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Ochrona własności intelektualnej na 

wyciągnięcie ręki



Jest to każdy wytwór pracy twórczej człowieka, który ze względu na 
swoją oryginalność oraz unikatowość zasługuje na ochronę.



Własność intelektualna – elementy
 Prawa własności przemysłowej: 

 patent (na wynalazek) (20), 

 wzór użytkowy (10), 

 znak towarowy (10+), 

 wzór przemysłowy (25), 

 topografie układów scalonych (10),

 oznaczenia geograficzne,

 Prawa autorskie i prawa pokrewne (utwór),

 Tajemnica przedsiębiorstwa,

 Ochrona wizerunku, ochrona baz danych, ochrona nowych odmian roślin…
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Ochrona własności intelektualnej - korzyści

 wzmocnienie pozycji na rynku i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

 składnik majątku firmy → licencje

 prestiż i atrakcyjny wizerunek przedsiębiorstwa

 minimalizacja ryzyka naruszeń
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Ranking Interbrand 2019
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Wynalazek - 20 lat 
• Rozwiązanie techniczne – określone za pomocą cech 

technicznych bądź technicznego oddziaływania na materię. 

• Nowe w skali światowej,

• Nieoczywiste (posiadające poziom wynalazczy),

• Nadające się do przemysłowego stosowania (powtarzalne).
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Wzór przemysłowy – 25 lat
 Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub

jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, 
konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu
oraz przez jego ornamentację.
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Znak towarowy -10 lat
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające

odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów
innego przedsiębiorstwa
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Przedmiotem ochrony prawa 

autorskiego jest utwór

 Definicja utworu (art. 1 ust. o pr. aut.)

 Jest to każdy przejaw działalności twórczej,

 o indywidualnym charakterze

 ustalony w jakiejkolwiek postaci,

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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Utwór – najważniejsze informacje
 Prawa autorskie dzielimy na 

 osobiste (niezbywalne) 

 majątkowe (trwające 70 lat po śmierci twórcy),

 Prawo autorskie chroni sposób wyrażenia utworu, 

 Prawo autorskie (szerzej także: prawo własności intelektualnej) 
nie chroni pomysłów, lecz sposób ich wyrażenia,

 Prawo autorskie nie przewiduje żadnych wymogów rejestracyjnych

 Twórcą utworu może być zawsze osoba fizyczna
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Produkty członkiń Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gospodyń wiejskich przykłady
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Produkty członkiń Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gospodyń wiejskich przykłady



Urząd Patentowy RP
Główne zadania:

 udzielanie ochrony prawnej 
na przedmioty własności przemysłowej 
(przyjmowanie, badanie, rejestracja i publikacja 
zgłoszeń),

 rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym,

 gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i 
literatury patentowej,

 współtworzenie i popularyzacja zasad ochrony 
własności przemysłowej. 

14
Siedziba UPRP w Warszawie przy al. Niepodległości 188/192



Działalność edukacyjna Urzędu

 Platforma edukacyjna z kursami e-learningowymi,

 Bezpłatne publikacje,

 Projekty i konkursy,

 Konferencje, seminaria, webinaria,

 Centrum Informacji,

 Front Office.
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