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 Patenty – chronią wynalazki 

 Wzory przemysłowe – chronią formę – design, wygląd 

 Wzory użytkowe – chronią użyteczne rozwiązania dotyczące budowy i 

kształtu przedmiotów 

 Znaki towarowe – chronią markę 

 Prawo autorskie – chroni opracowania, utwory, 

     programy komputerowe 

 Know – how – chroni plany, procedury,  

   receptury i istotne informacje biznesowe 



 własność przemysłowa – rodzaj praw 
wyłącznych wynikających z narodowego, 
międzynarodowego lub regionalnego 

ustawodawstwa. 

 

 Własność przemysłową należy odnosić w 
stosunku do: 

  

 przemysłu i handlu, 

 przemysłów rolnych (zboża, zwierzęta, etc.) 

 górniczych (minerały, etc.) 



- powstał 28 grudnia 1918 r.  

- 10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności 

       przemysłowej, 

- 11 kwietnia 1924 roku dokonano pierwszej rejestracji znaku towarowego,  

- 24 kwietnia 1924 roku udzielony został pierwszy patent. 

 
 
 UP RP realizuje podstawowe zadania w zakresie:  
 

- udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,  

- gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej, 

- współtworzy i popularyzuje zasady ochrony własności przemysłowej. 





Dobra niematerialne – efekt, dzieło lub wytwór umysłu twórcy 

 – objęte ochroną własności intelektualnej 

 (ochrona ustawowa) 

Mogą  być chronione: 

  

 - prawem autorskim 

  

 - prawem wyłącznym 



 - prawo nierejestrowane, 

   - niepoddane sformalizowanym procedurom,   

          - brak dodatkowych opłat,  

 
PA dotyczy utworów!!! 

  

 

 

 

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 
1994r.,  Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami;  

 nowelizacja: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych,   
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1293 dot. utworu audiowizualnego i artystów 
wykonawców  



 przedmiot chroniony w prawie autorskim  

 

 czyli : 

 rezultat pracy człowieka  

 w którym przejawia się działalność twórcza (osobiste 

ujęcie treści, niepowtarzalne)  

 o indywidualnym (oryginalnym – orzecznictwo 

sądowe)  charakterze, który został ustalony (nawet 

jego nieukończona postać)  

 



 Akty normatywne lub ich urzędowe projekty  

 

 Urzędowe dokumenty, materiały, znaki, 

symbole 

 

 Opublikowane opisy patentowe lub ochronne  

 

 Proste informacje prasowe  

 



 dotyczy przedmiotu własności przemysłowej  

 

 jest to prawo rejestrowane w Urzędzie 
Patentowym 

  poprzedzone badaniami lub bez badań 

 

       PW dotyczy przedmiotów  

   monogram, wideogram, nadanie programów, 

pierwsze wydanie oraz wydanie krytyczne czy wydanie naukowe 

 

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 

MOŻE ZACHODZIĆ KUMULACJA PRAWA PA 

+ PW 



 Dobro niematerialne, które nie podlega już ochronie  

  majątkowej, nadal ma swojego autora i można je 

 swobodnie używać.  

dostępne do powszechnego stosowania 



Jest regulowane przez własność intelektualną  

 

Def. Są to prawa do m.in.: 

 

 - dzieł literackich i artystycznych,  

 - interpretacji artystów oraz do wykonań artystów, do 

fonogramów, do programów radiowych i telewizyjnych, 

 -  ochrony przed nieuczciwą konkurencją,  



 

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 
lutego 1994r. Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późniejszymi 
zmianami.  
 

 Jednolity tekst obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 maja 2006r. (Dz.U. z 2006 r. 
nr 90, poz. 631), zmieniono ustawą z dn. 9.05.2007r. (Dz.U.z 
2007r. nr  99, poz.662 dot.  rozpowszechniania utworu drogą 
emisji radiowej i TV), ostatnia nowelizacja  z dn. 7.09.2007r.,( 
Dz.U. 2007r. nr 181, poz.1293) dot. utworu audiowizualnego i 
artystów wykonawców.  
 

 DYREKTYWA RADY 93/98/EWG  z dnia 29 października 1993 r.w 
sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i 
niektórych praw pokrewnych 70 lat (Dz.U. L 290, 24.11.1993, str. 
9)  



 Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i 

artystycznych (1886r.) Dz.U. 1994, nr104, poz. 506, 
507  

 

  Kumulacji prawa = PA + PW 

 

 - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi 
zmianami  

 - Ustawa o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, Ustawa z dn. 

16 kwietnia 1993r. Dz.U.nr 47/1993 poz.211)  



- Prawo autorskie składa się z 15 rozdziałów. 

  

- Zostały uregulowano w nich: 

 przedmiot, podmiot, zakres ochrony, instytucje prawa 
autorskiego i praw pokrewnych.  



 Przedmiot prawa autorskiego – utwór ( art.1 –art.7) 

 Podmiot prawa autorskiego- twórca ( art.8 – art.15a) 

 

 Treść prawa autorskiego 
 autorskie prawa osobiste ( art.16)  

 autorskie prawa majątkowe ( art.17 – art.22)  

 dozwolony użytek chronionych utworów ( art.23-art.35)  

 czas trwania autorskich praw majątkowych ( at.36 – art.40)  

 przejście autorskich praw majątkowych ( art.41  - art.68)  

 przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych (art.69-art. 
73)  

 przepisy szczególne dot. programów komput.( art.74 –art.77)  

 ochrona autorskich praw osobistych ( art.78 )  

 ochrona autorskich praw majątkowych ( art.79 – art.80 )  

 ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł 
informacji (art.81 – art. 84)  

 



   Prawa pokrewne:  

  - prawa do artystycznych  wykonań ( art.85 – 93),  

  - prawa do fonogramów (art.94 –96),  

  - prawa do nadań programów ( art.97-art.99),  

  - prawa do pierwszych wydań oraz wydań  

 naukowych i krytycznych (art.991 – 995),  

   - postanowienia wspólne dot. praw pokrewnych 
 (art.100- art.103)  



 z chwilą powstania utworu  

 

 nie wymaga dopełnienia jakichkolwiek 
formalności (rejestracja, opłaty, ukończenie 
utworu, itp..)  

 

 nie wymaga opatrywania utworu znakiem © 
oraz notą zastrzegającą prawa autorskie 
copyright  

 



 Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem 
70 lat od śmierci twórcy  

 

 jeżeli twórca nie jest znany - 70 lat od daty 
pierwszego rozpowszechnienia utworu  

 



 umowa międzynarodowe co do formalnej 
zasady ochrony praw autorskich  

 podpisana w Genewie  6 września 1952r, tzw. 
Powszechna konwencja o prawie autorskim  

 

 Copyright© by……,Kraków 2010 

 
 Dot. wszystkich egzemplarzy dzieła publikowanego z 

upoważnienia autora lub innego podmiotu prawa 
autorskiego  



 

??????? 

 
- Europa – PA 

- USA – patent 

  



 know - "wiedzieć", how - "jak"  

 

Dotyczy:  

  - poufnych informacji technicznych, 

  - poufnych informacji gospodarczych, 

  - receptur, 

  - prototypów, 



 - nieopatentowane informacje, wynikające z badań i 

      doświadczenia  

są: 

 - niejawne - czyli nie są powszechnie znane lub łatwo 

  dostępne,  

 - istotne - czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia 

  wytwarzania produktów objętych umową 

 - zidentyfikowane -  opisane w wystarczająco  

 zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, 

 czy spełniają kryteria niejawności i istotności.  

 



 musi być zapewniona ochrona faktyczna 

 

 Sejf, specjalne procedury dostępu, itp.. 



 Wynalazki 

 Wzory użytkowe 

 Wzory przemysłowe 

 Znaki towarowe 

 Oznaczenia geograficzne 

 Topografie układów scalonych 

 Nowe odmiany roślin 

Zaliczamy do nich: 



 nowe i użyteczne rozwiązanie mające charakter techniczny, które 
dotyczy: 

 

 - kształtu, 

  - budowy, 

 - zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, 

 

 właściwości materiałowe, estetyczne, kolorystyka czy 
ornamentacja nie wyróżniają wzoru użytkowego, 
 

 W odróżnieniu od wynalazków wzory użytkowe nie muszą mieć 
atrybutu posiadania poziomu wynalazczego, dlatego w 
niektórych przypadkach łatwiej jest uzyskać ochronę na wzór 
użytkowy niż patent na wynalazek. 





 jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub 

jego części, nadana mu np. przez cechy linii, konturów, kształtów, 

kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu 

 



może być każde oznaczenie, dające się przedstawić w sposób graficzny, 

nadające się do odróżnienia towarów oferowanych przez jedno przedsiębiorstwo 

od towarów oferowanych przez inne przedsiębiorstwo.  

 

  Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament,  

  kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (np. forma  

  towaru lub opakowania), melodia, sygnał dźwiękowy itd.  



„Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę 

techniki - na wynalazki…” (art. 25 p.w.p)   wynalazek 

monopol 
„Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego 

korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy 

na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (art. 63 p.w.p)   

dokument patentowy 

„Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie 

dokumentu patentowego (art. 54 p.w.p)   



Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo do: 

- wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób 

zarobkowy lub zawodowy  

- zakazania osobie trzeciej korzystania z 

wynalazku 

- udzielenia innej osobie licencji do korzystania 

z wynalazku 

 Czas trwania ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty zgłoszenia w 

Urzędzie Patentowym 



nowość 
wynalazek nie może w chwili zgłoszenia być elementem stanu techniki, 

czyli nie może być ujawniony w jakikolwiek sposób do publicznej 

wiadomości  

poziom wynalazczy 
wynalazek nie może wynikać dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu 

techniki 

przemysłowa stosowalność 
wynalazek musi w sposób powtarzalny zapewniać realizację określonego 

celu, czyli prowadzić do uzyskania wytworu lub wykorzystania sposobu  



Wynalazek uważa się za nowy jeżeli nie jest on częścią stanu techniki 

stan techniki   –  wszystko to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej 

  w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie,  

  wystawianie lub ujawnienie w inny sposób 

  oraz 

  informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków korzystających z 

  wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości 

  powszechnej  



Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy jeżeli 

wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty ze stanu 

techniki  

Znawca: 

 

- fachowiec dysponujący przeciętną wiedzą z danej dziedziny nauki 

 

- ma dostęp do informacji stanowiących stan techniki  

 

- w jego dyspozycji są normalne środki niezbędne do rutynowej pracy  

  i do przeprowadzania eksperymentów 



przesłanki zdolności patentowej – 

przemysłowa stosowalność 

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, 

jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub 

wykorzystywany sposób w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek 

działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa 

- zupełność – „dojrzałość techniczna”, nie wymaga dodatkowego 

wkładu twórczego przekraczającego zwyczajne zabiegi adaptacyjne  

- powtarzalność – możliwość wielokrotnego uzyskiwania 

takich samych rezultatów 

- niekonieczne ekonomiczne uzasadnienie  



Wynalazkami nie są: 

• odkrycia, teorie, naukowe i metody matematyczne, 

 

• wytwory o charakterze jedynie estetycznym, 

 

• plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej 

oraz gry, 

 

• wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle 

powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki (np. perpetuum mobile) 

 

• programy do maszyn cyfrowych, 

 

• sposoby przedstawienia informacji, 



Rodzaje wynalazków 

Produkty 

- związki chemiczne, substancje, mieszaniny 

 

Urządzenia 

- narzędzia, maszyny, układy 

 

Sposoby 

- czynności, operacje, procesy wykonywane w odpowiedniej 

kolejności i określonych warunkach 

 

Nowe zastosowania 

- nowe zastosowania znanych produktów 



Wyłączenia spod patentowania 

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z 

porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, 

 

- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne 

sposoby hodowli roślin lub zwierząt (nie dotyczy mikrobiologicznych 

sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi 

sposobami), 

 

- sposoby leczenia ludzi, zwierząt metodami chirurgicznymi lub 

terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach 

lub zwierzętach (nie dotyczy produktów, a w szczególności 

substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu), 



Mogą być patentowane  

• sposoby leczenia roślin, 

 

• przyrządy i aparatura, 

 

• substancje i mieszaniny stosowane w diagnostyce i leczeniu, 

 

• zastosowania, 

 

• metody diagnostyczne poza organizmem żywym (np. rentgen, pomiar ciśnienia 

 krwi), 

 

• metody diagnostyczne tkanek i płynów ustrojowych po oddzieleniu ich od ciała, 



Wynalazki wspomagane komputerowo 

Patentowaniu nie podlegają programy komputerowe – 

algorytmy (chronione są prawem autorskim) 

Ochronie podlega wynalazek wspomagany komputerowo jako 

system w formie zaprogramowanego urządzenia, albo jako 

techniczny proces przeprowadzany przez takie urządzenie  



Udzielenie patentu – publikacja opisu patentowego 

Wniesienie opłaty za druk opisu patentowego i pierwszy okres ochronny 

Decyzja pozytywna 

Badanie zdolności patentowej wynalazku 

Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku 

Poszukiwanie w aktualnym stanie techniki  (raport z poszukiwań) 

Badanie formalno-prawne 

Zgłoszenie patentowe 

18 
miesięcy 

kilka 
lat 



 Konwencja paryska 

     zgłoszenie w ciągu 12 miesięcy tego samego wynalazku w innych krajach 

Konwencji zastrzegając prawo pierwszeństwa z pierwszego zgłoszenia 
(172 państw)  

 Układ o współpracy patentowej (PCT) 

 zgłoszenie międzynarodowe, które wywołuje skutki prawne takie jak 

zgłoszenia w poszczególnych urzędach krajowych (130 państw) 

 Konwencja o uzyskaniu patentu europejskiego 

    otrzymanie ochrony patentowej w ponad 30 krajach europejskich za 

pomocą jednego zgłoszenia i jednej procedury 



 http://www.uprp.gov.pl – baza Urzędu Patentowego 
RP 

 http://www.pl.espacenet.com – baza EPO 

 http://www.uspto.gov/patft/ - baza Urzędu 
Patentowego USA 

 http://depatisnet.dpma.de – baza niemieckiego 
Urzędu        
 Patentowego 

 http://www.google.com/patents 



 wdrożenia  

 

 przewagi konkurencyjnej 

 

 zysku 



Prawa wyłączne !!! 

Polaroid vs. Kodak 
 

spór o technologię natychmiastowego wywoływania zdjęć 

 

wynik procesu: Kodak narusza patent Polaroida 

 

Koszty jakie poniósł Kodak: 

Zasądzone przez sąd odszkodowanie na rzecz Polaroida – 925 mln USD 

Kodak został zmuszony do zamknięcia fabryki za 1,5 mld USD i zwolnienia 

600 pracowników 

500 mln USD – koszt odkupienia 16 mln aparatów fotograficznych  

100 mln USD – koszty sądowe poniesione przez firmę Kodak 

Bliżej nieokreślona kwota spisanych na straty wydatków na B+R  





- nie warto ujawniać 

- nie opłaca się 



 źródła: 

- Ochrona własności intelektualnej - szkolenie – CITTRU 
UJ 

- Poradnik wynalazczy, red. A.Pyrża 


