
Wynalazca w centrum uwagi

Wielu ludzi miewa dobre idee, nie zadają sobie jednak trudu aby je wprowadzić w życie. Ci, którzy
ten trud podejmują, inwestują czas i pieniądze zgłaszając się do różnych przedsiębiorstw, aby im
te idee zaprezentować i sprzedać. Trafiają tam często na brak zainteresowania, a czasem ryzykują
tym, że nieuczciwa firma przywłaszczy sobie ich pomysł i sama go zrealizuje. Poszkodowani są ci,
którzy chcieli przedstawić swój pomysł światu. Tak wygląda życie wynalazcy.
Przedstawiony  tutaj  system  jest  propozycją  rozwiązania  tego  problemu  i  bazuje  na  dwóch
pytaniach:
1. Jak odciążyć wynalazcę i przenieść na innych ciężar promocji jego pomysłu?
2. Jak sprawiedliwie wynagrodzić wynalazcę za wykorzystanie jego dzieła?

Ponższy schemat jest wyjaśnieniem tego systemu:
(1) Wynalazca, który ma jakiś pomysł przedstawia go 

Klubowi Wynalazców, którego jest członkiem.
(2) Klub Wynalazców ocenia dany pomysł pod względem 

możliwości zastosowania i ekonomicznego potencjału.
(3) Jeśli pomysł zostanie pozytywnie zweryfikowany, 

następuje jego dokumentacja w postaci opisu 
i rysunków, a następnie zostaje on przekazany 
Centrali Wynalazców.

(4) Centrala Wynalazców znajduje przedsiębiorstwo, 
które jest zainteresowane wykorzystaniem 
pomysłu, i pośredniczy w jego przekazaniu 
po podpisaniu formalnego zobowiązania.

(5) Przedsiębiorstwo nie wnosi żadnych kosztów 
wykorzystania wynalazku, ale jest zobowiązne 
do poinformowania Centrali Wynalazców o 
stopniu wykorzystania pomysłu 
(np. o ilości wyprodukowanych sztuk).

(6) Na każdy sprzedany produkt wykorzystujacy 
dane odkrycie, które nie jest starsze niż 50 lat, 
przypada opłata licencyjna (np. 0.5%). 
W ten sposób zdobyte środki, po odliczeniu 
podatku, bedą zarządzane przez 
Centralę Wynalazców.

(7) Proporcjonalnie do zgłoszonego stopnia 
wykorzystania, Centrala przekazuje 
pieniądze wynalazcy oraz świadczy 
finansowe wsparcie jego Klubowi 
Wynalazców. (Ten przepływ 
pieniędzy jest kontrolowany przez 
przedstawicieli Związku Wynalazców.)

(8) Pozostałe zyski mogą być 
zainwestowane w badania i rozwój.

W ten sposób zdejmuje się ciężar ochrony
i promocji pomysłu z wynalazcy. Przestawia 
on go jedynie Klubowi Wynalazców, który wspiera 
go  radą  i  decyduje  o  wartości  jego  odkrycia.  W  powyższy  sposób  dostajemy  odpowiedź  na
pierwsze  pytanie.  Ponieważ  firmy  nie  są  zobowiązane  do  ponoszenia  żadnych  kosztów
zastosowania  patentu,  maleje  ryzyko  jego  kradzieży  oraz  innego  rodzaju  oszustw  względem
pomysłodawcy.  Wynagrodzenie jest  przekazywane do niezależnej instytucji,  nie podlega zatem
wpływom interesów stron. W ten sposób odpowiadamy na drugie pytanie. Środowisko stworzone w
tym systemie jest przyjazne wynalazcom. Pomysły mogą być rozwijane bez ponoszenia ryzyka.
Wygranymi są wynalazcy, państwo i społeczeństwo. Kto wie ile wspaniałych pomysłów przepadło
do tej pory. Wprowadzając ten system nie stracimy żadnego więcej.
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