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Na  wst pie  warto  wyja ni ,  e  w asno  intelektualna  obejmuje  prawo  autorskie  i  
asno  przemys ow .  W  gospodarce  opartej  na  wiedzy  w asno  intelektualna  jest  

jednym z g ównych czynników pozwalaj cych stworzy  przewag  konkurencyjn  i 
decydowa  o sukcesie rynkowym. Z drugiej strony, brak ochrony w zakresie w asno ci 
przemys owej mo e spowodowa  nieodwracalne szkody. Natomiast zapewnienie 
odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków i wzorów nie tylko pozwala 
zamieni  pomys  w prawo o rzeczywistej warto ci rynkowej, ale umo liwia powstrzymanie 
potencjalnych narusze  takiego prawa. Niezale nie od korzy ci p yn cych z budowy 
pozycji  rynkowej,  ochrona  praw  w asno ci  przemys owej  zapewnia  równie  istotne  
korzy ci podatkowe: 

 prawa w asno ci intelektualnej, b ce niematerialnymi sk adnikami maj tku, 
mog  by  przedmiotem amortyzacji, i st d obni aj  zyski podlegaj ce 
opodatkowaniu; 

 licencjonowanie mo e by ród em przychodów; mo e równie  stanowi  
instrument generowania kosztów. 
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Zaskakuj ce  jest,  zwa ywszy  na  korzy ci  z  tego  p yn ce,  jak  stosunkowo  niewielu  
przedsi biorców wykorzystuje w swojej dzia alno ci prawa w asno ci intelektualnej. 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie instrumentów ochrony praw 

asno ci intelektualnej dost pnych w Polsce oraz ró norodnych mo liwo ci, które ze 
sob  nios . 

 

1. Podstawy regulacji 

Zagadnienia w asno ci intelektualnej w Polsce zosta y uregulowane przez dwa zasadnicze 
akty prawne: ustaw  o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustaw  Prawo 

asno ci przemys owej. 

 

2. Prawo autorskie 

Ustawa  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  odnosi  si  do  takich  przejawów  
ludzkiej dzia alno ci jak twórczo  literacka, dziennikarstwo, nauka, muzyka, informatyka 
i wiele innych. W przeciwie stwie do prawa w asno ci przemys owej, prawo autorskie nie 
przewiduje adnych wymogów rejestracyjnych. Jednak e zasady udzielania licencji, 
przenoszenia  praw,  dozwolony  zakres  korzystania  z  praw  autorskich  oraz  wiele  innych  
kwestii zosta o szczegó owo uregulowane. 

Prawa autorskie maj tkowe przys uguj  twórcy, zapewniaj c wy czne prawo do 
korzystania z utworu i rozporz dzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do 
wynagrodzenia za korzystanie z utworu. 

Prawa autorskie osobiste chroni  nieograniczon  w czasie i niepodlegaj  zrzeczeniu 
si  lub zbyciu wi  twórcy z utworem, a w szczególno ci prawo do: 

 autorstwa utworu, 

 oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udost pniania go 
anonimowo, 

 nienaruszalno ci tre ci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 

 decydowania o pierwszym udost pnieniu utworu publiczno ci, 

 nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 
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3. Prawa w asno ci przemys owej: rodzaje udzielanych praw oraz ich 
ochrona 

Zgodnie z polskim prawem, w asno  przemys owa mo e by  chroniona przy pomocy 
nast puj cych instrumentów: 

1) patentów udzielanych na wynalazki; 

2) praw ochronnych na wzory u ytkowe; 

3) praw z rejestracji na wzory przemys owe; 

4) praw ochronnych na znaki towarowe; 

5) praw z rejestracji na oznaczenia geograficzne; 

6) zwalczania nieuczciwej konkurencji. 

Spo ród powy szych instrumentów ochrony w asno ci przemys owej najbardziej 
popularne s  pierwsze cztery i z tego wzgl du skupimy si  na ich prezentacji.  

 

4. Patent 

Patenty s  udzielane - bez wzgl du na dziedzin  techniki - na wynalazki, które s  nowe, 
posiadaj  poziom wynalazczy i nadaj  si  do przemys owego stosowania. Wynalazek 
uwa a si  za nowy, je li nie jest on cz ci  stanu techniki. Przez stan techniki natomiast 
rozumie  si  wszystko  to,  co  przed  dat ,  wed ug  której  oznacza  si  pierwsze stwo  do  
uzyskania patentu, zosta o udost pnione do wiadomo ci powszechnej w formie 
pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny 
sposób. Z tego punktu widzenia niezmierne istotne jest, aby wynalazca przed z eniem 
wniosku do Urz du Patentowego nie ujawni adnych szczegó ów wynalazku na innych 
zasadach ni  w kr gu najbardziej zaufanych osób, nie mówi c o prezentacji szczegó ów w 
publikacjach, na konferencjach, wystawach, czy przez wprowadzenie do obrotu. 

Ochrona  wynalazku  rozpoczyna  si  w  momencie  z enia  wniosku  do  Urz du  
Patentowego, jednak e jest ona warunkowa do czasu udzielenia patentu. Patent mo e 
by  przyznany maksymalnie na 20 lat. 

Odpowiednikiem polskiego patentu na poziomie europejskim jest tzw. patent europejski, 
który mo e by  udzielony przez Europejski Urz d Patentowy z siedzib  w Monachium.  
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5. Wzór u ytkowy 

Wzorem u ytkowym jest nowe i u yteczne rozwi zanie o charakterze technicznym 
dotycz ce kszta tu lub zestawienia przedmiotu o trwa ej postaci. Wzór u ytkowy jest 
uznawany za nowe i u yteczne rozwi zanie je eli wywo uje skutki maj ce praktyczne 
znaczenie w procesie produkcji lub u ywania produktów. Wzór u ytkowy jest podobny do 
patentu, jednak e posiada mniej surowe warunki rejestracji i kiedy patent nie mo e by  
uzyskany  bardzo  cz sto  mo liwa  jest  rejestracja  wzoru  u ytkowego.  Nale y  jednak  
pami ta  o zasadach dotycz cych „nowo ci” wzoru u ytkowego, o których by a mowa 
wy ej w odniesieniu do patentu. 

Ochrona wzoru u ytkowego rozpoczyna si  w momencie z enia wniosku o rejestracj , 
jednak e  jest  ona  warunkowa  do  chwili  zarejestrowania.  Ochrona  wzoru  u ytkowego  
mo e by  uzyskana maksymalnie na 10 lat. 

 

6. Wzór przemys owy 

Wzorem przemys owym jest nowa i posiadaj ca indywidualny charakter posta  wytworu 
lub  jego  cz ci,  nadana  mu  w  szczególno ci  przez  cechy  linii,  konturów,  kszta tów,  
kolorystyk , struktur  lub materia  wytworu oraz przez jego ornamentacj .  

Ochrona  prawna  wzorów  przemys owych  rozpoczyna  si  z  chwil  z enia  wniosku  o  
rejestracj  i jest uzale niona od skutecznej rejestracji, potwierdzonej wiadectwem 
ochronnym wydanym przez Urz d Patentowy. Prawo z rejestracji wzoru przemys owego 
trwa maksymalnie 25 lat od dnia zg oszenia i podzielone jest na 5 okresów ochronnych, 
za które nale y uiszcza  odpowiednie op aty. Warto zauwa , i  procedura dotycz ca 
wzorów  przemys owych  jest  stosunkowo  szybka  tak,  e   rejestracja  mo e  nast pi  w  
ci gu 2-3 miesi cy. 

Odpowiednikiem polskiego wzoru przemys owego na poziomie europejskim jest tzw. wzór 
wspólnotowy, który mo e by  zarejestrowany z Polski w Urz dzie ds. Harmonizacji Rynku 
Wewn trznego (OHIM) w Alicante w Hiszpanii. Wzór wspólnotowy zapewnia ochron  we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

 

7. Znak towarowy 

Znakiem towarowym mog  by : s owo, slogan reklamowy, d wi k, melodia, rysunek, 
kombinacja  s ów  i  elementów  graficznych,  kolory,  hologramy,  postacie  przestrzenne,  a  
tak e ka de inne oznaczenie, które pozwoli odró ni  towary lub us ugi jednego 
przedsi biorstwa od towarów lub us ug innego przedsi biorstwa. 
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Znak towarowy jest chroniony od momentu z enia wniosku o rejestracj , jednak e 
ostateczna ochrona jest uwarunkowana powodzeniem rejestracji. Okres ochrony znaku 
towarowego trwa 10 lat i mo e by  przed any na kolejne okresy dziesi cioletnie, 
praktycznie w niesko czono . 

Polscy rzecznicy patentowi mog  rejestrowa  znaki  towarowe zarówno w Polsce jak i  w 
Urz dzie ds. Harmonizacji Rynku Wewn trznego (OHIM) w Alicante. W przypadku 
rejestracji  w  OHIM  znak  towarowy  jest  chroniony  we  wszystkich  krajach  Unii  
Europejskiej. 

Uprawniony ze zg oszenia lub rejestracji krajowego lub wspólnotowego znaku 
towarowego mo e dokonywa  na tej podstawie zg oszenia mi dzynarodowego znaku 
towarowego. Rejestracja mi dzynarodowego znaku towarowego dokonana przez 
wiatow  Organizacj  W asno ci Intelektualnej (WIPO) w Genewie ma status zg oszenia 

krajowego w krajach wyznaczonych w zg oszeniu mi dzynarodowym. 

 

8. Dobór sposobów ochrony 

Przed podj ciem dzia  zmierzaj cych do zg oszenia wniosku maj cego zapewni  
ochron , warto przeanalizowa  wszystkie potencjalnie dost pne sposoby ochrony.  
W zale no ci  bowiem od takich czynników, jak strategia rynkowa dla danego produktu,  
po dany czas ochrony, czy te  bud et przeznaczony na ochron  praw, nale y wzi  pod 
uwag  wszystkie  dost pne  rodki  ochrony  prawnej,  w  celu  wyboru  najlepszego.  Nieraz  
jest  bowiem  tak,  e  mo liwe  jest  skorzystanie  z  ró nych  praw,  których  przedmiot  
ochrony si  nak ada. Taka sytuacja wyst puje w przypadku logotypu (etykiety), który 
mo e by  chroniony zarówno jako wzór przemys owy, jak równie  jako znak towarowy. 
W  przypadku  pierwszego  z  tych  praw,  ochrona  jest  udzielana  maksymalnie  na  25  lat,  
natomiast  w  przypadku  znaku  towarowego  -  na  10-letnie  okresy  ochronne,  bez  
maksymalnego limitu czasowego. Innym dobrym przyk adem tego zagadnienia mo e by  
wybór ochrony dla sto u posiadaj cego system sk adanych elementów, który mo e by  
zg oszony jako wzór u ytkowy, a jednocze nie konkretny design mo e by  przedmiotem 
ochrony za pomoc  wzoru przemys owego. 

 

9. Dzia ania w przypadku narusze  

Za naruszenie praw w asno ci przemys owej mo e zosta  uznane takie dzia anie, które 
mo na kwalifikowa  jako bezprawne wkroczenie w zakres cudzego prawa wy cznego. 
Jako najcz ciej wymieniane sposoby naruszania mo na wskaza : na ladowanie i 
podrabianie oznacze , nieautoryzowane kopiowanie lub odtwarzanie utworów, a tak e 
bezprawne usuwanie cudzych oznacze . Podstawowym rodzajem ochrony jest ochrona 
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cywilnoprawna, ale w pewnych przypadkach uprawniony ma te  do dyspozycji rodki 
administracyjne i karne. 

W przypadku, gdy naruszyciel nie zareaguje lub zareaguje negatywnie na tzw. list 
ostrzegawczy, mamy do dyspozycji rozbudowany katalog roszcze  zarówno pieni nych, 
jak i niepieni nych. Podstawowym roszczeniem jest roszczenie o zaniechanie, którego 
celem jest zmuszenie naruszyciela do zaprzestania bezprawnej dzia alno ci – roszczenia 
tego  mo na  dochodzi  przed  s dem,  a  nast pnie  egzekwowa  wykonanie  wszelkich  

dowych orzecze . Z punktu widzenia szybko ci dzia ania istotna jest mo liwo  
uzyskania tymczasowego zabezpieczenia roszcze , np. przez zaj cie towarów 
wprowadzonych na rynek z naruszeniem cudzych praw oraz przez uzyskanie zakazu 
dalszego wprowadzania tych towarów do obrotu. Ponadto uprawniony mo e dochodzi  od 
naruszyciela  dalszych  roszcze  o  charakterze  maj tkowym,  np.  mo e  domaga  si  
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy ci oraz naprawienia szkody. 

 

10. Koszty 

Na koszty uzyskania praw z rejestracji w zakresie w asno ci przemys owej sk adaj  si  
koszty rejestracji, t umacze  (je eli s  konieczne) oraz wynagrodzenie rzecznika 
patentowego. Koszty rejestracji s  uzale nione od zakresu ochrony. Koszty t umaczenia 

 ponoszone  w  przypadku  gdy  jest  taka  potrzeba.  Je li  za  chodzi  o  wysoko  
wynagrodzenia  prawników,  to  ró ni  si  ono  w  zale no ci  od  kraju,  w  którym  pracuje  
rzecznik  patentowy.  Polscy  rzecznicy  patentowi  zasadniczo  pobieraj  op aty  mniejsze  o  
50-60% w porównaniu do rzeczników pracuj cych w krajach Europy Zachodniej.  Warto 
podkre li , e mog  oni wykonywa  czynno ci w zakresie rejestracji praw w asno ci 
intelektualnej nie tylko w Polsce, ale tak e przed wiatow  Organizacj  W asno ci 
Intelektualnej (WIPO) w Genewie (mi dzynarodowe znaki towarowe) oraz w Urz dzie ds. 
Harmonizacji Rynku Wewn trznego (OHIM) w Alicante (który jest w ciwy dla rejestracji 
wzorów wspólnotowych i znaków wspólnotowych).  

* * * 

Je eli  zamierzaj  Pa stwo  uzyska  ochron  na  prawa  w asno ci  przemys owej  lub  
egzekwowa  ochron  tych  praw,  b  potrzebuj  Pa stwo  porady  w  tym  zakresie,  jak  
równie  w zakresie ochrony praw autorskich, prosimy o kontakt: 

Adam Morawski, radca prawny 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: adam@morawski.eu 
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Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy 

Tel: (+48) 22 250 11 22 

E-mail: m.kowalczyk@morawski.eu 

 

Pragniemy  podkre li ,  i  informacje  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  s  prawdziwe  i  
aktualne w chwili skierowania do publikacji, jednak nie stanowi  one porady prawnej. 
Szczegó owej porady mog  udzieli  nasi prawnicy wy cznie w odpowiedzi na konkretne 
zapytanie oraz w odniesieniu do okre lonego stanu faktycznego.  

  


