwebo wzrost polskiej gospodarki opiera się głównie na niskich kosztach pracy i wyrobach średniej
stycyjne firm i stworzy korzystny klimat dla ich pomysłowości
i niskiej techniki. Dlatego konkurowanie na zagranicznych
oraz ekspansji na zagranicznych rynkach. Przy współpracy z kapirynkach będzie więc zależeć od większych nakładów na infratałem zagranicznym będziemy korzystać ze sprawdzonych doświadstrukturę naukowo-badawczą i wsparcia finansowo-ubezpieczeń i pomysłów, i mądrze przenosić je na polski grunt. Naszym
czeniowego dla podmiotów podejmujących innowacyjne,
strategicznym celem jest pomnażanie polskiego kapitału finansoa tym samym, ryzykowne projekty. Dzięki większej innowawego, społecznego, technologicznego i edukacyjnego. Polskie firmy
cyjności naszych towarów, polscy producenci przesuną się do
dostaną pozytywny impuls od państwa, który pobudzi ich rozwój
i stworzy warunki do powstawania wysokopłatnych miejsc pracy.
bardziej zyskownych ogniw w łańcuchach produkcji globalnej.
Kontynuacja wywiadu na stronie: www.poradnikbiznesu.info
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KOMU POWIERZYMY
NASZ CENNY ZNAK TOWAROWY?
Czy w sprawach dotyczących dokonywania zgłoszeń znaków towarowych i ich rozpatrywania
przez Urząd Patentowy RP zgłaszający mogą działać sami? Czy w imieniu zgłaszającego może
występować inny pełnomocnik niż rzecznik patentowy? Przypomnijmy – tak. W odniesieniu
do znaków towarowych zmieniły się reguły obowiązujące dotychczas i teraz pełnomocnikiem
zgłaszającego może zostać nie tylko rzecznik patentowy.
CZY WOBEC TEGO WARTO KORZYSTAĆ Z USŁUG INNYCH PEŁNOMOCNIKÓW?
Oczywiście – tak, pod warunkiem, że upewnimy się, iż osoba, która oferuje nam swoje usługi:

Anna Korbela

1
2
3

wie, na czym polega różnica między Klasyﬁkacją Nicejską a Klasyﬁkacją Wiedeńską, które wykorzystane
zostaną do oceny naszego znaku towarowego,

4

wyjaśni, że zgłaszający do ochrony znak towarowy i jego pełnomocnik, może nie wiedzieć nic o Konwencji Monachijskiej, ale powinien wiedzieć wszystko o regulacji zawartej w Porozumieniu Madryckim
i Protokole do Porozumienia Madryckiego,

wie, czym różni się instytucja „pierwszeństwa” od „starszeństwa” znaku towarowego,
gwarantuje przeprowadzenie w sposób profesjonalny, poszukiwań i badań stanu prawnego oznaczeń,
aby uniknąć kolizji z prawami przysługującymi osobom trzecim,

Elżbieta Piątkowska

5 dysponuje wiedzą i doświadczeniem, jak uzyskać ochronę np. w Szwajcarii, Niemczech lub w Rosji,
6
Marek Besler

doskonale orientuje się, w jakim terminie i na jakich zasadach można wnieść sprzeciw wobec znaku
towarowego, który narusza nasze prawa, a który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP,
a jakie reguły obowiązują w postępowaniu sprzeciwowym przed EUIPO.

Oczywiście można też postawić pytanie zasadnicze, odpowiedź na które jest swoją drogą ciekawa. Do jakich
rezultatów prowadzić będzie realizacja koncepcji występowania o uzyskanie praw wyłącznych samodzielnie przez zgłaszających oraz przez nieprzygotowanych do tego pełnomocników?

Bartosz Fert:
Peter Drucker w „Społeczeństwie pokapitalistycznym” przewidywał powstanie gospodarki opartej na wiedzy, w której rola kapitału maleje, a w miejsce wielkich posiadaczy, takich jak Ford czy
Rothschild, wstępują menedżerowie. Elementem tego świata
jest współistnienie wielu wąsko wyspecjalizowanych organizacji,
w których każda przoduje w swojej dyscyplinie. Specjalistyczne
kancelarie patentowe są elementem takiego nowoczesnego świata.

Bartosz Fert

Krzysztof Czub

Dariusz Mielcarski

RAPORT FUNDACJI JWP POMYSŁ / PATENT / ZYSK:
Rzecznik patentowy – zawód dla twórczych. Zawód rzecznika
patentowego łączy pasję badacza, skrupulatność prawnika, daje
też dostęp do fascynujących obszarów nauki i biznesu. Rzecznicy
patentowi stanowią nieliczną grupę zawodową i niewiele osób wie
o istnieniu takiego zajęcia. Tymczasem, we współczesnym świecie
opartym na wiedzy i innowacjach, rzecznik patentowy jest niezastąpiony. Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy
w sprawach własności przemysłowej dotyczących ochrony prawnej,
m. in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych
i wzorów przemysłowych. Rzecznicy patentowi asystują w postępowaniach zgłoszeniowych i sporach. W Polsce rzecznicy patentowi
mają prawo reprezentować swoich klientów przed sądami administracyjnymi oraz powszechnymi, a także Sądem Najwyższym.
Krzysztof Czub:
W sprawach rejestracji znaków towarowych, które z pozoru wydają
się mieć mniej cech technicznych niż inne sprawy własności przemysłowej, wskazane jest zachowanie specjalizacji rzeczników
patentowych. Należyte sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej
znaku, w tym wybór właściwej formy przedstawieniowej (poprzedzony zazwyczaj badaniami zdolności rejestrowej oznaczenia),
poprawne określenie i przyporządkowanie towarów/usług, wymagają specyﬁcznych kwaliﬁkacji, które posiadają rzecznicy patentowi.
Dariusz Mielcarski:
Znak towarowy jest składnikiem wartości niematerialnych i prawnych majątku ﬁrmy, który w przypadku nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw może mieć większą wartość niż składniki materialne. Dlatego warto powierzyć zarządzanie tymi składnikami majątku ﬁrmy profesjonalistom, którymi w tym przypadku
są rzecznicy patentowi.

Anna Korbela

Marek Besler

Prezes PIRP

Wiceprezes PIRP

Elżbieta Piątkowska:
Obecnie znaki towarowe w gospodarce rynkowej są bardzo istotnym elementem promocji i kreowania wizerunku podmiotu gospodarczego, a także produkowanych i wprowadzanych na rynek
produktów lub świadczonych usług. Dlatego bardzo ważne jest
prawidłowe zabezpieczenie praw do nich. Zaniedbanie tego może
w obecnej sytuacji rynkowej bardzo mocno ograniczyć i utrudnić rozwój przedsiębiorstwa, a także jego należytą identyﬁkację
w działalności gospodarczej. Wybór formy i zakresu ochrony ma
istotne znaczenie, a taką pomoc w zakresie porady, wyboru strategii oraz zabezpieczenia praw, może zapewnić wyspecjalizowany
w tej dziedzinie rzecznik patentowy.

Jakub Radłowski

Michał Ziółkowski

Jakub Radłowski :
Każda dziedzina prawa odznacza się jakąś specyﬁką, jednak
w przypadku własności intelektualnej, znajomość przepisów
i orzecznictwa to trochę za mało. Regulacje dotyczące praw na
dobrach niematerialnych zawierają dużo zwrotów niedookreślonych i jeśli chce się dobrze doradzać klientom, niezbędny jest
szczególny rodzaj instynktu, który nabywa się w toku wykonywanych przez rzeczników patentowych czynności, jak np. badania
zdolności ochronnej czy analizy podobieństwa.
Michał Ziółkowski :
W związku z rozwojem portfolio znaków towarowych przedsiębiorstwa, analiza rejestrów UPRP i EUIPO, wykonywana przez profesjonalnych pełnomocników, specjalistów w dziedzinie ochrony
własności przemysłowej, przede wszystkim wykwaliﬁkowanych
w tym zakresie rzeczników patentowych, może okazać się niezbędna również dla tych podmiotów, które dotychczas z takiej
pomocy nie korzystały.
Romuald Żywiecki :
Zgłoszenie znaku towarowego powinno stanowić zaledwie jeden
z elementów całej strategii biznesowej i prawnej. Powinno zostać
poprzedzone wnikliwą analizą, opartą na profesjonalnej wiedzy specjalisty, rzecznika patentowego. Tylko wtedy znak towarowy zapewni marce optymalną ochronę i pozwoli skutecznie
zabezpieczyć dorobek przedsiębiorcy, kryjący się za jego marką,
przed naruszeniami, i stworzyć prawdziwą niematerialną wartość
przedsiębiorstwa.

MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET

Romuald Żywiecki

www.rzecznikpatentowy.org.pl

E-mail: info@pirp.org.pl
Telefon: +48 (22) 646-40-12
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PANEL EKSPERTÓW

E K S P E R T ÓW

PA NE L

Adam
Pawłowski

Edyta Demby-Siwek

Europejski
rzecznik patentowy,
Kancelaria
EUPATENT.PL

Dyrektor Departamentu Badań Znaków
Towarowych Urzędu Patentowego RP

Rewolucja w znakach towarowych
W ciągu ostatniego półrocza w prawie znaków towarowych zaszły
istotne zmiany, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.
W Polsce wprowadzono nowy system rozpatrywania zgłoszeń znaków,
wzorowany na systemie unijnym.

U

stawa „Prawo własności przemysłowej”, która reguluje w Polsce kwestie
związane z ochroną znaków towarowych, została w ostatnim czasie
dwukrotnie znowelizowana. Pierwsza
nowelizacja, która weszła w życie 1 grudnia ubiegłego
roku, wyeliminowała m.in. zakaz zakazu rejestrowania znaków zawierających nazwę lub skrót nazwy
Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazu tego rodzaju nie
ma w żadnym z krajów UE, ani w prawie unijnym.
Z tego powodu, polscy przedsiębiorcy byli często
w gorszej sytuacji, niż podmioty z innych krajów
UE, które często w swoich znakach umieszczają
nazwy swoich przedsiębiorstw ze wskazaniem kraju,
z którego pochodzą.
Natomiast dnia 15 kwietnia br. weszła w życie
kolejna nowelizacja, która przewiduje zmianę systemu rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń znaków towarowych, z dotychczas obowiązującego systemu badawczego, na system sprzeciwowy.
Zmiana procedury na bardziej uproszczoną spowoduje przede wszystkim istotne skrócenie czasu rozpatrywania tych zgłoszeń. Rejestracja znaku towarowego w nowym systemie nastąpi w terminie
co najmniej o połowę krótszym w porównaniu do
czasu rozpatrywania zgłoszeń w poprzednim systemie, co jest bez wątpienia jedną z najistotniejszych
zalet tego systemu. Obecnie okres oczekiwania na
uzyskanie prawa wyłącznego ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów przedsiębiorców na
dynamicznie zmieniającym się rynku. Ich konkurencyjność zależy bowiem od szybkości wprowadzania do obrotu nowych produktów oznaczanych
chronionymi znakami towarowymi. Z tego właśnie powodu polscy przedsiębiorcy coraz częściej
decydowali się na rejestrację znaku towarowego
w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pomimo znacznie wyższych
opłat z tego tytułu.
Nowy system, podobnie jak system unijny, opiera
się na możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego w terminie trzech miesięcy
od jego opublikowania w oficjalnym publikatorze

(w Polsce jest to Biuletyn Urzędu Patentowego).
W przypadku wniesienia sprzeciwu po tym terminie, Urząd pozostawia go bez rozpoznania. Termin
ten nie podlega również przywróceniu, dlatego tak
istotne jest, aby wnieść sprzeciw w odpowiednim
czasie. W przypadku uznania przez Urząd jego zasadności, nie dojdzie do rejestracji zgłoszonego znaku.
Ponadto, nowa procedura przewiduje możliwość
ugodowego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy wnoszącym sprzeciw a zgłaszającym. Bez wątpienia jest
to bardzo ważny nowy element procedury, który
pozwoli na wyeliminowanie zbędnych sporów,
a tym samym wpłynie na znaczne przyspieszenie
postępowania w sprawie sprzeciwu. Znowelizowana ustawa nakłada na Urząd Patentowy obowiązek powiadamiania zgłaszających znaki towarowe o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę
sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy
udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.
Również unijne prawo znaków towarowych uległo w ostatnim czasie istotnym zmianom, i tak dnia
16 grudnia 2015 r. Parlament Europejski uchwalił
nową dyrektywę w zakresie znaków towarowych
oraz zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnotowych znaków towarowych. Nowa dyrektywa ma
na celu przede wszystkim pobudzenie innowacji
i wzrostu gospodarczego poprzez uczynienie krajowych systemów znaków towarowych w Europie
bardziej dostępnymi, efektywnymi i skutecznymi
z punktu widzenia przedsiębiorstw, dzięki ich uproszczeniu, poprawie szybkości ich obsługi, większej
pewności prawa i lepszej ochronie znaków przed
podrabianiem. Zawiera ona rozwiązania służące
udoskonaleniu dotychczasowych przepisów, zwłaszcza w zakresie definicji znaku towarowego, poprzez
zniesienie wymogu graficznej przedstawialności.
Upraszcza również procedury rejestracji znaków
towarowych oraz wprowadza mechanizm powiadamiania uprawnionych o zbliżającym się terminie
do wniesienia opłaty za przedłużenie znaku towarowego, co może zachęcić więcej podmiotów do
korzystania z tego systemu.

Warto chronić wynalazki
na poziomie europejskim
Wiele produktów swój sukces rynkowy zawdzięcza nie tylko rozpoznawalnej marce, lecz przede
wszystkim innowacyjnej technologii. Rozwiązania techniczne, które są nowe i nieoczywiste
względem rozwiązań znanych dotychczas,
mogą być skutecznie chronione patentami.

P

atenty zapewniają jednak ochronę
ograniczoną terytorialnie do obszaru
tych krajów, które udzieliły ochrony
patentowej. W związku z tym, przedsiębiorcy wprowadzający innowacje na rynki zagraniczne powinni pamiętać o ich ochronie nie tylko
w Polsce, lecz we wszystkich kluczowych dla danej
technologii krajach.
Szczególną uwagę warto zwrócić na patenty
europejskie. W celu ich uzyskania należy dokonać
zgłoszenia wynalazku do Europejskiego Urzędu
Patentowego (EPO) z siedzibą w Monachium.
Może to być zgłoszenie bezpośrednie lub zgłoszenie
z powołaniem się na pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia w Polsce (lecz nie później, niż
w ciągu 12 miesięcy od zgłoszenia polskiego). Merytoryczne badanie takiego zgłoszenia jest prowadzone przez EPO, a udzielony patent europejski
zapewnia analogiczną do patentów krajowych.
O patent europejski szczególnie warto ubiegać się
w branżach związanych z nowymi technologiami,
w szczególności w branży IT, gdyż EPO umożliwia
ochronę rozwiązań z tych dziedzin w szerszym
zakresie niż większość urzędów krajowych. Na
przykład, EPO dopuszcza możliwość patentowania
programów komputerowych o charakterze technicznym. Ochronę można uzyskać na takie rozwiązania, jak programy dotyczące transmisji danych,
algorytmów przetwarzania audio/wideo, algorytmów szyfrowania czy interfejsów użytkownika.
W ramach procedury przyspieszonego badania,
ochronę można uzyskać w ciągu 2-3 lat.
Europejski system patentowy wkrótce przejdzie
duże zmiany związane z wprowadzeniem patentu
jednolitego i jednolitego sądu patentowego. To dla
polskich przedsiębiorstw źródło zarówno wielu
zagrożeń, ale też i szans, zwłaszcza dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Warto pamiętać, że
dokonywane dziś europejskie zgłoszenia patentowe będą uprawnione do objęcia ochrony patentem jednolitym, jeśli system patentu jednolitego
zostanie wprowadzony w trakcie badania danego
zgłoszenia.
Patenty europejskie to wciąż temat niedoceniany
w Polsce, choć zyskuje na uwadze. Liczba europejskich zgłoszeń patentowych dokonywanych przez
podmioty polskie rośnie systematycznie w tempie
ok. 20 proc. rocznie – w 2015 r. polscy zgłaszający
dokonali już 842 zgłoszeń do EPO.

Wszystkich zainteresowanych tematyką zagranicznej ochrony
patentowej zapraszamy do kontaktu z kancelarią:
www.eupatent.pl
E-mail: kancelaria@eupatent.pl
Telefon: 42 630 11 06
Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do kontaktu:
www.uprp.pl
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Rzecznik patentowy,
POLSERVICE
Kancelaria Rzeczników
Patentowych Sp. z o.o.

Europejski i polski
rzecznik patentowy,
Patpol Kancelaria
Patentowa Sp. z o.o.

Rzecznik patentowy,
Kancelaria Rzeczników
Patentowych AOMB

Produkt lepszy,
bo polski

Ochrona wzorów
przemysłowych

Monitorowanie znaków
konkurencji konieczne!

Nasza konsumencka świadomość narodowa się
zmienia. Z coraz większym dystansem patrzymy
na opatrzone znakami towarowymi „zachodnich
firm” produkty „made in China” i z coraz mniejszym
zaufaniem polegamy na „niezawodnej zachodniej
technologii”.

W warunkach konkurencji rynkowej, osoby zarządzające przedsiębiorstwami zdają sobie sprawę
z konieczności nieustającego rozwoju swoich firm
oraz zmagania się z konkurencyjnymi działaniami.
Jednym ze skutecznych sposobów walki z konkurencją jest udoskonalanie swoich produktów.

Po 15 kwietnia 2016 roku nastąpiły bardzo istotne,
przełomowe wręcz zmiany w polskim prawie odnoszącym się do znaków towarowych. Otóż, gdy Urząd Patentowy RP będzie sprawdzał, czy określone oznaczenie
nadaje się do rejestracji, nie będzie już – tak jak dotychczas – porównywał nowego oznaczenia do znaków
towarowych już zarejestrowanych lub zgłoszonych.

Z

ogromnym zaangażowaniem poszukujemy
regionalnych produktów i rodzimych rozwiązań. I czynimy tak, nie tylko dlatego, że
mamy coraz większe przekonanie, iż inwestując w polskie produkty i technologie wspieramy
krajowy przemysł, lecz także wierząc, że są one po
prostu lepsze.
A podstaw do zmiany myślenia mamy wiele. Jedną
z nich stanowi fakt, że Polska myśl techniczna jest od
dawna powszechnie ceniona na świecie, stanowiąc jeden
z naszych najlepszych materiałów eksportowych. Choć
jeszcze niedawno nieubłagane statystyki zgłoszeń dokonywanych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP)
przez polskie podmioty, pozostawiały dużo do życzenia,
plasując Polskę poza 50. najaktywniejszych zgłaszających
i w dolnej części tabeli wśród państw będących stroną
Konwencji o Patencie Europejskim, po dziś dzień polska innowacyjność mierzona liczbą zgłoszeń do regionalnego Urzędu EUP plasuje nas na 23. miejscu wśród
wszystkich 128 zgłaszających i na miejscu 14 wśród
38 Państw będących stroną Konwencji.
Patrząc przykładowo na liczbę wszystkich zgłoszonych do EUP wynalazków dokonanych przy
udziale polskich twórców, całkowita liczba zgłoszeń 43 647 wygląda imponująco, w szczególności
jeżeli uwzględnimy krótki staż Polski w rankingach
uwzględniających kraje zapewniające odpowiedni
poziom ochrony własności intelektualnej. Wydaje
się, że rozwój w dziedzinach nowych technologii
przyczynił się w największym stopniu do szybkiego
wzrostu polskich rozwiązań innowacyjnych. Zgodnie
z danymi z najnowszego rankingu agencji Bloomberg,
Polska w roku 2015 uplasowała się w ścisłej czołówce
w kategorii firm Hi-tech. Znakomita część z tych firm
to powstające coraz częściej startupy, dedykowane
przede wszystkim opracowywaniu modelu komercjalizacji dla nowych rozwiązań.
Co więcej, obserwowana stała tendencja wzrostu
nakładów na innowacyjność i badania R&D, co
potwierdził zarówno zeszłoroczny raport o innowacyjności PARP, jak i przygotowany na zlecenie raport
Deloitte „Badania i rozwój w przedsiębiorstwie”,
wspierana wzrastającą świadomością konieczności
ochrony innowacyjnych rozwiązań, przyczyniły się
nie tylko do uwzględnienia Polski w rankingu TOP50 agencji Bloomberg, lecz po uwzględnieniu wszystkich sześciu rozpatrywanych przez agencję parametrów, umożliwiły sklasyfikowanie naszego kraju na
23. miejscu.

I

nwestowanie we wzornictwo przemysłowe
przynosi polskim podmiotom coraz więcej korzyści w postaci pozytywnego wizerunku firmy
i satysfakcji klientów. Przekłada się to na zwiększenie udziału w rynku oraz wzrost zysków. Szacuje
się, że dobrze opracowany wzór przemysłowy podnosi
wartość produktu o 15 proc., a w niektórych branżach
klienci są skłonni zapłacić nawet do 40 proc. więcej za
produkt, który postrzegają jako szczególnie atrakcyjny.
Polskie wzornictwo może z sukcesem konkurować
z rozwiązaniami zagranicznymi. .
Ważne jest jednak, aby polskie firmy były świadome
swoich praw. Coraz więcej firm odczuwa skutki nieuczciwej konkurencji, polegające na bezprawnym
powielaniu ich wzorniczych pomysłów. Ochrona wzorów przemysłowych stanowi więc naturalny element
zarządzania firmą i ma istotne znaczenie dla przyszłości wielu przedsiębiorstw. Rola wzornictwa przemysłowego uznawana jest za kluczową w takich branżach,
jak odzież, tkaniny, a także obuwie oraz meble i wyposażenie wnętrz, ceramika, oświetlenie oraz w branży
kosmetycznej i spożywczej.
Skutecznym sposobem zabezpieczenia swoich praw
do produktów innowacyjnych w zakresie wzornictwa
jest zgłoszenie ich do ochrony w Urzędzie Patentowym
RP lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO (dawniej OHIM). Dzięki zgłoszeniu
do EUIPO można szybko uzyskać ochronę w postaci
prawa z rejestracji na terenie całej Unii Europejskiej.
Jest to bardzo ważne dla firm eksportujących swoje
towary lub planujących dopiero pozyskanie rynków
państw europejskich.
Takie prawo stanowi część majątku przedsiębiorstwa, które może być, po dokonaniu odpowiedniej
wyceny, licencjonowane lub sprzedane. Co ważne,
dużo łatwiej dochodzić swoich praw w sporze z konkurencją, jeśli ma się zarejestrowany wzór przemysłowy. Istotne jest to, że prawa, jakie zyskuje
uprawniony z rejestracji wzoru, pozwalają mu, za
pośrednictwem organów celnych, zablokować przekroczenie polskiej granicy towarom podrobionym
i wnioskować o ich zniszczenie. Jest to bardzo ważne
uprawnienie w świetle zalewających polski rynek
podrabianych towarów z Azji.
Właściwe zarządzanie swoimi prawami, które
w sposób istotny wypływają na zyski firmy, powinno
być częścią planowania i zarządzania przedsiębiorstwem, a środki finansowe na ten cel powinny być
przewidziane w budżecie.

O

cena tego ewentualnego podobieństwa będzie
przeprowadzana jedynie w przypadku, gdy
właściciel wcześniejszego znaku wniesie stosowny sprzeciw. Zatem pełne badanie znaku
przeprowadzane teraz z urzędu, zostanie zastąpione procedurą sprzeciwową. Urząd Patentowy RP będzie badał
tylko bezwzględne przeszkody rejestracji, rezygnując
z badania przeszkód względnych, do których należało do tej
pory podobieństwo do znaku wcześniejszego. Aby zapobiec
rejestracji nowego znaku, który może okazać się podobny
lub nawet identyczny do znaku wcześniejszego, trzeba
będzie – w ciągu trzech miesięcy od publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłoszeniu nowego
znaku – wnieść stosowny sprzeciw. Termin ten jest nieprzywracalny. Zatem, jeśli zainteresowany nie sprzeciwi
się w porę rejestracji nowego oznaczenia, pozostaje mu już
tylko droga unieważnienia znaku towarowego, co może
wiązać się z większymi trudnościami i wydatkami, niż
w przypadku wniesienia sprzeciwu.
Aby być pewnym, że nie przegapi się ustawowego terminu, warto nawiązać współpracę z rzecznikiem patentowym, który będzie na bieżąco monitorował nowe zgłoszenia i udzieli w terminie stosownych informacji, a także
pomoże wnieść dobrze umotywowany sprzeciw. Obecnie
dostępnych jest wiele narzędzi ułatwiających monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych dokonywanych przez
konkurencję. Najnowocześniejsze systemy informatyczne
pozwalają na weryfikację nowych znaków pod kątem ich
podobieństwa do znaków już zastrzeżonych. W krajach,
w których system rejestracyjny funkcjonuje od lat, z powodzeniem wykorzystywana jest usługa o nazwie „Watching”, która ułatwia taką kontrolę. Pozwala ona, wedle
wyboru przedsiębiorcy, na obserwację zgłoszeń: lokalnie
w poszczególnych krajach UE; w całej UE lub we wszystkich krajach europejskich; ogólnoświatowo. Co więcej,
możliwe jest testowanie usługi przez pierwszy rok bez
ponoszenia jakichkolwiek opłat. Po upływie tego okresu
przedsiębiorca sam decyduje czy warto prowadzić dalszą
obserwację, przy czym nie ma tu zagrożenia automatycznego przedłużenia usługi. Zatem, pomimo że zmiany
wchodzące w życie 15 kwietnia br. przerzucają na przedsiębiorców obowiązek monitorowania zgłoszeń konkurencji, to jednak nie są oni pozostawieni sami sobie. Odpowiednie wykorzystanie dostępnych narzędzi informatycznych w połączeniu z fachową poradą, pozwoli bowiem na
zapobieżenie dotkliwym konsekwencjom zarejestrowania
przez Urząd Patentowy oznaczeń identycznych lub łudząco
podobnych. Jak widać, monitorowanie rynku i konkurencji to teraz niemal konieczność.

Wszystkich zainteresowanych tematyką
zapraszamy do kontaktu z kancelarią:
www.patpol.pl

Wszystkich zainteresowanych tematyką ostatnich zmian w przepisach
dotyczących ochrony własności przemysłowej zapraszamy do kontaktu
z kancelarią: www.polservice.com.pl

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy
do kontaktu z kancelarią:
www.aomb.pl

E-mail: patpol@patpol.pl
Telefon: +48 22 546 91 00

E-mail: ip@polservice.com.pl
Telefon: 22 447 46 00

E-mail: mail@aomb.pl
Telefon: 22 520 84 73
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EKSPERCI

ZAMIAST JEDNEGO GIGANTA,
STWÓRZMY TKANKĘ ŚREDNICH FIRM
Rozpoznawalnej w świecie marki biznesowej nie mamy i mieć nie będziemy, więc potencjał
Polaków wykorzystajmy na rozwój prężnej sieci małych i średnich przedsiębiorstw – ocenia
były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Łakomym kąskiem dla polskiego kapitału
może w przyszłości być rynek ukraiński i białoruski.
Tomek Rygalik

Projektant, wykładowca, kurator i doktor sztuki

JESTEŚ TYM,
CZYM SIĘ OTACZASZ
Warto oprzeć się kreowanym krótkotrwałym trendom, sprzyjającym
bezrefleksyjnej konsumpcji i szybkiemu wyrzucaniu, również podczas
urządzania mieszkania czy biura.
Czym wyróżnia się polski design, jeśli chodzi o meble, dodatki
i wyposażenie wnętrz?
Myślę, że jeszcze trudno znaleźć takie charakterystyczne cechy, bo współczesny
polski design jest dopiero w fazie kształtowania się. Z jednej strony, zdecydowały
o tym uwarunkowania historyczne, zabory, wojny, komunizm, które sprawiły,
że nasz design nie kształtował się w sposób ciągły i dlatego nie należy dziś do
najbardziej wyrazistych. Na kulturę materialną silnie oddziałują czynniki polityczno-społeczne, np. meble produkowane za czasów PRL musiały być uniwersalne wzorniczo, funkcjonalne, tanie i niewielkich rozmiarów, aby pasowały do
zuniformowanego społeczeństwa i wnętrz, jakie wtedy dominowały. Z drugiej
strony, mamy do czynienia z globalizacją, także w designie, stąd na nasze wnętrza
mają wpływ światowe mody, a do domów coraz częściej trafia wyposażenie projektowane pod kątem grup docelowych niedefiniowanych narodowością. Oczywiście warto kupować dobry polski design, przede wszystkim dlatego, że jest dobry,
a dopiero potem, dlatego że jest polski.
Designerskie meble i dodatki kojarzą się głównie z astronomicznie
wysokimi cenami. Czy jest szansa, że staną się one bardziej dostępne?
Odróżniłbym dwa pojęcia: zaprojektowane i luksusowe. Zaprojektowane jest
wszystko, bez względu na półkę cenową, także na przykład najprostsze wiaderko,
spinacz biurowy, otwieracz do wina, parasol, itp. To wszystko są produkty designu. Jeśli coś jest luksusowe, to wcale nie znaczy, że jest dobrze zaprojektowane.
Oczywiście może takie być. Jednak często wysokie pozycjonowanie ceną, to prawie wyłącznie marketingowa nadbudowa. Nie zgodzę się z tym, że design jest
drogi. Proszę dla równowagi spojrzeć na dobrze zaprojektowane przedmioty ze
średniej lub niskiej półki, którymi się otaczamy. Problemem często nie są walory
użytkowe, funkcjonalność, ponadczasowa estetyka, czy koszty produkcji, na straży
których stoi projektant.
Problemem jest niska jakość. Jako konsumenci straciliśmy przekonanie, że
„tanie” w dłuższej perspektywie jest drogie. Problemem jest też to, że projektanci
nadają wielu produktom niezasłużoną atrakcyjność. Zamiast kupować i szybko
wyrzucać, warto kupować to, co jest na tyle dobrze zaprojektowane i wykonane,
że realnie podniesie jakość naszego życia, będzie służyło i podobało się dłużej.
Warto oprzeć się kreowanym krótkotrwałym trendom, sprzyjającym bezrefleksyjnej konsumpcji i szybkiemu wyrzucaniu. Dla mnie to paradoks, bo ogromna
większość ludzi w naszym społeczeństwie czasami wręcz przesadnie dba o różne
sfery życia. Kupujemy samochody, na które nas nie stać, tracimy mnóstwo czasu
i środków, aby dbać o swój wygląd, tymczasem sferę bardziej intymną, jaką jest
nasze mieszkanie, w którym spędzamy najwięcej czasu, zaniedbujemy. Zapominamy, że nasza jakość życia bezpośrednio zależy od tego, czym się otaczamy.
Gdzie szukać dobrze zaprojektowanych mebli?
Nie ma ani prostej odpowiedzi, ani drogi na skróty. Posłużę się tutaj analogią dobrego
jedzenia. Aby znaleźć rzeczywiście smaczne i zdrowe produkty, musimy wykonać
sporo pracy. Poczytać o tym skąd pochodzą, jak zostały wytworzone, przejść się na
bazarek i sprawdzić poszczególne stoiska, posłuchać rekomendacji, wreszcie popróbować. Dokładnie tak samo jest z designem. Najpierw trzeba się zainteresować
tematem, szukać, sprawdzać, porównywać marki, dać sobie czas. Być wyczulonym
na to, że wiele rzeczy będzie nas kokietowało wyglądem, nie zaś designem. Bo co
to jest dobry design? To produkt kompleksowo przemyślany pod kątem naszych
potrzeb od strony materiałowej, technologicznej, estetycznej, funkcjonalno-użytkowej, kosztowej, a nawet środowiskowej. Warto jest czasem kupować rzeczy, pod
którymi podpisał się dobry projektant. Jest to często gwarantem jakości szeroko
rozumianego designu. Nawiązując do analogii związanej z jedzeniem, to jak chodzenie do dobrej restauracji.

Jak wytłumaczyć fakt, że Polska – mimo wszystko jedna
z większych gospodarek świata – nie doczekała się ani
jednej rozpoznawalnej globalnie marki, swoistego czempiona biznesu?
Przyczynę tego stanu rzeczy zrozumiałem po dwóch osobistych doświadczeniach. Pierwsze miało miejsce w Berlinie, gdy
w Reichstagu oglądałem wystawę ukazującą ostatnie 200 lat
historii Niemiec. Rzuciło mi się w wtedy w oczy, że największe
obecnie niemieckie koncerny – Siemens, Mercedes-Benz, Dresdner Bank oraz wiele innych – powstały jeszcze w XIX wieku. Czyli
w okresie kiedy my, Polacy, organizowaliśmy powstania narodowe,
kiedy walczyliśmy o swoją suwerenność. Podobna refleksja naszła
mnie podczas prowadzenia wykładów na trzech amerykańskich
uczelniach, które również powstały i dynamicznie rozwijały się
w XIX wieku. Czyli – gdy świat rozwijał się gospodarczo, przemysłowo i naukowo, my organizowaliśmy powstania: kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe. Moment, gdy budowano transnarodowe korporacje, nas – nie z naszej winy – ominął.
Walcząc o swoją państwowość nie wzięliśmy czynnego udziału
w rewolucji przemysłowej. Na przełomie XIX i XX wieku – okresie
gigantycznego skoku przemysłowego – Polska rozwijała jedynie
swoją kulturę, sztukę czy literaturę, podczas gdy świat zachodni
rozwijał politechniki i wielkie konglomeraty. I właśnie tutaj szukałbym odpowiedzi na postawione przez Pana pytanie: przez
XIX wiek oraz większość XX wieku byliśmy w takim położeniu
politycznym, że nie mieliśmy szans budować swoich własnych
marek, przemysłu czy myśli technologicznej.
Czesi – dzielący z nami historię najnowszą, tj. drugiej połowy
XX wieku – jednak potrafili stworzyć marki globalne, jak
choćby Skodę czy Batę.
Czechy zawsze były krajem od Polski lepiej rozwiniętym – zarówno
przed wojną, jak i w powojennym Bloku Wschodnim, wyróżniały
się wysokim poziomem uprzemysłowienia. Mieli od nas lepiej
wykształconą kadrę techniczną i robotniczą, wyższą kulturę pracy
oraz inną mentalność. Byli też bardziej praktyczni – gdy popatrzmy na listę powstań narodowych to wyjdzie nam, że chociaż
w tym aspekcie mogliby się od nas uczyć… Polska przez pokolenia była krajem rolniczym, z dominacją społeczeństwa wiejskiego, z zaniedbaniami infrastrukturalnymi. Czesi tych problemów nie mieli. Polsce strukturalnie bliżej było do Słowacji i gdy
spojrzymy właśnie na Słowaków to okaże się, że oni również nie
mają w świecie swojego sztandarowego produktu.
Amerykanie – marką Apple’a czy Microsoftu – pokazali, że
nawet z garażowej firmy można stworzyć biznesowego
gladiatora. Widzi Pan zbliżony potencjał u polskich inżynierów i informatyków?
Świat zmienia się błyskawicznie. Przed laty na liście największych światowych przedsiębiorstw dominowały koncerny motoryzacyjne i firmy surowcowe. Dziś swoje 5 minut ma sektor high-tech. W dziedzinie hardware konkurować ze światem będzie nam
ciężko, ale w software? Czemu nie? Mamy zdolnych programistów, informatyków i inżynierów. Jeśli więc będzie odpowiedni
pomysł, klimat do rozwoju, wsparcie państwa oraz kapitał, to być
może doczekamy się informatycznego giganta. To będzie trudne,
ale nie niemożliwe. Jesteśmy w gronie czołowych – może nie

ściśle, ale jednak czołowych – gospodarek świata, mamy świetne
uczelnie, jesteśmy relatywnie zamożnym narodem, mamy pasję
do tworzenia. Wykorzystajmy to.
Widzi Pan możliwości i potrzebę angażowania polskiego
kapitału na Białorusi i Ukrainie, gdy zapanują tam warunki
sprzyjające biznesowi?
Taką potrzebę widzę, natomiast mam kłopot z określeniem horyzontu, w którym sytuacja polityczno-gospodarcza w tych krajach
się unormuje. Nie mam wątpliwości, że gdyby oba te kraje weszły
w orbitę systemów europejskich, eliminując korupcję, wprowadzając zasady państwa prawa, respektując umowy, terminy, itd.
to możliwości nie tylko dla Polski, ale i dla całej Unii otworzyłyby
się gigantyczne. Na Wschodzie będzie olbrzymie zapotrzebowanie
na inwestycje, na kapitał, na know-how, na kulturę zarządzania.
Potencjał tych gospodarek jest ogromny, ale pozostaje pytanie,
kiedy do takiego stanu może dojść. Póki co, polscy przedsiębiorcy
powinni stopniowo zapoznawać się z tymi rynkami, tworzyć
pierwsze przyczółki i reagować w zależności od rozwoju sytuacji.
Polacy, ze względu na zbliżoną kulturę, język i doświadczenie działania w podobnym środowisku administracyjno-społecznym, mieliby przewagę nad konkurencją
z Europy Zachodniej?
Oczywiście – sprzyja nam bliskość geograficzna, kulturowa, także
historyczna. Powinniśmy już dziś zacząć tę przewagę wykorzystywać. Najgorsza polityka wejścia na tak trudne rynki, to polityka
„wait and see”. Jeśli teraz nie wykażemy odpowiedniego zaangażowania, to za kilka lat może okazać się, że będziemy spóźnieni.
Wróćmy do Polski – widzi Pan zasadność ekonomiczną
łączenia sektora górniczego z energetycznym?
Ja bym tej koncepcji z definicji nie odrzucał. Jednak moim zdaniem, rola węgla – w rozumieniu głównego surowca energetycznego – już się skończyła. Patrząc przez pryzmat rozwoju technologicznego jest kwestią najbliższych lat, by dalsze pozyskiwanie
węgla przestało mieć sens. Istnieją teorie, że węgiel może mieć
niesamowite zastosowania w sektorach innych niż energetyka.
Czy jest możliwość wykorzystywania go w Polsce w celach bardziej wyrafinowanych niż spalanie w elektrowniach? To już
pytanie do naszych innowatorów i wizjonerów. Z drugiej strony,
górnictwo to w Polsce istotny problem gospodarczy i społeczny.
Wszelkie pomysły restrukturyzacyjne i racjonalizacyjne, które
mają mocne argumenty za sobą, napotykają na olbrzymi opór
społeczny. Od 25 lat, poza działaniami Markowskiego czy Steinhoffa, nie nastąpiło w tych kwestiach przekucie konkretnych
idei w czyny. Spójnej koncepcji dotyczącej górnictwa nie mamy
od początku naszej transformacji.
Moja odpowiedź jest więc taka: górnictwo szybko w Polsce nie
przestanie istnieć, ale nie może być filarem naszej gospodarki, naszej
koncepcji rozwojowej na najbliższe dekady. Przestrzegałbym przed
łączeniem tych dwóch sektorów, aby nie okazało się, że restrukturyzując górnictwo, poniesiemy kolejny raz ogromne koszty, korzyści nie osiągniemy, a jednocześnie zatopimy dobrze prosperujące
firmy energetyczne. To jest dylemat, który powinni podjąć eksperci
i ocenić, na ile byłoby to rozwiązanie racjonalne.
Rozmawiał: Nikodem Chinowski
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DLA POLSKICH PACJENTÓW
I NAUKOWCÓW

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY MEDIAPLANET, DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM „RZECZPOSPOLITA”
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Branża farmaceutyczna, zgodnie z klasyﬁkacją OECD, jest jednym z trzech najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Chcąc sprostać wyzwaniom współczesnej
medycyny, Polpharma stawia na innowacyjność i rozwój wiedzy. Jej strategia zakłada reinwestycję zysków ze sprzedaży leków w Polsce – w nowoczesne technologie
i rozwój potrzebnych pacjentom produktów.

P

olpharma jest największym krajowym
producentem leków i substancji farmaceutycznych. Posiada 5 zakładów
produkcyjnych w Polsce oraz 4 centra
badań i rozwoju. Firma wydaje na działalność naukowo-badawczą ok. 200
mln zł rocznie, a przez ostatnich 15 lat zainwestowała w środki trwałe oraz rozwój nowych produktów ok. 2,5 mld zł.

rozwój biologicznych leków bionastępczych, które
– dzięki niższej cenie – umożliwią skorzystanie
z nowoczesnego leczenia większej grupie pacjentów.
Jednak również i one wymagają olbrzymich inwestycji, głównie ze względu na kosztowne badania
kliniczne, jak też nakładu czasu oraz wiedzy eksperckiej. Szacuje się, że rozwój leku bionastępczego
trwa 7-9 lat i wymaga nakładów w wysokości od
80 do 100 mln euro.

PRZYSZŁOŚĆ W BIOTECHNOLOGII
Przyszłością współczesnej medycyny są bez wątpienia leki biologiczne – wytwarzane przez żywe
komórki i naśladujące funkcje prawidłowych białek
ludzkich (np. insuliny czy hormonu wzrostu). Są one
nadzieją dla wielu pacjentów cierpiących na ciężkie schorzenia (m.in. wybrane choroby nowotworowe, łuszczycę czy reumatoidalne zapalenie stawów). Już w tej chwili 7 na 10 najbardziej popularnych leków na świecie, to produkty tego typu. Leki
biologiczne są skuteczne i bezpieczne, ale barierą
dostępu pacjentów do terapii są koszty: ich cena
jest ponad 25 razy wyższa niż leków pochodzenia chemicznego. Polpharma zdecydowała się na

ZATRZYMAĆ TALENTY
Otwarty w 2012 r. Oddział Biotechnologii Polpharmy
w Gdańsku jest jednym z najnowocześniejszych
obiektów tego typu w Europie. Zatrudnia 80 wysokiej
klasy specjalistów i dalej intensywnie się rozwija.
Stworzony przez Polpharmę ośrodek daje szansę
młodym polskim naukowcom na realizację ich ambicji zawodowych w Polsce. Najzdolniejszym absolwentom oferuje możliwość pracy z uznanymi ekspertami w branży i kontaktu z najlepszymi światowymi technologiami. Firma nie tylko zatrzymuje
w ten sposób talenty w kraju, ale także przyczynia
się do powrotu do Polski specjalistów z emigracji.
W całej Polsce Polpharma zatrudnia prawie 4300

pracowników, w tym ok. 470 osób w obszarze badań
i rozwoju i 47 z tytułem doktora.

Polpharma nie
tylko zatrzymuje
talenty w kraju,
ale także
przyczynia się
do powrotu
do Polski
specjalistów
z emigracji.

W PARTNERSTWIE Z NAUKĄ
Długofalowym wsparciem polskiej nauki zajmuje się
Naukowa Fundacja Polpharmy. Zgodnie z dewizą
– Pomagamy Ludziom Nauki – już od 15 lat partycypuje w rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych, poprzez finansowanie badań naukowych
w tych dziedzinach. Dotychczasowy „dorobek” Naukowej Fundacji Polpharmy to ponad 600 zgłoszonych
projektów, 65 nagrodzonych zespołów naukowych,
37 przyznanych stypendiów doktoranckich oraz
setki publikacji naukowych w Polsce i zagranicą.
Poza działalnością Fundacji, Polpharma rozwija
współpracę z polskimi uczelniami i instytutami
naukowymi. Pomaga ona ﬁrmie w tworzeniu nowoczesnych leków, a także udoskonalaniu już istniejących produktów i technologii. Podejmowane przez
Polpharmę działania przyczyniają się do poprawy
rozwiązań oferowanych pacjentom. Stanowią również wkład w budowę konkurencyjności całej polskiej gospodarki w oparciu o wiedzę i zaawansowane technologie.

„Jakość z Natury Carrefour” łączy doskonałość naturalnego smaku z najlepszą jakością.

JAKOŚĆ Z POLSKIEJ NATURY W CARREFOUR
J
akość z Natury Carrefour” to unikalna oferta produktów
charakteryzujących się wysoką jakością i wyśmieni„ tym smakiem. Proces ich produkcji jest identyﬁkowalny „od pola do talerza”, a wszystkie produkty
z tej oferty powstają u zaufanych dostawców,
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Pierwszym produktem z gamy „Jakość
z Natury Carrefour” w Polsce były jabłka,
wprowadzone do oferty w 1998 roku i znajdujące się w niej do dzisiaj. Obecnie w polskiej ofercie, poza jabłkami, znajdują się:
twaróg, miód, ziemniaki, cebula, marchew,
kurczak z chowu wybiegowego, masło, sok
tłoczony z jabłek, gruszki, łosoś wędzony,
a także importowana z Hiszpanii szynka serrano
i łosoś pochodzący z Norwegii. Jednocześnie Carrefour cały czas pracuje nad rozszerzeniem oferty.
Przy powstawaniu produktów sygnowanych znakiem
„Jakość z Natury Carrefour”, sieć współpracuje z doświad-

czonymi polskimi hodowcami, rolnikami i producentami,
którzy wyróżniają się swoją pasją i zaangażowaniem wkładanym w produkcję. Obecnie ﬁrma współpracuje z 56
producentami, a blisko 80 proc. dostawców „Jakość
z Natury” pozostaje z Carrefour niezmiennie od
chwili zawarcia pierwszych kontraktów. Wśród
nich są Spółdzielnia Ogrodnicza „Grodzisko”
z Raciechowic oraz Gospodarstwo Sadownicze Piotra Korczaka ze Skowronek, którzy dostarczają do Carrefour jabłka już od
18 lat. Dzięki wieloletniemu partnerstwu,
sieć wspiera rozwój producentów, a klientom może zaoferować sprawdzone produkty
wysokiej jakości.
Rozwijając oferty „Jakość z Natury Carrefour”
ﬁrma kontaktuje się bezpośrednio z producentami
pochodzącymi z małych i lokalnych gospodarstw,
często usytuowanych w najczystszych regionach w Polsce.
„Jakość z Natury Carrefour” to przede wszystkim respekto-
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wanie naturalnego cyklu produkcji i uprawa zgodna z rolnictwem zrównoważonym. W celu zapewnienia najwyższej
jakości i bezpieczeństwa, a także dla zachowania dobrostanu
zwierząt i ochrony środowiska, powstają specjalne zeszyty
specyﬁkacji, które są opracowywane wspólnie z producentami. Dzięki tej stałej współpracy, opartej na partnerstwie
i zaufaniu, wielu dostawców Carrefour mogło znacząco rozwinąć swoje gospodarstwa.
Celem Carrefour Polska jest popularyzowanie aktywnego
stylu życia i zdrowego odżywiania wśród klientów i pracowników, dlatego też sieć zainaugurowała w 2014 roku kampanię „Z miłości do Zdrowia”. W ramach kampanii sieć prowadzi działania edukacyjne, podnosząc poziom świadomości
Polaków na temat zdrowego odżywiania. Również oferta
sklepów Carrefour sprzyja wdrożeniu i utrzymaniu zdrowego
stylu życia. Poza produktami „Jakość z Natury Carrefour”
w supermarketach i hipermarketach Carrefour dostępne są
produkty dla diabetyków, bezglutenowe, dietetyczne, ekologiczne, a także żywność lokalna i regionalna.
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CZY WIESZ, ŻE...

1
2

SZCZĘŚCIE
SPRZYJA
ODWAŻNYM

Podstawowym argumentem potwierdzającym
atrakcyjność polskich
produktów są dane
sprzedażowe.
I tak w ciągu 10 lat
(2001-2011), wartość
eksportu polskich kosmetyków wzrosła ponad
pięciokrotnie, osiągając
w 2011 roku wartość
ponad 3,1 mld euro
(źródło: Euromonitor, 2012).

Dynamika i innowacyjność, a także umiejętność wyszukiwania i zagospodarowywania atrakcyjnych nisz, to cechy najlepiej charakteryzujące polskie firmy działające w branży produktów kosmetycznych i detergentowych. W ciągu zaledwie 27 lat, które mijają od reform
wprowadzających zasady wolnego rynku, polscy przedsiębiorcy stworzyli ogromną liczbę firm i marek, które doskonale radzą sobie
nie tylko w Polsce, ale także na rynku globalnym.

O

ceniając jakość narodowych marek i produktów,
zwróćmy uwagę na źródło
sukcesu – w wielu przypadkach przyjęta przez przedsiębiorców strategia rozwoju oparta jest o własną
działalność badawczo-rozwojową oraz innowacyjne rozwiązania oparte na wiedzy naukowej
i własności intelektualnej. Polscy przedsiębiorcy
inwestują w nowoczesne linie produkcyjne oraz
programy badawcze. Coraz chętniej uczestniczą
także jako wystawcy największych wydarzeń
branżowych świata, a polskie pawilony wystawiennicze są odwiedzane przez tysiące potencjalnych partnerów biznesowych z całego świata. To
bardzo ważne kwestie z punktu widzenia potencjału innowacyjności.
Pisząc o sukcesach polskich firm oraz marek
kosmetycznych i detergentowych, trzeba pamiętać jednak o problemach, które napotykają

przedsiębiorcy. Sprowadzają się one głównie do
trudności związanych z częstymi zmianami prawa,
często bardzo krótkimi okresami przejściowymi,
a także brakiem jednolitych przepisów obowiązujących zarówno w różnych częściach świata, jak
i samej UE. Przekonują się o tym zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy podejmowali próby wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych i detergentowych np. na rynek Stanów Zjednoczonych.
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – jedyna w Polsce organizacja działająca w oparciu o synergię sektora
kosmetycznego i detergentowego – stara się te
bariery identyfikować i udzielać przedsiębiorcom
niezbędnej pomocy i wsparcia.
Częste zmiany przepisów to zdecydowanie duże
wyzwanie i ryzyko dla firm. Każda zmiana regulacji prawnych wymaga właściwej interpretacji – tu
z pomocą idą eksperci Stowarzyszenia.
Korzyści ze współpracy ze Stowarzyszeniem, to
dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc
Kontynuacja wywiadu na stronie: www.poradnikbiznesu.info

w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu
nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne
warunki udziału w branżowych konferencjach
i szkoleniach. Rolę Stowarzyszenia doceniają szczególnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dla nich zatrudnienie pracownika, który
będzie śledził zmiany w legislacji i wiedział, jak je
zaimplementować, to koszt często przekraczający
możliwości ekonomiczne właściciela.
Na zakończenie rozważań o jakości polskich
marek kosmetycznych i detergentowych, warto
wspomnieć postaci, które nie tylko grały
w światowej pierwszej lidze kosmetycznej, ale
stworzyły marki rozpoznawalne na całym świecie, będące dziś synonimem prestiżu i najwyższej jakości. Mowa o Helenie Rubinstein i Maksymilianie Faktorowiczu – twórcy marki Max
Factor. Oboje ci twórcy – wizjonerzy – potwierdzają tezę postawioną w tytule: szczęście sprzyja
odważnym!
Katarzyna Łubińska
Kierownik ds. Technicznych i Legislacyjnych,
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu
Kosmetycznego i Detergentowego

Kosmetyczna marka przyszłości
Marka kosmetyków JANDA oparta jest na trzech ﬁlarach: prawdy, siły i wiary w siebie. Właśnie dzięki
tym wartościom odnosi sukcesy na rynku kosmetycznym. Ponadto, linia kosmetyków została stworzona
z myślą o potrzebach współczesnych Polek.
Czym wyróżnia się marka sygnowana nazwiskiem Krystyny Jandy?
Jest to polska marka, ze 100 proc. polskim kapitałem.
Tworzą ją ludzie z ogromnym bagażem doświadczeń
w branży kosmetycznej. Marka oparta jest na trzech ﬁlarach: prawda, siła i wiara w siebie. W zgodzie z nimi tworzymy nasze produkty i w zgodzie z nimi pracujemy. Przygotowaliśmy ofertę dla Polek, które poszukują polskiej
marki premium i na życzenie Krystyny Jandy – dostępnej cenowo, przy niewspółmiernie wysokiej jakości produktów. W recepturach zastosowaliśmy zaawansowane
technologicznie składniki aktywne, które są swoistymi
nowinkami w przemyśle kosmetycznym. Podajemy je
w najwyższych zalecanych stężeniach, tak aby uzyskać
optymalny i szybki efekt.
Marka JANDA od samego startu odniosła wielki sukces
rynkowy. Czy to zasługa ambasadorki, czy dobrej jakości produktów?
Faktycznie sami zaskoczeni byliśmy sukcesem i wielkością sprzedaży. W pierwszym okresie nie nadążaliśmy
z produkcją. Duża część unikalnych surowców jest importowana ze Stanów Zjednoczonych i bardzo ciężko jest
przyspieszyć taką dostawę. Bez wątpienia sukces to składowa wielkiego, wyrazistego nazwiska – osoby o pięknej
historii i niezaprzeczalnym, ponadprzeciętnym talencie.
Krystyna Janda przez wielu uznawana jest za nasze dobro
narodowe. Nie bez znaczenia jest też nasze podejście do
biznesu, które wzbudza na samym początku duże zaufanie
do marki. Nie obiecujemy niczego ponad miarę. Stawiamy
na solidność, prawdę przekazu i uczciwość.
Na czym polega wyjątkowa formuła kremów JANDA?
Nasze formuły charakteryzują się niezwykłymi właściwościami sensorycznymi oraz ponadprzeciętną skutecznością
działania. Podstawowym założeniem jest to, aby nasze

produkty po prostu działały, a klientki były pozytywnie
zaskoczone ich jakością. Naszą ambicją jest oferowanie
zdecydowanie najlepszych jakościowo kosmetyków jakie
dostępne są na rynku, nawet skuteczniejszych od tych,
które kosztują kilkukrotnie więcej.
Specyficzny rynek kosmetyków wymaga nieustannie
nowości, innowacji. Nad jakimi obecnie Państwo pracują?
Obecnie zakończyliśmy pracę nad długo wyczekiwanymi
przez młodsze klientki (po 30. roku życia) nowościami, które
już wprowadzamy na rynek. Przygotowaliśmy kremy do
twarzy o unikalnym, nowoodkrytym mechanizmie nawilżenia skóry, które podobnie jak nasze wcześniejsze produkty, będą zaskakiwać doznaniami sensorycznymi. Postawiliśmy na naturalne składniki aktywne, których badania
potwierdzają, że działają w naskórku silniej od kwasu hialuronowego! Odpowiednie dla siebie produkty znajdą też
Panie po 40. roku życia. Będą one redukować zmarszczki,
ale także chronić i naprawiać to, co uległo uszkodzeniu
w trakcie dnia. To najskuteczniejsze podejście pozwoli
przedłużyć młodość skóry, bo czynniki środowiskowe
wpływają na tempo starzenia skóry nawet w 80 proc.!
Przebojem tego roku będzie linia dedykowana dla szerokiej grupy wiekowej pt. „Nowa Skóra”. Są to nowoczesne, niezwykle skuteczne i bezpieczne produkty bioeksfoliujące, które oprócz zmarszczek, niwelują wszelkie
niedoskonałości skóry.
Jakie są dalsze plany Pana ﬁrmy ?
Planujemy już w najbliższe wakacje otwarcie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego marki JANDA
w Warszawie oraz uruchomienie współpracy z jednostką
badawczą, która posiada jedno z najlepiej wyposażonych
laboratoriów kosmetycznych na świecie. Celem będzie
opracowanie unikalnego, opatentowanego składnika, którego wdrożenie nastąpi po zakończeniu prac badawczych.
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Jarosław Cybulski
Prezes Firmy Janda
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W tym okresie eksport
rósł w niespotykanym
w innych branżach tempie prawie 25 proc. rocznie. To pozwoliło polskim
przedsiębiorcom skracać dystans do światowej
czołówki, mimo krótszej
historii i ograniczonych
środków, które mogli
przeznaczyć, np. na działania reklamowe.

4
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Dziś Polska jest szóstym
największym producentem kosmetyków
w Europie.
Podobnie dobrze radzą
sobie polscy producenci
środków czystości – nie
tylko utrzymują swoje
udziały w polskim rynku,
ale także z sukcesem podbijają coraz bardziej odległe rynki UE i świata.
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WYZWANIA

Joanna Jaczewska-Schuetz
Instytut Żywności i Żywienia

DZICZYZNA I POLSKA
WSCHODNIA – TYM
OCZARUJEMY ŚWIAT

ODŻYWIANIE SEZONOWE
W teorii odżywiania sezonowego najważniejsze jest,
aby produkty spożywać w ich naturalnym okresie
występowania. Najlepszym przykładem produktów sezonowych są warzywa i owoce.

1
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Sezon! Na co?
Jedzenie warzyw i owoców w sezonie, w jakim dojrzewają,
jest bardzo korzystne, ponieważ ich wartość odżywcza
jest wtedy najwyższa. Najlepszym polskim przykładem
sezonowych warzyw i owoców są truskawki występujące w czerwcu, czereśnie w lipcu, dynie w październiku.

Polskie warzywa sezonowe

Rzodkiewka – warzywo polecane dla dzieci:

dodatek do kanapek lub twarogu sprawia, że danie
wygląda apetycznie – aż chce się je schrupać!
Kalarepa – chrupiące warzywo z rodziny kapustnych. Podobnie jak kapusta, jest bogatym źródłem
witaminy C.
Botwina – czyli młode liście i korzenie buraka
ćwikłowego. Zawierają wiele składników odżywczych, takich jak betakaroten, potas, żelazo, które
są cennym źródłem błonnika.
Szczaw – bogaty w witaminy z grupy B, kwas
foliowy, wapń, żelazo. W kuchni staropolskiej stosowany głównie do sporządzania zupy szczawiowej.
Szczypiorek – stanowi bogate źródło folianów,
potasu. Posiada charakterystyczny smak i zapach,
dzięki którym pobudza apetyt. Polecany dla dzieci
i osób starszych, ponieważ jest lekkostrawny.
Szparagi – bogate źródło kwasu foliowego oraz
witamin z grupy B. Szparagi zawierają także
betakaroten i witaminę C.
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Sezonowo znaczy zdrowo
Jedząc owoce i warzywa naturalnie występujące
w danym okresie, wykorzystujemy ich najwyższe walory
odżywcze, a także smakowe i zapachowe. Każda forma
przechowywania warzyw i owoców obniża w mniejszym
bądź większym stopniu wartość odżywczą produktu.
Korzystaj z sezonowych warzyw i owoców, pamiętając
że im mniej przetworzone, tym lepiej – surowe warzywa
i owoce są bezcenne dla twojego zdrowia.

Kulinarnie? Gęsina i grzyby, czyli dziczyzna. Krajobrazowo? Supraśl i Puszcza Knyszyńska, czyli Polska
Wschodnia. Tym – zdaniem Roberta Makłowicza – możemy oczarować naszych zagranicznych gości.
Ewolucja polskiej kuchni – dostrzega Pan świeże
w 90 proc. eksportowane było do Niemiec. Na szczęście potem
trendy, nowinki, zmiany w tym obszarze życia?
zorganizowano akcję „Gęsina na św. Marcina” i nagle okazało
Po pierwsze powtórzę, że nie jestem zwolennikiem mówiesię, że Polacy potrafią gęś świetnie przyrządzić i docenić jej
nia o kuchniach narodowych. Czymże jest kuchnia polsmak. Podobnie sytuacja ma się z pozostałą dziczyzną – cały
ska czy kuchnia francuska? Między kuchnią bretońską
świat objada się naszym „leśnym” mięsem i grzybami, a my
a prowansalską jest kolosalna różnica! Jestem więc zwolennadal tych smakowitości nie doceniamy. Mamy ogromną
nikiem pochylania się nad kuchniami regionalnymi, a nie powierzchnię lasów, wolny wstęp do nich i od pokoleń wiemy,
narodowymi.
jak te dobra przyrządzić – korzystajmy z tego! Wszystko
W Polsce różnice między poszczególnymi regioco płynie z lasu jest naszym daniem popisowym.
nami są mniejsze, więc faktycznie można
nieco uogólnić. Czy w Polsce widać napływ
Chcąc oczarować cudzoziemców
Mamy ogromną
polskim krajobrazem, w jaki
nowych kulinarnych idei? Szczególnie
powierzchnię lasów,
zakątek kraju by Pan ich zabrał?
cieszy mnie jeden trend – rosnąca świawolny wstęp do nich
domość regionalna. Jeszcze niedawno
Moim wycinkiem Polski, który odwiei od pokoleń wiemy,
jadąc na Mazury było się zmuszonym do
dzam z największą przyjemnością, jest
jak te dobra przyrządzić
jedzenia pizzy czy kebabu, a jadąc nad
Polska Północno-Wschodnia – okolice
– korzystajmy z tego!
morze, jadło się w smażalniach mroSupraśli, Puszczy Knyszyńskiej, TykoWszystko co płynie
żone ryby – te same, co w Warszawie
cina. To miejsca, które wciąż pachną
z lasu jest naszym
czy Krakowie. Obecnie widzę wyraźny
i wyglądają jak za II Rzeczpospolitej.
daniem popisowym.
postęp w tym zakresie, a w oczy rzuca się
Swoista mieszanka kultur, religii, trazregionalizowanie potraw. Wpływ na to ma
dycji… Mam wrażenie, że czasami zapom.in. coraz powszechniejsza turystyka kuliminamy o naszym narodowym dziedzicnarna. Wymagania klientów są coraz większe, więc
twie, o naszych dziadach, o polskich korzeniach.
odpowiednia reakcja restauratorów nastąpić musiała.
Polska Północno-Wschodnia pozwala nam do tych
Liczebnie nadal przeważają punkty gastronomiczne oferujączasów powracać.
cych sieczkę, ale cieszy, że coraz więcej jest też świadomych
Ja w ogóle jestem niezwykle zafascynowany naszą wewnętrzną
lokali, serwujących wyrafinowane, regionalne smakołyki.
odrębnością. Uważam, że to ogromna siła naszej kultury. Wolę
podziwiać witraż składający się z wielu różnokolorowych
Którymi daniami możemy zdobyć uznanie
szkiełek, niż jedną, gładką i przezroczystą szybę.
podniebień naszych zagranicznych gości?
Nie będę mówić o konkretnych daniach, a skupię się na konRozmawiał:
Nikodem Chinowski
kretnych surowcach. Gęsina. To mięso jeszcze niedawno
Kontynuacja wywiadu na stronie: www.poradnikbiznesu.info

OD DUMY DO PATRIOTYZMU
Kiedy w 1992 roku startował Konkurs „Teraz Polska”, rozpoczynała się odbudowa polskiej gospodarki wolnorynkowej.
Wszyscy wtedy potrzebowaliśmy przykładów pokazujących, że sukces w Polsce jest możliwy.

W

łaśnie dlatego powstał Konkurs
„Teraz Polska”. Miał on udowodnić, że w kraju budzącej
się dopiero przedsiębiorczości,
powstają wysokiej jakości produkty, które mogą konkurować ze swoimi odpowiednikami z zagranicy. Postawiliśmy sobie za
cel zaszczepienie w Polakach poczucie dumy
z rodzimych produktów i usług. Aby go zrealizować, musieliśmy zaufać polskim przedsiębiorcom. Dziś wiemy, że to była najlepsza decyzja.
Na początku szukaliśmy najlepszych z najlepszych jedynie spośród produktów. I choć
nasze kroki były dość nieśmiałe, to laureaci

pierwszych edycji do dziś cieszą się wielką rozpoznawalnością. Każdy z nas słyszał przecież
o „Torciku Wedlowskim” czy piwie „Żywiec”.
Dziś Godło „Teraz Polska” przyznawane jest
w czterech kategoriach. Nagradzamy już nie
tylko najlepsze produkty, ale także usługi, przedsięwzięcia innowacyjne oraz gminy.
Konkurs znakomicie realizował swoje początkowe zadanie, pokazując, że polskie produkty
zasługują na zaufanie konsumentów, pozbawiając nas kompleksów wobec Zachodu. Kolejne
sukcesy eksportowe naszych rodzimych przedsiębiorców tylko wzmocniły w nas coraz szybciej rosnące poczucie dumy.

W ciągu 25 lat naszej działalności nie tylko
udało nam się zaszczepić w Polakach poczucie dumy. Dziś z satysfakcją patrzymy, jak na
tym fundamencie wyrasta coraz silniejszy trend
patriotyzmu konsumenckiego. Polacy już nie tylko
nie wstydzą się polskich produktów i usług, ale
świadomie wybierają je przy sklepowych półkach, będąc w pełni przekonani o ich walorach
oraz korzyściach dla gospodarki, jakie płyną
z popierania rodzimej przedsiębiorczości.
Godło „Teraz Polska” pomaga konsumentom
podejmować wybory zakupowe. Biało-czerwone
logo „Teraz Polska” jest wyrazistym symbolem
zarówno jakości, jak i polskiego pochodzenia.
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Krzysztof Przybył

Prezes Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego

MEDIAPLANET

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY MEDIAPLANET, DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM „RZECZPOSPOLITA”

WWW.PORADNIKBIZNESU.INFO 11

Ponad 20 lat współpracy
z polskimi producentami
Od początku działalności ﬁrma Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, postawiła
na odpowiedzialną współpracę, wzajemną lojalność i długofalowe partnerstwo z polskimi dostawcami.

O

becnie sieć Biedronka współpracuje
z ponad 500 polskimi ﬁrmami. Dzięki
strategii długoterminowych partnerstw,
Biedronka umacnia pozycję lidera równolegle z rozwojem rodzimych producentów, którzy jednocześnie z nią osiągają czołowe
pozycje w swoich branżach.
Wspólny rozwój
Dzięki współpracy z Biedronką, polscy przedsiębiorcy
mogą inwestować w nowe rozwiązania technologiczne, linie produkcyjne oraz urozmaicać ofertę
asortymentową, zapewniając coraz lepszą jakość
oferowanych produktów. Dla wielu ﬁrm wspólne
działania z Biedronką zaowocowały rozbudową
zakładów produkcyjnych, a tym samym stworzeniem wielu nowych miejsc pracy.
Razem z partnerami handlowymi Biedronka inwestuje
w zrównoważony rozwój. Wśród wspólnych przedsięwzięć są tak unikalne inicjatywy, jak odtwarzanie
tradycyjnych upraw warzyw (np. polskiego czosnku)
i owoców (w tym jabłek i gruszek). Ponadto rozwój
Biedronki i jej partnerów odbywa się także przy działaniach na rzecz udoskonalania oferty w obszarze
receptur i składników, stosowanych technologii itp.

Przede wszystkim polskie produkty
produkty marki własnej w celu poprawy
Długoterminowa współpraca z polich wartości odżywczej, m.in. poprzez:
Długoterminowa
skimi producentami oraz polskie
obniżenie zawartości tłuszczu, elimiwspółpraca z polskimi
produkty jako podstawa oferty,
nację tłuszczy nasyconych i trans,
to strategiczne założenia oboproducentami oraz polskie
redukcję zawartości soli i cukru,
wiązujące od początku istnieprzy jednoczesnym utrzymaniu
produkty jako podstawa
nia sieci Biedronka i jednoczewalorów smakowych produktów.
oferty, to strategiczne
śnie – ﬁlary jej strategii. Dzięki
założenia obowiązujące
temu obecnie 90 proc. produkKampanie promocyjne
od początku istnienia
tów spożywczych dostępnych
Już
od 11 lat Biedronka promuje
sieci Biedronka
w sklepach Biedronka pochodzi
polskie
produkty i rodzimych proi jednocześnie – filary
z Polski.
ducentów, realizując dedykowane
jej strategii.
Najlepsi dostawcy sieci Biedronka
kampanie reklamowe. W 2016 r. akcji
mogą również dzięki tej współpracy
towarzyszy motto „Wiemy, co dobre –
i obecności Grupy Jeronimo Martins w trzech
wspieramy naszych“, a w poprzednich latach
krajach zdobywać rynki zagraniczne. Do tej pory
kampanie były prowadzone pod hasłami np. „Swoje
wśród polskich produktów oferowanych np. w kolumchwalimy. Najlepsze polskie produkty znajdziecie
bijskiej sieci Ara znalazły się m.in. słodycze, kawy
w Biedronce”, „Doceniamy polskie produkty”, czy
rozpuszczalne oraz kawy cappuccino.
„Polscy producenci, owocna współpraca”.
Od sierpnia 2014 r. sieć prowadzi także akcję
Doskonalenie receptur
#jedzcopolskie, w ramach której na specjalnej stroBiedronka od lat pracuje nad doskonaleniem obecnie internetowej jedzcopolskie.biedronka.pl, można
nych produktów i wprowadzaniem nowych. Zgodznaleźć informacje na temat wybranych polskich
nie z rekomendacjami Instytutu Żywności i Żywieproduktów, dostępnych w sklepach Biedronka, a także
nia (IŻŻ) sieć kolejny już rok poddaje reformulacji
ciekawe przepisy z ich wykorzystaniem.
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