
 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Adam Bodnar 

  

zaprasza  

 

na webinarium eksperckie, poświęcone zagadnieniom powszechnej dostępności szczepionki 

na COVID-19, ochrony patentowej oraz możliwości udzielania licencji przymusowych 

 

„Patent na zdrowie” 

4 marca 2021 r. godz. 12.00 – 14.30 

Transmisja on-line 

https://youtu.be/Syl-zU9VUBw  

Pandemia COVID-19 diametralnie zmieniła nasze dotychczasowe życie, spowodowała nowe zagrożenia 

i problemy. Dość szybko jednak, dzięki pracy naukowców i rozwojowi medycyny opracowano testy 

wykrywające wirusa. To pozwoliło na spowolnienie rozprzestrzeniania się SARS CoV-2. Dziś, dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu środowisk naukowych i koncernów farmaceutycznych wiemy też, jak 

produkować szczepionkę.  

Nadal nie są one jednak dostępne dla wszystkich. Firmy spowalniają produkcję lub ogłaszają zmniejszenie 

dostaw. Globalny chaos szczepionkowy rodzi potrzebę dyskusji nad rozwiązaniem tego problemu.  

Jedną z propozycji jest rozpoczęcie produkcji krajowych szczepionek na podstawie patentów globalnych 

firm, do czego coraz częściej wzywają naukowcy, NGOs i różne siły polityczne. Takie działanie umożliwia 

fakultatywna chęć dzielenia się patentami przez producentów lub udzielenie przymusowej licencji, 

przewidziane w sytuacjach kryzysowych w Porozumieniu w sprawie Handlowych Aspektów Praw 

Własności Intelektualnej (TRIPS) zawartym w 1994 r. przez kraje należące do Światowej Organizacji 

Handlu (WTO), w tym Polskę. 

  

https://youtu.be/Syl-zU9VUBw


PROGRAM 

Otwarcie seminarium 

dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Uniwersytet SWPS 

dr Piotr Głowacki, aktor, działacz społeczny 

Sesja 1 

Aspekty społeczne i historyczne powszechnego dostępu do szczepionek 

• dr Anna Zielińska, filozofka prawa, polityki i moralności, Uniwersytet Lotaryński / Science Po Paris

• dr hab. Izabela Wagner, socjolożka, Collegium Civitas

• prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

• dr hab. Gavin Rae socjolog, Fundacja Naprzód

• Moderacja: Agata Czarnacka, filozofka, Polityka.pl

Sesja 2 

Aspekty prawne dostępu do szczepionki na COVID-19: ochrona patentowa vs. interes publiczny. 

Europejska Inicjatywa Legislacyjna  

• prof. Zdzisław Kędzia, były wiceprzewodniczący Komitetu ONZ ds. Praw Społecznych, 

Gospodarczych i Kulturalnych

• dr hab. Łukasz Gruszczyński, specjalista z zakresu umów WTO i TRIPS, Instytut Nauk Prawnych 

PAN

• dr Żaneta Zemła-Pacud, specjalistka z zakresu ochrony własności intelektualnej w perspektywie 

międzynarodowej, Instytut Nauk Prawnych PAN

• Moderacja: dr hab. Adam Bodnar, RPO

Podsumowanie 

Piotr Mierzejewski, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO 


