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Poziom wynalazczy (art. 26 pwp) 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej zwana „pwp”) ani 

jej przepisy wykonawcze nie określają sposobu, w jaki należy dokonywać oceny poziomu 
wynalazczego zgłoszonego do ochrony wynalazku. Wybór odpowiedniej metody powinien być 
indywidualnie dostosowany zarówno do specyfiki danej dziedziny techniki, jak i do zastrzeganego 
wynalazku.  

Ocena poziomu wynalazczego powinna być przeprowadzana z punktu widzenia znawcy 
dziedziny techniki, do której należy wynalazek, biorącego pod uwagę znane  w dacie pierwszeństwa 
zbliżone rozwiązania i dysponującego ogólną wiedzą techniczną.  

Jedną z metod oceny poziomu wynalazczego jest metoda obejmująca następujące kroki:   
1. ustalenie, na czym polega istota zastrzeganego wynalazku;  
2. ustalenie, na czym polega istota rozwiązań znanych ze stanu techniki;  
3. określenie właściwego, dla danego wynalazku, znawcy dziedziny; 
4. zidentyfikowanie różnic i podobieństw między istotą zastrzeganego wynalazku a 

najbliższymi rozwiązaniami znanymi ze stanu techniki; 
5. ocenienie, czy zastrzegane rozwiązanie było oczywiste dla znawcy w dacie jego 

pierwszeństwa, na podstawie dostępnego w dacie pierwszeństwa stanu techniki oraz 
ogólnej wiedzy technicznej w danej dziedzinie. 

Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli 
zbliżone rozwiązania oraz ogólna wiedza techniczna motywowałyby lub nakłaniałyby znawcę do 
opracowania, z rozsądnym prawdopodobieństwem osiągnięcia sukcesu, rozwiązania tożsamego z 
rozwiązaniem według wynalazku poprzez zastąpienie, połączenie lub modyfikację rozwiązań 
znanych ze stanu techniki. W szczególności wynalazek należy uznać za oczywisty, jeżeli znane 
rozwiązania lub ogólna wiedza techniczna zawierałyby wskazówkę podpowiadającą, jak opracować 
taki wynalazek.  

Inną metodą oceny poziomu wynalazczego  jest zastosowanie tzw. podejścia problem – 
rozwiązanie. Metoda ta obejmuje następujące etapy:  

1. określenie najbardziej zbliżonego stanu techniki; 
2. sformułowanie obiektywnego problemu technicznego wymagającego rozwiązania; 
3. ustalenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbardziej zbliżonego stanu techniki i 

nakreślonego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy danej dziedziny.  
Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli 

znawca, mający do rozwiązania określony problem techniczny, doszedłby do zastrzeganego 
wynalazku poprzez modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, bez dokonań twórczych, 
wykorzystując w sposób zawodowy i rutynowy znane środki techniczne i ogólną wiedzę techniczną. 

Prawidłowe kryterium nie dotyczy tego, czy znawca mógłby dojść do zastrzeganego 
wynalazku przez modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, ale raczej tego, czy zrobiłby to 
bez dokonań twórczych – czy w sposób zawodowy i rutynowy połączyłby znane środki techniczne 
i swoją ogólną wiedzę, spodziewając się rozwiązania postawionego problemu technicznego.  

W celu wykazania, że wynalazek spełnia wymóg poziomu wynalazczego, zgłaszający może 
złożyć po dacie zgłoszenia uzupełniające dowody i materiały (np. wyniki badań eksperymentalnych, 
dane porównawcze) dodatkowo potwierdzające, że zastrzegany wynalazek rozwiązuje postawiony 
problem techniczny w nieoczywisty sposób, w całym zakresie żądanej ochrony. Materiały te mogą 
być wzięte pod uwagę jedynie wtedy, gdy stanowią dodatkowe poparcie dla informacji ujawnionych 
w pierwotnym opisie wynalazku, ale nie w sytuacji, gdy dopiero ujawniają istotę zastrzeganego 
wynalazku.  

 

  



3 
 

Techniczność a estetyka wytworu (art. 28 ust. 1 pkt 2 pwp) 
Rozwiązanie ma charakter jedynie estetyczny i nie jest uważane za wynalazek, gdy jest określone 

wyłącznie za pomocą jednej lub więcej cech uważanych powszechnie za jedynie estetyczne, a zespół tych 
cech nie prowadzi do uzyskania efektu technicznego. Dla takiego rozwiązania nie jest możliwe ustalenie 
znawcy, także znawcy zespołowego, z jakiejkolwiek dziedziny techniki, ponieważ rozwiązanie o 
charakterze jedynie estetycznym nie należy do techniki. 

Rozwiązanie określone wyłącznie za pomocą jednej lub więcej cech o charakterze estetycznym (np. 
kolor, deseń na powierzchni, ozdobne ukształtowanie części lub całego wytworu, sekwencja dźwięków, 
zapach) uznaje się za rozwiązanie o charakterze technicznym, jeżeli co najmniej jedna z tych cech pozwala 
na osiągnięcie efektu technicznego. W takim przypadku należy ustalić dziedzinę techniki i 
odpowiadającego tej dziedzinie znawcę. 

W przypadku rozwiązania określonego za pomocą wielu cech, wśród których znajduje się 
cecha uważana za estetyczną, cechę tę można uznać za cechę techniczną, jeżeli jednoznacznie 
przyczynia się do osiągnięcia efektu technicznego. Przykładowo, pomalowanie łopatek wiatraczka z 
jednej strony na czarno, a z drugiej na biało wywoła efekt techniczny w postaci obrotów łopatek 
wiatraczka po jego zamknięciu w bańce próżniowej i wystawieniu go na światło. Natomiast 
pomalowanie całych łopatek na jeden kolor nie umożliwi obrotów wiatraczka – efekt techniczny nie 
wystąpi. 

Jeżeli istota rozwiązania jest określona za pomocą cechy estetycznej, której wykorzystanie 
wymaga uprzedniego zinterpretowania przez człowieka, np. odczytania informacji wyrażonej za 
pomocą zapalenia się żółtej lampki, pulsowania czerwonego światła, sygnału dźwiękowego o 
zmiennej częstotliwości, wizerunku białego koła z czerwoną obwódką, to rozwiązanie takie nie ma 
charakteru technicznego i nie jest uważane za wynalazek. Jeżeli jednak cecha taka wywoła efekt 
techniczny bez konieczności interpretacji przez człowieka (np. barwa lub deseń przedmiotu 
odstrasza owady, interpretacja cechy jest przeprowadzona maszynowo), wówczas rozwiązanie ma 
charakter techniczny i jest uważane za wynalazek. 

Przepisy dotyczące wzorów użytkowych nie wprowadzają żadnych dodatkowych kryteriów 
dotyczących techniczności, także w aspekcie cech estetycznych. Cechy o charakterze estetycznym 
mogą mieć znaczenie dla osiągnięcia efektu technicznego np. w przedmiocie składającym się ze 
związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Także cecha estetyczna dotycząca 
kształtu może być jednocześnie cechą techniczną i charakteryzować wzór użytkowy. 

 
 

Cechy funkcjonalne (art. 33 pwp)  
Cechy techniczne mogą być wyrażone przez cechy funkcjonalne określające oczekiwany efekt 

techniczny (np. „środki do…”,  „jest taki, że…”, „element amortyzujący” itp.), jednak stosowanie 
tych cech w zastrzeżeniach patentowych jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

 określenie wynalazku poprzez szczegółowe cechy techniczne powodowałoby nadmierne 
zawężenie zakresu ochrony; 

 dla znawcy wiadome jest, jakich środków technicznych należy użyć do zrealizowania 
danej cechy funkcjonalnej; 

 cecha funkcjonalna nie jest określona przez problem techniczny dopiero wymagający 
rozwiązania (np. odtworzenie wynalazku charakteryzowanego tym, że „zawiera moduł 
zakrzywiający tor neutronu”, wymagałoby uprzedniego rozwiązania problemu, jak 
zakrzywić tor neutronu, który porusza się po linii prostej, a ściślej po linii geodezyjnej). 

 

Przykłady realizacji bądź stosowania wynalazku (art. 33 pwp) 
Opis wynalazku powinien przedstawiać w sposób szczegółowy przedmiot rozwiązania  

z objaśnieniem figur rysunków, jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki, i z przykładem lub przykładami 
realizacji bądź stosowania wynalazku. Nie oznacza to jednak, że zakres żądanej ochrony, 
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sformułowany w zastrzeżeniach patentowych, powinien być ograniczony do przykładów wykonania 
czy stosowania. Przykłady powinny być rozumiane jako ilustracja wynalazku, a ich liczba powinna 
być adekwatna do zakresu żądanej ochrony. Każdy zastrzegany wynalazek powinien być 
zilustrowany co najmniej jednym przykładem realizacji bądź stosowania wynalazku. Za ilustrację 
wynalazku uznaje się również zamieszczenie i omówienie w opisie odpowiednich danych 
technicznych dotyczących zastrzeganego wynalazku, które potwierdzają możliwość jego realizacji. 

Zarzut braku dostatecznego ujawnienia z powodu niewystarczającej liczby przykładów może 
być podniesiony jedynie w sytuacji, gdy brak tych przykładów uniemożliwia urzeczywistnienie 
wynalazku w całym zakresie żądanej ochrony bez dodatkowego wkładu wynalazczego i bez 
nadmiernego wysiłku. 

 

Produkt przez sposób  
W przypadku niektórych wytworów niemożliwe jest dostatecznie precyzyjne i jednoznaczne 

określenie ich przez cechy techniczne dotyczące struktury, składu jakościowo-ilościowego oraz 
parametrów fizyko-chemicznych adekwatnych do kategorii wytworu. W takim przypadku wytwór 
może być zdefiniowany przez sposób jego wytwarzania, tzn. jako „produkt przez sposób”. 
Wynalazek w kategorii „produkt przez sposób” będzie więc charakteryzowany cechami 
technicznymi, właściwymi dla sposobu postępowania przy wytwarzaniu tego produktu.  

Ochrona wynalazku w kategorii „produkt przez sposób” jest dozwolona jedynie wtedy, gdy 
spełnione są następujące warunki:  

 z opisu wynalazku jasno wynika, że wytwór nie może być jednoznacznie opisany inaczej, 
jak tylko przez sposób jego wytwarzania, tzn. niewystarczające do realizacji jest 
określenie tego wytworu poprzez cechy odnoszące się bezpośrednio do jego składu  
i/lub budowy; 

 sam wytwór spełnia wymogi zdolności patentowej, w szczególności jest nowy, tzn. 
odmienny od tego rodzaju wytworów należących do stanu techniki, co powinno być 
wykazane przez podanie w opisie i zastrzeżeniach patentowych parametrów 
technicznych identyfikujących ten nowy wytwór; 

 wytwór jest efektem rozwiązania konkretnie postawionego problemu technicznego, przy 
czym rozwiązanie to jest nieoczywiste w świetle stanu techniki; 

 sposób wytwarzania charakteryzujący ten wytwór jest tak określony, aby jego realizacja 
prowadziła zawsze, niezmiennie do otrzymania tego samego wytworu.  

 

Niedopuszczalne zmiany (art. 37 pwp) 
Zgodnie z treścią art. 37 pwp do czasu wydania decyzji ostatecznej zgłaszający może 

wprowadzać uzupełnienia i poprawki, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione  
w dniu dokonania zgłoszenia jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym. 

Nie jest więc dopuszczalne wprowadzenie do opisu  zgłoszeniowego (opisu wynalazku, 
zastrzeżeń, rysunków) cech, których nie było w tym opisie w dacie zgłoszenia. Dokonywane 
poprawki oraz uzupełnienia nie mogą też zmieniać istoty rozwiązania ujawnionego w dacie 
zgłoszenia, tzn. tworzyć innego rozwiązania od ujawnionego w wersji pierwotnej opisu 
zgłoszeniowego. Każda zmiana zawartości opisu zgłoszeniowego przez dodanie, zmianę lub 
wyeliminowanie informacji, która dla znawcy nie wynika wprost i jednoznacznie z pierwotnego 
opisu zgłoszenia, powinna być uznana za zmieniającą przedmiot rozwiązania, a w konsekwencji za 
niedopuszczalną. 

Niedopuszczalne są w szczególności następujące poprawki i uzupełnienia opisu 
zgłoszeniowego:  

 wprowadzenie nowego przedmiotu rozwiązania, który nie był ujawniony w pierwotnym 
zgłoszeniu lub który nie stanowił istoty pierwotnie zastrzeganego wynalazku; 

 wprowadzenie do opisu jakiejkolwiek informacji technicznej, której przeciętny znawca 
nie mógłby obiektywnie wywieść z pierwotnego zgłoszenia wynalazku; 
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 wprowadzenie dodatkowych przykładów, danych technicznych lub biologicznych, 
szczególnie w dziedzinie chemii, których nie było w pierwotnym opisie wynalazku. Takie 
informacje mogą być wzięte pod uwagę przez eksperta jako dowody lub dodatkowe 
wyjaśnienia przy ocenie zdolności patentowej wynalazku i włączone do akt sprawy, ale 
nie mogą zostać opublikowane jako część opisu wynalazku. 

Dopuszczalne jest natomiast uzupełnienie przez zgłaszającego stanu techniki zgłoszenia, do 
którego często wzywa sam Urząd Patentowy po przeprowadzeniu poszukiwań. Dopuszczalne jest 
również przeredagowanie opisu problemu technicznego rozwiązywanego przez wynalazek, jeżeli 
można to wydedukować z całej zawartości pierwotnego zgłoszenia. Do innych dopuszczalnych 
poprawek i uzupełnień można zaliczyć: korekty tytułu, opisu wynalazku i zastrzeżeń patentowych 
zmierzające do ujednolicenia treści, w tym kategorii zgłoszenia, dostosowania opisu wynalazku 
i tytułu do poprawionych zastrzeżeń oraz poprawki oczywiste dla znawcy w kontekście całości opisu. 
Dozwolone jest również usunięcie niejasności i sprzeczności, poprawienie i ujednolicenie 
terminologii technicznej oraz poprawienie błędów redakcyjnych i językowych. Uzupełnienie 
przykładów wykonania bądź zalet lub efektów rozwiązania jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy te 
dodatkowe dane były ujawnione w zgłoszeniu, np. na rysunku, lub dają się jednoznacznie wywieść 
z opisu wynalazku, zastrzeżeń lub figur rysunku.  

 

Wzór użytkowy (art. 94 pwp) 
Wzór użytkowy jest nowym i nadającym się do przemysłowego zastosowania przedmiotem 

materialnym o trwałej postaci określonym przez cechy techniczne przedmiotu. Przez trwałą postać 
należy rozumieć niezmienność ukształtowania przedmiotu lub jego części składowych pod 
względem przestrzennym. 

Wymóg trwałości postaci przedmiotu wzoru użytkowego oznacza, że postać ta powinna być 
określona przez kształt przedmiotu jednoczęściowego albo przez kształt każdej części wchodzącej 
w skład przedmiotu złożonego, zbudowanego z wielu części połączonych ze sobą mechanicznie. W 
takim przypadku dopuszcza się zmienność postaci przedmiotu złożonego z części, ale tylko w 
granicach wyznaczonych przez mechaniczne połączenia tych części pomiędzy sobą (np. strzykawka 
z tłokiem ruchomym wewnątrz cylindra). 

Jeżeli wzór użytkowy jest przedmiotem składającym się z części związanych ze sobą funkcjonalnie, 
to każda z nich powinna mieć trwałą postać, natomiast ukształtowanie całego przedmiotu składającego 
się z tych części nie musi być określone. Powiązanie funkcjonalne oznacza, że poszczególne części 
przedmiotu są zdolne do fizycznego współpracowania ze sobą w celu realizowania założonej funkcji, ale 
nie muszą być ze sobą połączone mechanicznie (np. zespół anteny nadawczej i anteny odbiorczej, 
układanka typu puzzle, okno ze zdejmowaną moskitierą). Naniesienie na części składowe przedmiotu 
oznaczeń wymagających interpretacji z wykorzystaniem procesu myślowego nie tworzy powiązania 
funkcjonalnego pomiędzy tymi częściami (np. zestaw klocków, w których każda ściana jest oznaczona 
inną literą). Brak powiązania funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi, niepołączonymi ze sobą 
częściami przedmiotu oznacza, że przedmiot nie spełnia definicji wzoru użytkowego (np. zestaw 
sześciennych klocków, zbiór piłeczek tenisowych, zestaw kostek do gry w domino). 

Dopuszcza się zmienność postaci wynikającą z właściwości materiałowych przedmiotu lub 
jego części, która nie wpływa na trwałość ukształtowania przedmiotu, jeśli nie jest on poddany 
oddziaływaniom zewnętrznym (np. uszczelka elastomerowa, sprężyna, plaster z opatrunkiem). 

Warunek trwałości postaci nie wyklucza przedmiotów o zdefiniowanej budowie wewnętrznej 
(strukturze), dla których jeden lub dwa wymiary zewnętrzne są nieokreślone (np. lina, światłowód, 
tkanina). W takim przypadku struktura przedmiotu musi być stała albo powtarzalna wzdłuż 
nieokreślonego wymiaru (np. splot liny, kształt i właściwości włókien światłowodu, przebieg wątku 
i osnowy w tkaninie). 

Skład chemiczny przedmiotu lub jego części nie charakteryzuje wzoru użytkowego, o ile nie 
określa jego makroskopowych właściwości materiałowych (np. modułu Younga, histerezy 
sprężystości, granicy wytrzymałości). 

Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wtedy, gdy używanie 
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przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem powoduje zmianę postaci przedmiotu (np. elektroda 
spawalnicza, szpulka z nicią, batonik, lizak). Taki przedmiot musi spełniać wymóg trwałej postaci  
w sposób bezwzględny przed rozpoczęciem jego używania. 

Do wzorów użytkowych stosuje się odpowiednie przepisy jak do wynalazków na podstawie 
art. 97 ust. 6 i art. 100 ust. 1 pwp, w szczególności dotyczące wymogu nowości i przemysłowej 
stosowalności rozwiązania.  
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Wytyczne w sprawie wynalazków realizowanych  
przy użyciu komputera, zwanych także wynalazkami 

wspomaganymi programem komputerowym 
 

I. Zasady ogólne – zasady, którymi należy się kierować przy rozpatrywaniu 
zgłoszeń wynalazków i wynalazków wspomaganych programem 
komputerowym 
 
1. Przyjmuje się, że wynalazki wspomagane programem komputerowym (dalej zwanych 

„wynalazkami CII” – ang. Computer implemented Invention) stanowią jeden z rodzajów 
wynalazków. 

2. Ocena charakteru technicznego rozwiązania oraz nieobecność na liście wykluczeń (art. 
28 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – dalej zwanej 
„pwp”) stanowią samodzielne kryteria uznania rozwiązania za wynalazek lub wynalazek 
wspomagany programem komputerowym i powinny być oceniane przed przystąpieniem 
do porównania go z rozwiązaniami ze stanu techniki. Ocena charakteru technicznego 
wynalazku wspomaganego programem komputerowym różni się od oceny charakteru 
technicznego innych rodzajów wynalazków. 

3. Ocenie obecności wynalazku lub wynalazku wspomaganego programem 
komputerowym podlega całość zgłoszenia. 

4. W przypadku wynalazków, w których nie występuje element nadający się do 
zaprogramowania, zdolność patentową posiadają wyłącznie rozwiązania o charakterze 
technicznym, czyli rozwiązania, które zawierają wyłącznie cechy techniczne.  
 

Przykładem wynalazku jest potencjometr obrotowy 
 

 

 
W przypadku wynalazków wspomaganych programem komputerowym zdolność 
patentową posiadają wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym, czyli 
rozwiązania, które zawierają cechy techniczne i nietechniczne, przy czym cechy 
nietechniczne wynikające z oddziaływania programu komputerowego na sprzęt muszą 
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skutkować dalszym efektem technicznym (dalszy efekt techniczny omówiony jest w 
części II). W opisie powinien być podany przynajmniej jeden techniczny przykład 
realizacji dla każdej z zastrzeganych cech zgłaszanej kategorii rozwiązania.  
 

Przykładem wynalazku wspomaganego programem komputerowym jest potencjometr 
cyfrowy z możliwością podłączenia enkodera inkrementalnego. 

 

 

 
Dla rozwiązania w kategorii urządzenia technicznym przykładem realizacji jest jego 
konstrukcja techniczna określona przez podanie usytuowania poszczególnych części 
urządzenia względem siebie oraz ich wzajemnych powiązań. Potencjometr cyfrowy nie 
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jest urządzeniem, a zatem nie może być chroniony jako urządzenie. Możliwa jest jego 
ochrona w kategorii układu, o ile spełnione są ustawowe warunki do uzyskania patentu. 
Dla rozwiązania w kategorii układu technicznym przykładem realizacji jest jego struktura 
układowa określona przez podanie usytuowania poszczególnych elementów układu 
względem siebie oraz ich wzajemnych połączeń. Zastrzegane funkcjonalnie elementy 
układów powinny być poparte przynajmniej jednym przykładem realizacji podanym 
w opisie. Przykładowo zastrzegany blok sterujący stanowiący integralną część 
potencjometru cyfrowego może być zastrzeżony jako moduł sterujący, jeśli w opisie 
podano szczegółowy przykład realizacji takiego modułu złożonego np. z dekodera, 
licznika 7-bitowego zliczającego w górę i w dół, matrycy tranzystorów polowych itp. Jeśli 
jest to niezbędne do odtworzenia takiego modułu, zalecane jest przedstawienie go na 
rysunku z oznaczeniem wszystkich istotnych wejść i wyjść. 
Dla rozwiązania w kategorii sposobu technicznym przykładem realizacji jest podanie 
ciągu czynności technicznych oraz środków technicznych do realizacji tych czynności. 
Dopuszcza się zastrzeganie cech w ujęciu funkcjonalnym, np. przetwarza się, ustala się 
itp., o ile w opisie podano szczegółowy przykład realizacji poszczególnych etapów 
przetwarzania i ustalania. Dla potencjometru cyfrowego możliwe jest sformułowanie 
zastrzeżenia patentowego odnoszącego się do sposobu ustalania pozycji odczepu RW

/VW 

w układzie potencjometru cyfrowego, który jest znamienny tym, że przy użyciu enkodera 
inkrementalnego podaje się impulsy na licznik 7-bitowy, który ustala adres dekodera 
typu 1z100, wprowadzając tym samym w stan przewodzenia jeden z tranzystorów 
polowych, i tym samym ustala się pozycję odczepu RW

/VW.  
Dla rozwiązania w kategorii wytworu, takiego jak np. produkt komputerowy, 
technicznym przykładem realizacji jest określenie poszczególnych czynności algorytmu, 
jakie wykonuje program komputerowy umieszczony na nośniku, po załadowaniu 
i uruchomieniu na sprzęcie.  

5. Zastrzegane wynalazki CII dotyczące sposobu, urządzenia i produktu komputerowego 
nie jako takiego powinny być badane oddzielnie. Algorytm programu komputerowego, 
określony w zgłoszeniu w kategorii sposobu, który po załadowaniu do komputera 
skutkuje dalszym efektem technicznym, jest uważany za nie jako taki, a zatem nie 
podlega wyłączeniu z ochrony patentowej. 

6. Zastrzegane rozwiązanie w kategorii wytworu, takiego jak np. produkt komputerowy, 
nie powinno zawierać programu komputerowego w postaci listy instrukcji, ale powinno 
określać poszczególne czynności algorytmu, jakie wykonuje program komputerowy, 
kiedy jest załadowany i uruchomiony na sprzęcie. 

7. Po ustaleniu, że zgłoszone rozwiązanie ma charakter techniczny i nie jest wyłączone 
z ochrony patentowej, patent może być udzielony, jeśli wynalazek jest wystarczająco 
ujawniony, spełnia wymóg nowości, poziomu wynalazczego i stosowalności 
przemysłowej, a zastrzeżenia patentowe określają w sposób zwięzły i jednoznaczny 
zakres żądanej ochrony i są poparte opisem wynalazku. Dopuszcza się formułowanie 
zastrzeżeń patentowych dla wynalazku CII przy użyciu cech funkcjonalnych, jeśli w opisie 
ujawniono co najmniej jeden przykład realizacji dla wszystkich zastrzeganych cechy 
wynalazku CII. 

8. W przypadku, gdy zastrzegane rozwiązanie nie ma charakteru technicznego i/lub jest 
wyłączone z ochrony patentowej zgodnie z art. 28 i 29 pwp, należy odmówić udzielenia 
patentu. 

 
Przedmiotem chronionego wynalazku CII może być: 

 komputer, sieć komputerowa i inne programowalne urządzenie, którego jedna lub więcej 
cech wymaga użycia środków takich jak program komputerowy; 

 sposób sterowania urządzeniem przy użyciu programu komputerowego skutkujący 
dalszym efektem technicznym; 
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 urządzenie wykorzystujące sposoby sterowania przy użyciu programu komputerowego; 

 produkt komputerowy jako fizyczne medium do przechowywania programu, 
zdefiniowany w zastrzeżeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nośnik 
danych z programem, który po załadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje 
dalszym efektem technicznym wykraczającym poza normalne, fizyczne oddziaływanie 
między programem a urządzeniem, na którym pracuje (uznaje się, że ma wtedy charakter 
techniczny). 

 

II. Dalszy efekt techniczny 
 
1. Przyjmuje się przykładowo, że rozwiązaniami technicznymi nie są: 

 programy komputerowe, których załadowanie i uruchomienie wywołuje normalny, 
fizyczny efekt, np. przepływ prądu; przykładowo edytor tekstu Word jest 
programem jako takim; 

 sposoby programowania przy użyciu urządzeń, o ile programista nie dokonał 
wkładu, który wykracza poza znalezienie algorytmu do wykonania określonej 
procedury; 

 komputerowe sposoby symulacji obiektów przy użyciu narzędzi CAD. 
2. Przykładowo dalszym efektem technicznym jest: 

 kontrola procesu przemysłowego za pomocą komputera lub działanie procesu 
przemysłowego pod kontrolą programu komputerowego w szczególności przez 
wpływanie na wydajność lub bezpieczeństwo procesów, na zarządzanie 
wymaganymi zasobami komputera lub na szybkość transferu danych w łączach 
telekomunikacyjnych; 

 zabezpieczenie danych podczas transmisji z wykorzystaniem matematycznych 
algorytmów, gdzie program komputerowy stanowi część wynalazku odpowiedzialną 
za wykrywanie i korekcję błędów w transmisji danych; 

 uzyskanie sygnałów sterujących, przykładowo w systemie wbudowanym, w którym 
algorytm sterowania może być również zrealizowany za pomocą układów 
specjalizowanych, takich jak np. FPGA – programowalnych układów logicznych, 
niezbędnych do kontroli procesu technologicznego. 

3. Przykładowo dalszym efektem technicznym nie jest: 

 dokonanie rezerwacji miejsca w hotelu za pomocą środków telekomunikacyjnych; 

 poprawa efektów estetycznych w muzyce; 

 ulepszenie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. 
 
 

III. Przedstawienie informacji (art. 28 ust. 1 pkt 6 pwp) 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pwp za wynalazki nie uważa się w szczególności 

przedstawienia informacji, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu jako takiego. 
Rozwiązania dotyczące wyświetlania informacji na ekranie monitora lub innego urządzenia 

przy użyciu programu komputerowego, które nie zapewniają żadnej interakcji między sprzętem 
a użytkownikiem, to rozwiązania jako takie, a zatem podlegające wyłączeniu z ochrony patentowej.  

Rozwiązania dotyczące wyświetlania informacji na ekranie monitora lub innego urządzenia 
przy użyciu programu komputerowego, które zapewniają interakcję między sprzętem 
a użytkownikiem, to rozwiązania nie jako takie, a zatem nadające się do opatentowania pod 
warunkiem spełnienia wymogów ustawowych.  
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Przykładem takiego wynalazku CII jest czytnik ekranowy dla osób niewidomych, który 

przetwarza tekst dokumentów PDF na alfabet Braille’a.  
 

 

 
Oprogramowanie zainstalowane w smartfonie odczytuje dokument PDF, przy czym każdy 

wyraz rozkłada na litery i wyświetla je na ekranie smartfona jako prostokąty będące graficznym 
przedstawieniem znaków alfabetu Braille’a. Użytkownik przesuwa na zmianę kciuk lewy i prawy 
z górnej do dolnej pozycji dla każdego znaku. Oprogramowanie na bieżąco ustala pozycję kciuka 
i generuje wibrację, gdy wykryje odpowiednią pozycję. W przypadku gdy użytkownik zarejestruje 
dwie wibracje w górnej i środkowej pozycji pod lewym kciukiem, oznacza to, że wyświetlona jest 
litera „B”. Zapewnienie interakcji między sprzętem a oprogramowaniem skutkuje uznaniem takich 
rozwiązań za wynalazki wspomagane programem komputerowym nie jako takie. Dla takich 
wynalazków CII, w których wkład techniczny leży w obszarze nietechnicznym (np. w znanym co do 
budowy technicznej smartfonie zainstalowano nowe oprogramowanie zapewniające nowe 
interaktywne funkcjonalności), istnieje możliwość uzyskania ochrony patentowej jedynie 
w kategorii sposobu i nośnika z programem realizującym zastrzegany sposób.  

Rozwiązania dotyczące wyświetlania informacji w rozszerzonej rzeczywistości na ekranie 
monitora lub innego urządzenia przy użyciu programu komputerowego, które zapewniają 
interakcję między sprzętem a użytkownikiem, to wynalazki CII nie jako takie, a zatem nadające się 
do opatentowania pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych.  

Przykładem takiego wynalazku CII jest sposób monitoringu i kontroli parametrów procesu 
technologicznego, w którym dokonuje się identyfikacji kontrolowanego obszaru instalacji 
technicznej, a następnie pobiera się dane z serwera komunikacji i kontroluje się obszar instalacji, 
po czym identyfikuje się poszczególne urządzenia (U1, ..., Un) instalacji poprzez analizę obrazu 
z kamery wbudowanej w przenośne urządzenie (PU), a następnie dane pobrane z serwera 
komunikacji (SK) przedstawia się na bieżąco poprzez nanoszenie ich na obraz z kamery na ekranie 
przenośnego urządzenia (PU). W wyniku tego naniesienia otrzymuje się na ekranie przenośnego 
urządzenia dwa obrazy, tj. statyczny związany z obszarem instalacji i nałożony na niego dynamiczny 
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ilustrujący parametry chłodziwa, przy czym dane ilustrowane na obrazie dynamicznym zmieniają 
się na podstawie danych uzyskanych z czujników zewnętrznych. Identyfikacji dokonuje się na 
podstawie uniwersalnego znacznika, jakim jest kod kreskowy (ang. bar code) lub kod QR (ang. quick-
response). Obraz znacznika analizuje zaimplementowane w urządzeniu przenośnym 
oprogramowanie, które na jego podstawie identyfikuje dany obszar instalacji. Jeśli obszarem 
instalacji będzie pojemnik z chłodziwem, to na ekranie urządzenia przenośnego przedstawiony 
zostanie obraz będący złożeniem dwóch obrazów. Użytkownik takiej instalacji może na bieżąco 
kontrolować stan chłodziwa i uzupełniać go w chwili, gdy w danym zbiorniku go zabraknie, poprzez 
dokonanie zamówienia nowej porcji chłodziwa. 

 
 

 

 
 

 
 
Przykład: Analiza wkładu technicznego dla wynalazku i dla wynalazku wspomaganego programem 
komputerowym na przykładzie obrabiarki numerycznej. 
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Stan techniki  
Znane jest pozycjonowanie stołu ruchomego z czujnikiem optycznym szczelinowym. Szybki 

dojazd do pozycji bazowej dla różnych obciążeń stołu ruchomego skutkuje osiągnięciem różnych 
pozycji bazowych.  

 

 
Zastrzeżenia patentowe dla wynalazku ze stanu techniki 
1. Urządzenie do pozycjonowania, znamienne tym, że zawiera stół ruchomy (3) 

poruszający się po prowadnicy (2) napędzany ułożyskowaną śrubą (5) z silnikiem (12), 
czujnik optyczny (6) składający się z diody i fotodetektora oraz przesłonę (7) 
umieszczoną na krawędzi stołu ruchomego (3).  

2. Sposób pozycjonowania, znamienny tym, że włącza się diodę i rozpędza się silnik do 
prędkości V1, następnie za pomocą programu odczytuje się stan czujnika optycznego (6), 
przy czym w momencie otrzymania sygnału z czujnika o przerwaniu przez przesłonę (7) 
wiązki światła wyłącza się silnik, a tak otrzymaną pozycję określa się jako pozycję bazową 
maszyny (Xm).  

 
Pojawia się problem bezwładności dla m1 ≠ m2  Xm1 ≠ Xm2,  
gdzie m1, m2 – masa stołu z materiałem.  
Jak rozwiązać ten problem? Problem rozwiązuje wynalazek wspomagany programem 

komputerowym w kategorii sposobu. Wkład techniczny dla wynalazku nie zmienia się. 



14 
 

 
Wkład techniczny dla wynalazku wspomaganego programem komputerowym 
 
Zgłoszenie patentowe dla wynalazku wspomaganego programem komputerowym  
1. Urządzenie wspomagane komputerowo do pozycjonowania, znamienne tym, że zawiera 

stół ruchomy (3) poruszający się po prowadnicy (2) napędzany ułożyskowaną śrubą (5) 
z silnikiem (12), czujnik optyczny (6) składający się z diody i fotodetektora oraz 
przesłonę (7) umieszczoną na krawędzi stołu ruchomego (3). 

2. Urządzenie wspomagane komputerowo do pozycjonowania realizujące sposób 
pozycjonowania określony w zastrzeżeniu nr 3, znamienne tym, że zawiera stół ruchomy 
(3) poruszający się po prowadnicy (2) napędzany ułożyskowaną śrubą (5) z silnikiem (12), 
czujnik optyczny (6) składający się z diody i fotodetektora oraz przesłonę (7) umieszczoną 
na krawędzi stołu ruchomego (3).  

3. Sposób pozycjonowania, w którym włącza się diodę i rozpędza się silnik do prędkości V1, 
następnie za pomocą programu odczytuje się stan czujnika optycznego (6), znamienny 
tym, że w momencie otrzymania sygnału z czujnika o przerwaniu przez przesłonę (7) 
wiązki światła wyłącza się silnik, zmienia jego kierunek obrotów i rozpędza się do 
prędkości V2  V1, a w momencie kiedy wiązka światła dojdzie do detektora wyłącza się 
silnik i tak otrzymaną pozycję określa się jako bazową maszyny (Xm). 

4. Produkt komputerowy, znamienny tym, że zawiera oprogramowanie realizujące sposób 
określony w zastrzeżeniu patentowym nr 3.  

 
Problem bezwładności rozwiązano poprzez zmniejszenie prędkości dojazdu do pozycji 

bazowej dla m1 ≠ m2  Xm1 = Xm2  

Wynalazek wspomagany programem komputerowym skutkuje dalszym efektem 
technicznym, jakim jest uzyskanie jednakowej pozycji bazowej dla różnych obciążeń stołu.  

 
Analiza możliwości uzyskania ochrony patentowej 
Wynalazek w kategorii urządzenia określony w zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 1 

nie jest nowy, a zatem patent nie może być udzielony. 
Wynalazek w kategorii urządzenia określony w zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 2, 

w którym dodatkowo zastrzeżono, że realizuje nowy sposób pozycjonowania, jest wciąż tym samym 
rozwiązaniem technicznym znanym ze stanu techniki, a zatem patent nie może być udzielony. 

Wynalazek w kategorii sposobu określony w zastrzeżeniu patentowym niezależnym nr 3 
zawiera wkład nietechniczny skutkujący dalszym efektem technicznym wynikającym z odziaływania 
programu komputerowego nie jako takiego, a zatem podlega opatentowaniu. 

Wynalazek w kategorii produktu komputerowego określony w zastrzeżeniu patentowym 
niezależnym nr 4, w którym zastrzeżono program komputerowy nie jako taki, podlega 
opatentowaniu, o ile sposób pozycjonowania spełnia ustawowe warunki do uzyskania patentu. 

 
 

IV. Metody matematyczne (art. 28 ust. 1 pkt 1 pwp) 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pwp za wynalazki nie uważa się w szczególności metod 

matematycznych, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu jako takiego.  
Algorytmy matematyczne odgrywają istotną rolę w wielu dziedzinach techniki. Jeśli algorytm 

matematyczny nie stanowi implementacji komputerowej, która skutkuje dalszym efektem 
technicznym wykraczającym poza normalną interakcję między oprogramowaniem a sprzętem, to 
taki algorytm jest wyłączony z ochrony patentowej na mocy art. 28 pwp. Przykładem algorytmu 
jako takiego może być algorytm Euklidesa do obliczania największego wspólnego dzielnika dwóch 
liczb całkowitych a i b w wersji z odejmowaniem – NWD (a, b). 
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Jeśli zastrzeżenie patentowe odnosi się wyłącznie do sposobu obliczania NWD (a, b) dla 

dwóch liczb całkowitych, to algorytm taki jest wyłączony z patentowania, gdyż uznaje się go za 
metodę matematyczną jako taką.  

Jeśli zastrzeżenie patentowe odnosi się do sposobu kodowania informacji, w którym użyto 
urządzenia wykorzystującego algorytm Euklidesa, który skutkuje dalszym efektem technicznym 
poprawiającym określony parametr, to algorytm taki nie jest wyłączony z patentowania i uznaje się 
go za metodę matematyczną nie jako taką. 

Kolejnym przykładem algorytmu jako takiego jest cykliczny kod nadmiarowy CRC (ang. Cyclic 
Redundancy Code) wykorzystywany do wykrywania przypadkowych błędów pojawiających się 
podczas przesyłania i gromadzenia danych binarnych.  

Jeśli zastrzeżenie patentowe odnosi się wyłącznie do sposobu obliczania CRC, to algorytm 
taki jest wyłączony z patentowania, gdyż uznaje się go za metodę matematyczną jako taką.  

Jeśli zastrzeżenie patentowe odnosi się do sposobu przesyłania informacji, w którym użyto 
urządzenia wykorzystującego nadmiarowe kody detekcyjne CRC skutkujące dalszym efektem 
technicznym, jakim jest kontrola otrzymanych danych, to algorytm taki nie jest wyłączony 
z patentowania i uznaje się go za metodę matematyczną nie jako taką.  

Kolejnym przykładem algorytmu jako takiego jest korekcyjny kod Hamminga 
wykorzystywany do wykrywania i korygowania przypadkowych błędów pojawiających się podczas 
przesyłania i gromadzenia danych binarnych, przy czym korekta obejmuje przekłamanie tylko na 
jednym bicie. 

Jeśli zastrzeżenie patentowe odnosi się wyłącznie do sposobu obliczania kodu Hamminga, to 
algorytm taki jest wyłączony z patentowania, gdyż uznaje się go za metodę matematyczną jako taką.  

Jeśli zastrzeżenie patentowe odnosi się do sposobu przesyłania informacji, w których użyto 
urządzeń wykorzystujących kod korekcyjny Hamminga skutkujący dalszym efektem technicznym, 
jakim jest kontrola otrzymanych danych i brak konieczności ponawiania transmisji przy 
jednobitowym błędzie, to algorytm taki nie jest wyłączony z patentowania i uznaje się go za metodę 
matematyczną nie jako taką.  
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Przedmiotem chronionego wynalazku CII wykorzystującego algorytmy matematyczne 
może być: 

 sposób sterowania urządzeniem przy użyciu algorytmu matematycznego nie jako takiego 
zrealizowanego przy użyciu programu komputerowego lub innych modułów 
programowalnych skutkujący dalszym efektem technicznym; 

 urządzenie wykorzystujące sposoby sterowania przy użyciu algorytmu matematycznego 
nie jako takiego, określonego zastrzeżeniem niezależnym dotyczącym sposobu 
zrealizowanego przy użyciu programu komputerowego lub innych modułów 
programowalnych, skutkujące dalszym efektem technicznym; 

 produkt komputerowy jako fizyczne medium do przechowywania programu 
komputerowego wykorzystującego algorytm matematyczny, zdefiniowany 
w zastrzeżeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nośnik danych, medium 
przechowujące czy komputerowo odczytywalny nośnik, przechowujący program, który 
po załadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje dalszym efektem technicznym 
wykraczającym poza normalną fizyczną interakcję między programem a urządzeniem, na 
którym pracuje (uznaje się, że ma wtedy charakter techniczny i nie podlega wyłączeniu 
z ochrony patentowej). 

 
Przy ocenie wkładu technicznego dla wynalazku CII wykorzystującego algorytmy 

matematyczne ocenia się, jaki efekt techniczny powoduje zastosowanie algorytmu w urządzeniu 
lub w sposobie. Ocenia się, czy metoda matematyczna służy celowi technicznemu. Przykładowo 
przy wykrywaniu osób przy użyciu kamer bierze udział szereg różnych metod matematycznych 
obejmujących wstępne rozpoznawanie obrazu, tj. np. segmentację. Obrazy można poddać analizie 
w celu policzenia liczby osób znajdujących się w środkach komunikacji miejskiej. Prawidłowo 
przeprowadzona na potrzeby tego zadania segmentacja obrazów powinna doprowadzić do tego, że 
obraz po segmentacji zawierać będzie tylko obszary prezentujące poszczególne twarze osób oraz 
tło, czyli scenę. Nie powinny zostać wyróżnione obszary reprezentujące odblaski światła na 
twarzach oraz cienie rzucane przez poszczególne osoby. Segmentacja obrazów uważana jest za 
jedno z najtrudniejszych i równocześnie najważniejszych zadań, jakie występują w widzeniu 
komputerowym i widzeniu maszynowym, dlatego też metody matematyczne w tej dziedzinie 
odgrywają istotną rolę. 

Zastosowanie matematycznej metody segmentacji obrazu, która wyodrębni twarz osoby 
przemieszczającej się w środkach komunikacji miejskiej, może być uznane za wkład do techniki dla 
wynalazku CII, o ile zastosowana w sprzęcie komputerowym metoda będzie skutkowała dalszym 
efektem technicznym, takim jak np. szybsze ustalenie pozycji oczu, ust, czy też dokładniejsze 
usunięcie odblasków.  

Przy zastrzeganiu wynalazku CII wykorzystującego metody matematyczne opis wynalazku 
powinien ujawniać szczegóły zastosowanego algorytmu w stopniu umożliwiającym jego realizację 
oraz problem techniczny, jaki rozwiązano w wyniku zastosowaniu algorytmu metody 
matematycznej w rozumieniu art. 33 pwp. 

 
 

V. Schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, 
rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej (atr. 28 ust. 
1 pkt 3 pwp) 
 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pwp za wynalazki nie uważa się w szczególności 

schematów, zasad i metod rozgrywania gier, o ile zgłoszenie dotyczy przedmiotu jako takiego. 
A zatem wyłączenie stosuje się do zasad tradycyjnych gier, takich jak karty lub gry planszowe, 
a także do reguł gier, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach do rozgrywania 
gier, takich jak automaty do gier hazardowych lub gry wideo. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Widzenie_maszynowe&action=edit&redlink=1
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Schematy, zasady i metody rozgrywania gier 
Zasady gry określają ramy koncepcyjne warunków, które regulują zachowania graczy 

i przebieg gry w związku z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez poszczególnych graczy. 
Ramy te obejmują m.in. zasadę rozpoczęcia gry (np. grę rozpoczyna najmłodszy gracz lub gracz, 
który wygrał poprzednią rozgrywkę), zasady postępowania w sytuacjach, które powstają w czasie 
rozwoju rozgrywki (np. co dzieje się w sytuacji, gdy dwa pionki znajdą się na jednym polu), jak 
również celów, do których dążą gracze, określających postęp w grze (np. dotarcie do mety). Warunki 
i zasady są zatem zbiorem reguł, które wskazują na cel gry. Zasady gry są abstrakcyjne i mają 
znaczenie tylko w kontekście gier. Na przykład zasadą taką jest wymóg wylosowania dwóch takich 
samych liczb, aby rozpocząć grę. 

Współczesne gry, a w szczególności gry wideo, często charakteryzują się szeregiem złożonych 
i interaktywnych elementów narracyjnych w wirtualnym świecie gry. Takie elementy gry decydują 
o jej przebiegu w związku z wyborami bądź decyzjami podjętymi przez gracza (np. ewoluujące 
postaci i fabuły), jak również o tym, w jaki sposób przebiega gra w interakcji z graczami (np. tor 
wyścigowy z kierownicą i interaktywnym fotelem gracza, przy czym w momencie podjętej przez 
użytkownika akcji, np. ostrego skrętu, przechyla się fotel gracza lub aktywuje się element wibrujący 
zapewniający realizm gry).  

Często zdarza się, że fabuła gry jest wielowątkowa, co skutkuje występowaniem elementów 
stanowiących zasadę gry. Takim elementem może być przykładowo konieczność zjazdu z toru 
wyścigowego i zmiany ogumienia, które wybiera gracz. W przypadku prawidłowego wyboru opon 
gracz jest w stanie pokonać kolejny dłuższy odcinek trasy. Jeśli dokona niewłaściwego wyboru, nie 
ukończy wyścigu – gra kończy się i gracz przegrywa. Elementy narracyjne są zasadami 
przeprowadzania gry, w związku z czym kwalifikują się, w szerokim znaczeniu, jako zasady gry jako 
takie. Jest tak niezależnie od faktu, że mogą być one ujawnione tylko podczas przebiegu gry. 

Jeśli natomiast zastrzegany przedmiot zgłoszenia określa środki techniczne do realizacji zasad 
gry, to rozwiązanie ma charakter techniczny i nie stanowi zasady rozgrywania jako takiej, a zatem 
nie jest wyłączone z możliwości opatentowania. Na przykład zastosowanie komputera lub środków 
mechatronicznych, takich jak kostki sześcienne, do wygenerowania liczb pseudolosowych, aby 
spełnić wymóg wylosowania dwóch takich samych liczb i móc rozpocząć grę, jest wystarczające do 
uznania przedmiotu zgłoszenia za wynalazek.  

 

Schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych 
Wyłączenie ze zdolności patentowej schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów 

myślowych dotyczy instrukcji dla ludzkiego umysłu dotyczących sposobu prowadzenia procesów 
poznawczych, koncepcyjnych lub intelektualnych (np. metoda nauki języka obcego). Wyłączenie ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy takie schematy, zasady i metody są zastrzegane jako takie. 

Jeśli zastrzeżenie patentowe w kategorii sposobu obejmuje czysto myślową realizację 
wszystkich etapów tego sposobu, to należy do kategorii sposobu wykonywania procesów 
myślowych jako takich i podlega wyłączeniu z patentowania. 

Przykładem takiej metody będzie zastrzeżenie określające sposób projektowania warunków 
ładowania prętów paliwowych do rdzenia reaktora jądrowego w celu maksymalizacji ilości 
wytwarzanej energii. Metoda polega na określeniu optymalnych wartości parametrów 
technicznych w procesie ładowania prętów paliwowych do rdzenia reaktora i na przyjęciu wartości 
początkowych, następnie przeprowadzeniu symulacji na podstawie tych wartości, a potem 
iteracyjnej zmianie tych wartości po uwzględnieniu wyników symulacji aż do spełnienia kryterium 
końcowego. Taka metoda opiera się na rozważaniach technicznych z dziedziny reaktorów 
jądrowych. Jednakże dopóki wszystkie zawarte w zastrzeżeniu etapy metody można przeprowadzić 
myślowo, przedmiot zastrzeżenia będzie wyłączony z możliwości patentowania. Wyłączenie będzie 
miało również zastosowanie, jeśli symulacja obejmuje wartości rzeczywiste uzyskane z pomiarów 
technicznych, a zastrzeżenie nie zawiera etapu przeprowadzenia takich pomiarów. 
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Zastrzegana metoda nie jest metodą przeprowadzania procesów myślowych jako takich, 

jeżeli wymaga zastosowania środków technicznych (np. komputera, urządzenia pomiarowego itp.) 
w celu przeprowadzenia co najmniej jednego z jej etapów lub jeżeli pozwala na uzyskanie fizycznego 
produktu (np. jeśli jest to sposób wytwarzania produktu zawierający etapy projektowania produktu 
i etap wytwarzania produktu zaprojektowanego w taki sposób). 

Po ustaleniu, że zastrzegana metoda jako całość nie jest wykluczona z patentowania na 
podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 pwp, jest ona badana pod kątem innych wymagań dotyczących 
zdolności patentowej, w szczególności nowości i poziomu wynalazczego. 

W przypadku, gdy zastrzeżenie określające metodę wykonywania procesów myślowych jako 
takich ogranicza się do określenia, że metoda jest realizowana przez komputer, to nie tylko 
korzystanie z komputera, ale także czynności wykonywane przez sam komputer mogą wnieść wkład 
techniczny, jeżeli są oparte na rozważaniach technicznych i służą celowi technicznemu. 

Inny przykład to metoda określania miejsca zamocowania oscylatora elektromagnetycznego 
(104) w przepływomierzu masowym Coriolisa. Metoda ta wykorzystuje odpowiedni model 
przepływu w danej realizacji konstrukcyjnej przepływomierza, znajomość praw fizyki (w tym siły 
Coriolisa) i odpowiednią analizę sygnałów z czujników (105) i (105’) w układzie pomiarowym (20). 
Na metodę składają się kroki określające docelowo, jak wybrać pozycję oscylatora 
elektromagnetycznego (104), aby zmaksymalizować dokładność pomiaru przepływomierza. W tym 
przypadku ochronie patentowej mogą podlegać te cechy, które wnoszą wkład techniczny  
w zakresie, w jakim określają to konkretne położenie oscylatora elektromagnetycznego (104). 

 

 

 
 

Schematy, zasady i metody prowadzenia działalności gospodarczej 
W zakres schematów, zasad i metod prowadzenia działalności gospodarczej, które jako takie 

są wyłączone z możliwości patentowania na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 pwp, wchodzą 
rozwiązania o charakterze finansowym, handlowym, administracyjnym lub organizacyjnym. 

Działalność finansowa zazwyczaj obejmuje bankowość, fakturowanie lub księgowość. 
Marketing, reklama, zarządzanie prawami i umowami, a także działania o charakterze prawnym 
mają charakter handlowy lub administracyjny. Zarządzanie personelem, projektowanie przepływu 
pracy dla procesu biznesowego to przykłady reguł organizacyjnych. Inne czynności typowe dla 
prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą badań operacyjnych, planowania, prognozowania 
i optymalizacji w środowiskach biznesowych, w tym logistyki i planowania zadań. Działania te 
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obejmują zbieranie informacji, ustalanie celów oraz stosowanie metod matematycznych 
i statystycznych do oceny informacji w celu ułatwienia podejmowania decyzji przez kierownictwo. 

Jeżeli zastrzegany przedmiot wykorzystuje środki techniczne, takie jak komputery, sieci 
komputerowe lub inne programowalne urządzenia, do wykonania co najmniej niektórych etapów 
metody prowadzenia działalności gospodarczej, to nie zalicza się go do rozwiązań jako takich, 
a zatem nie wyłącza się go z możliwości opatentowania. 

Jednak sama możliwość zastosowania środków technicznych nie jest wystarczająca, aby 
uniknąć wyłączenia, nawet jeśli opis ujawnia wykonanie techniczne. W przypadku operowania 
takimi pojęciami jak „system” lub „środki” należy uważnie przeanalizować, czy z kontekstu wynika, 
że terminy te odnoszą się wyłącznie do elementów technicznych, ponieważ „system” może odnosić 
się np. do organizacji finansowej, a „środki” do jednostek organizacyjnych. 

Po ustaleniu, że zastrzegany przedmiot jako całość nie jest wyłączony z możliwości 
opatentowania na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 pwp, jest on badany pod względem nowości 
i poziomu wynalazczego. Badanie poziomu wynalazczego wymaga oceny, które cechy przyczyniają 
się do technicznego charakteru wynalazku. 

Cechy, które są wynikiem technicznych realizacji wynalazku, a nie są częścią metody 
działalności gospodarczej, nadają wynalazkowi technicznego charakteru i dlatego należy je 
odpowiednio uwzględnić. Ilustruje to następujący przykład: zastrzeżenie określa 
skomputeryzowany system sieciowy, który umożliwia klientom uzyskanie treści audiowizualnych na 
temat wybranych produktów za pomocą komputerów zainstalowanych w każdym punkcie 
sprzedaży firmy, a wszystkie są podłączone do centralnego serwera z centralną bazą danych 
przechowującą dane treści audiowizualne jako pliki elektroniczne. Dystrybucja plików 
elektronicznych z centralnego serwera do punktów sprzedaży mogłaby być technicznie realizowana 
poprzez umożliwienie pobierania pojedynczych plików bezpośrednio z centralnej bazy danych na 
komputer na żądanie klienta lub, alternatywnie, poprzez przeniesienie wielu wybranych plików 
elektronicznych do każdego punktu sprzedaży, przechowywanie tych plików w lokalnej bazie 
danych punktu sprzedaży i pobieranie odpowiedniego pliku z lokalnej bazy danych, gdy klient 
zażąda treści audiowizualnych w punkcie sprzedaży. Wybór jednej implementacji spośród tych 
dwóch opcji leży w kompetencjach osoby wykwalifikowanej technicznie, takiej jak inżynier 
oprogramowania, w przeciwieństwie do np. określenia, że zestaw oferowanych treści 
audiowizualnych jest inny dla każdego punktu sprzedaży, co zwykle należy do kompetencji eksperta 
biznesowego. Cechy zastrzeżenia określające dowolne z tych dwóch możliwych technicznych 
realizacji wnoszą wkład do technicznego charakteru wynalazku, a zatem mogą podlegać 
opatentowaniu. Natomiast cechy określające sposób prowadzenia działalności gospodarczej, jak 
wybór jednej z dwóch realizacji jako bardziej przydatnej biznesowo bądź tworzenie indywidualnych 
zestawów treści audiowizualnych dla każdego punktu sprzedaży, są tego wkładu pozbawione,  
a zatem nie mogą zostać opatentowane. 

Jeśli zastrzeżenia patentowe dotyczą technicznego wdrożenia metody działalności 
gospodarczej, a modyfikacja tej metody ma na celu obejście problemu technicznego, zamiast 
rozwiązania go środkami technicznymi, to nie wnosi ona wkładu technicznego do stanu techniki,  
a zatem nie podlega ochronie.  

Przykład dotyczy aukcji elektronicznej, która jest przeprowadzana poprzez sukcesywne 
obniżanie ceny, dopóki cena nie zostanie ustalona przez zdalnego uczestnika, który jako pierwszy 
prześle wiadomość. Z związku z tym, że wiadomości uczestników aukcji mogą być odbierane poza 
kolejnością z powodu możliwych opóźnień transmisji, każda wiadomość zawiera znacznik czasu. 
Zmiana zasad aukcji, polegająca na zaprzestaniu przesyłania znacznika czasu, sprowadza się raczej do 
obejścia technicznego problemu opóźnień w transmisji niż rozwiązania go za pomocą środków 
technicznych. W innym przykładzie, a mianowicie w metodzie przeprowadzania elektronicznych 
transakcji finansowych kartami kredytowymi w punkcie sprzedaży, decyzja administracyjna dotycząca 
rezygnacji z konieczności uzyskania nazwy lub adresu nabywcy w celu autoryzacji transakcji może 
zaoszczędzić czas i ograniczyć przesyłanie danych. Taka decyzja administracyjna sama w sobie nie 
oznacza jednak technicznego rozwiązania problemu niskiej przepustowości linii komunikacyjnych czy 
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też ograniczonej przepustowości serwerów, a zatem nie ma podstaw do ochrony patentowej. 
Sam fakt, że dane wejściowe do metody działalności gospodarczej stanowią rzeczywiste 

dane, nie jest wystarczający, aby zastrzeżenie patentowe tej metody nabierało technicznego 
charakteru, nawet jeśli dane dotyczą parametrów fizycznych (np. są nimi odległości między 
punktami sprzedaży).  

W komputerowo wspomaganej metodzie (CII), ułatwiającej podejmowanie decyzji 
menedżerskich, automatyczny wybór z zestawu biznesplanów najbardziej opłacalnego, który 
umożliwia także spełnienie pewnych wymagań technicznych (np. osiągnięcia założonej redukcji 
wpływu na środowisko), nie jest uważany za wnoszący wkład techniczny do stanu techniki. 

Wynik metody działalności gospodarczej może być przydatny, praktyczny lub nadający się do 
sprzedaży, ale nie kwalifikuje się jako efekt techniczny. 

Metody działalności gospodarczej, np. funkcje administracyjne, mają zastosowanie 
w różnych kontekstach. Na przykład system wsparcia medycznego może być skonfigurowany tak, 
aby dostarczał lekarzowi dane uzyskane z czujników, którymi jest opomiarowany pacjent, albo dane 
dostarczane bezpośrednio przez pacjenta, gdy dane z czujników nie są dostępne. Ustalenie 
wyższego priorytetu danych z czujników nad danymi dostarczonymi przez pacjenta jest regułą 
administracyjną. Ustalenie jej leży w gestii administratora, np. szefa kliniki, a nie inżyniera. Jako 
reguła administracyjna nie wywołuje ona skutków technicznych i nie wnosi wkładu w techniczny 
charakter zastrzeganego rozwiązania.  

 
 

Wytyczne z dziedzin farmacji i biotechnologii 
 

Sposoby leczenia i diagnozowania (art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp) 
Sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi są wyłączone 

z patentowania, bez względu na to, czy procedurę leczniczą miałby wykonywać człowiek, czy 

urządzenie (np. autonomiczny robot chirurgiczny). 

Sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach są wyłączone z patentowania, 

jeżeli zawierają etap pozbawiony charakteru technicznego, albo będący procedurą chirurgiczną lub 

terapeutyczną. Niepatentowalne są sposoby diagnostyczne, które są skojarzone bezpośrednio i 

nierozerwalnie z chirurgią lub terapią, wymagają szczególnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia 

wykraczającego poza kompetencje przeciętnego znawcy, a także zawierają etap polegający na 

przeprowadzeniu procesu myślowego, np. w celu zidentyfikowania obrazu klinicznego i przypisaniu 

go do jednostki chorobowej. Przykładowo, kolonoskopia, podczas której są lub mogą być pobierane 

wycinki tkanek, jest niepatentowalną metodą diagnostyczną, gdyż obejmuje procedurę 

chirurgiczną. Endoskopia, jako wymagająca specjalistycznej wiedzy operatora i doświadczenia 

wykraczającego poza to, czego można oczekiwać od przeciętnego znawcy, również nie jest 

patentowalna. 

Natomiast nie są wyłączone z patentowania procedury diagnostyczne i lecznicze 

wykonywane na fantomach lub osobach i zwierzętach zmarłych, gdyż służą osiągnięciu efektu 

edukacyjnego, a nie skutku diagnostycznego lub leczniczego, i nie wiążą się z ryzkiem wyrządzenia 

szkody na zdrowiu. 

Z zastrzeżenia dotyczącego sposobu diagnostycznego może być usunięty etap terapeutyczny 

lub chirurgiczny, jeżeli nie jest on konieczny do przeprowadzenia sposobu diagnostycznego. 

Nieusunięcie wspomnianego etapu powoduje, że cały sposób diagnostyczny jest wyłączony z 

patentowania. 

Nie można usunąć ze sposobu diagnostycznego etapu nietechnicznego (np. myślowego), 

jeżeli jest on konieczny do przeprowadzenia sposobu. Również jeżeli zastrzeżenie patentowe 

określające sposób nie zawiera etapu nietechnicznego, który został ujawniony w zgłoszeniu i jest 
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niezbędny do przeprowadzenia sposobu, to taki etap musi być włączony do zastrzeżenia. W obu 

przypadkach sposób diagnostyczny jest wyłączony z patentowania. 

Patent może być udzielony na metodę diagnostyczną przeprowadzaną w sposób rutynowy, 

niewymagający znacznego zaangażowania intelektualnego (np. pobranie krwi, prześwietlenie), albo 

w której proces diagnostyczny wykonywany jest maszynowo, bez udziału człowieka (np. zbadanie 

próbki krwi, porównanie wyników z przyjętymi normami i określenie odstępstw od normy, 

postawienie diagnozy przez system ekspercki). 

 Patentowaniu mogą podlegać sposoby diagnozowania oraz prognozowania ryzyka 
zachorowania na podstawie analizy in vitro markerów biologicznych (np. ekspresji miRNA, mutacji 
w genach, białkach, stężenia metali ciężkich). Zastrzeżenia odnoszące się do diagnozowania in vitro 
mogą dotyczyć kategorii zastosowanie, np.: „Zastosowanie substancji X do diagnozowania choroby 
Y in vitro/ex vivo”, lub kategorii sposób, np.: „Sposób diagnozowania choroby Y in vitro / ex vivo / w 
próbce krwi przy użyciu substancji X”.  

Zastrzeżenie zredagowane jako: „Biomarker/zestaw do zastosowania w diagnozowaniu in 
vitro choroby Y” należy interpretować jako zastrzeżenie dotyczące wytworu, tj. biomarkera lub 
zestawu odpowiedniego do diagnozowania in vitro choroby Y (art. 29 ust. 1 pkt. 3 pwp nie wyłącza 
z ochrony sposobów diagnozowania in vitro), a nie wytworu ograniczonego tym zastosowaniem. W 
rezultacie, jeżeli określone biomarker lub zestaw są znane ze stanu techniki, w formie, która 
mogłaby być odpowiednia do diagnozowania danej choroby, to rozwiązanie jest uznawane za 
niespełniające wymogu nowości.  

W celu spełnienia wymogu dostatecznego ujawnienia i poparcia (art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3) 
w zgłoszeniu dotyczącym sposobu diagnozowania in vitro powinny być zamieszczone wiarygodne, 
statystycznie istotne wyniki odpowiednich badań lub analiz, potwierdzające deklarowaną w opisie 
wynalazku zależność pomiędzy występowaniem danego biomarkera a wykrywaną chorobą lub 
ryzykiem zachorowania na daną chorobę. 

 
Przeszczepy, implanty, tkanki (art. 933 ust. 1 pwp) 

Ciało ludzkie, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju, a więc także w formie w 

pełni wykształconej, nie jest uważane za wynalazek i nie podlega ochronie patentowej (art. 933 ust. 

1 pwp). Wynalazkami nie są również części ciała ludzkiego, bez względu na to, czy zostały 

wyizolowane z ciała osoby żyjącej, czy osoby zmarłej. Zatem organy ludzkie przeznaczone do 

transplantacji lub implantacji (zarodki) są w ogólności wyłączone z patentowania. 

Wytwór określony poprzez sposób jego wytworzenia („produkt przez sposób”) nie posiadają 

zdolności patentowej, jeżeli sam sposób lub jeden z jego etapów jest wyłączony z patentowania, 

np. jako wynalazek, którego wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub 

dobrymi obyczajami (art. 29 ust. 1 pkt 1 pwp) albo jako sposób leczenia ludzi i zwierząt metodą 

chirurgiczną lub terapeutyczną (art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp). W pozostałych przypadkach wytwory 

określone sposobem wytworzenia nie są wykluczone z patentowania. 

Zdolność patentową posiadają produkty otrzymane z tkanek i organów ludzkich, powstałe z 

ich technicznego przetworzenia (np. frakcja osocza krwi, wyciągi z grasicy lub śledziony), o ile 

wytworzenie takiego produktu nie wymaga przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub 

terapeutycznego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp, a otrzymany produkt nie zostanie 

wprowadzony do tego samego organizmu. 

Patent może być również udzielony na produkt powstały poprzez namnażanie komórek poza 

organizmem ludzkim lub zwierzęcym, np. skóra albo sztuczna kość otrzymana w hodowli in vitro, 

nawet jeżeli fragment tkanki służącej do zapoczątkowania hodowli pochodził z tego samego 

organizmu. W tym przypadku do organizmu nie zostaje wprowadzona tkanka pobrana, lecz tkanka 

sztucznie wyhodowana. 
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Organy zwierzęce przeznaczone do transplantacji mogą być objęte ochroną patentową, jeżeli 

charakteryzują się co najmniej jedną cechą techniczną powstałą podczas przygotowania tego 

organu do przeszczepienia. Przykładowo, implant kostny powstały poprzez pobranie fragmentu 

kości ze zwierzęcia i usunięciu z niej całego materiału genetycznego, może być chroniony patentem. 

Implanty zawierające w sobie element wytworzony sztucznie (np. tytanowy implant kręgowy z 

klatką na wióry kostne) oraz element pobrany z organizmu ludzkiego lub zwierzęcego (np. 

umieszczone w klatce implantu wióry kostne stanowiące rusztowanie wspomagające osteosyntezę) 

posiadają zdolność patentową, jeżeli fragmenty tkanki nie zostaną wprowadzone do tego samego 

organizmu. Nie szkodzi to patentowalności części implantu wytworzonej sztucznie. 

Zdolność patentową posiadają implanty sztuczne, jeżeli określające je cechy techniczne nie 

zawierają elementów procedury terapeutycznej lub chirurgicznej. 

 

 
Nowe zastosowania medyczne (art. 25 ust. 4 pwp)  

W przypadku substancji lub mieszanin stanowiących część stanu techniki możliwe jest 
udzielenie patentu na wynalazek dotyczący znanej substancji lub mieszaniny do zastosowania lub 
zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub diagnostyki, o których mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej 
zwanej „pwp”), pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki. 

Zastrzeżenie dotyczące nowego zastosowania medycznego, po nazwie określającej związek 
lub mieszaninę związków, powinno wskazywać zastosowanie tych substancji. Obligatoryjne jest 
stosowanie w zastrzeżeniu sformułowania „do zastosowania”, które wprowadza ograniczenie 
zakresu ochrony do wskazywanych zastosowań. Prawidłowa redakcja zastrzeżenia w kategorii tzw. 
I zastosowania medycznego to np.: „Związek X do zastosowania w leczeniu/jako lek”. Natomiast 
prawidłowo zapisane zastrzeżenie w kategorii tzw. II zastosowania medycznego to np.: „Związek X 
do zastosowania w leczeniu choroby Y”, „Związek X do zastosowania do podawania dożylnego 
w leczeniu choroby Y”.  

Zastrzeżenia zależne powinny być sformułowane w taki sposób, aby wyraźnie zaznaczyć ich 
związek z zastrzeżeniem niezależnym. Prawidłowo zredagowane zastrzeżenie zależne ma 
następującą formę: „Związek X do zastosowania według zastrz. (…)”. Nieprawidłowe jest natomiast 
zastrzeżenie zależne w takiej postaci: „Związek X według zastrz. (…),”. Tak zredagowane 
zastrzeżenie jest niejasne, a deklarowana zależność wątpliwa, ponieważ błędnie sugeruje, że 
zastrzeżenie jest zależne od zastrzeżenia dotyczącego produktu.  

Zastrzeżenie sformułowane jako „Zastosowanie substancji/kompozycji X do leczenia 
choroby Y” jest uważane za odnoszące się do sposobu leczenia, który zgodnie z art. 29 ust. 1 
pkt 3 pwp nie podlega opatentowaniu, i nie jest akceptowane. Nieakceptowane są również 
zastrzeżenia w formie typu szwajcarskiego: „Zastosowanie związku X do wytwarzania leku 
do leczenia choroby Y”.  

Zgodnie z art. 25 ust. 4 pwp zastrzeżenia dotyczące wytworów mogą być ograniczone 
zastosowaniem wyłącznie w przypadku substancji lub mieszanin stosowanych w sposobach leczenia 
lub diagnostyki, wyłączonych z ochrony na mocy art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp. Nie mogą być one 
rozszerzane na wytwory, które nie stanowią substancji czy mieszaniny stosowanych w tych 
sposobach, np. urządzenia, ani na substancje czy mieszaniny stosowane w innych sposobach niż te, 
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp.  

Z tego powodu zastrzeżenia zredagowane jako np.: „Rozrusznik serca/wszczepialny czujnik 
chemiczny do zastosowania w leczeniu choroby Y” (urządzenie do zastosowania) lub „Kompozycja 
X do zastosowania jako środek antykoncepcyjny” (zastosowanie nieterapeutyczne) należy 
interpretować jako zastrzeżenia dotyczące wytworów odpowiednich do tego zastosowania, a nie 
wytworów ograniczonych tym zastosowaniem. W rezultacie, jeżeli zastrzegane wytwory są znane 
ze stanu techniki, w formie, która mogłaby być odpowiednia do zastrzeganego zastosowania, to 
rozwiązanie może nie zostać uznane za nowe. 
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Cechą odróżniającą rozwiązanie dotyczące drugiego zastosowania medycznego od znanego 
stanu techniki może być m.in.: nowe wskazanie medyczne; nowa, nieoczywista grupa pacjentów, 
odróżnialna w swoim fizjologicznym lub patologicznym statusie i jednocześnie niemająca części 
wspólnej z grupą, w stosunku do której terapię stosowano w przeszłości; nowa droga podawania 
znanego leku; nowy reżim/schemat dawkowania. 

Do badania poziomu wynalazczego tego typu wynalazków wskazane jest zastosowanie tzw. 
podejścia problem – rozwiązanie i ustalenie, czy w stanie techniki były wyraźne wskazówki lub 
zachęta, które skłoniłyby znawcę do takiego zmodyfikowania lub dostosowania najbliższego stanu 
techniki, aby uzyskać takie same efekty techniczne jak w zastrzeganym rozwiązaniu. Jeżeli takich 
wskazówek w stanie techniki nie było, to można uznać, że rozwiązanie posiada poziom wynalazczy.  

Ponadto podczas badania poziomu wynalazczego należy ustalić, czy w opisie wynalazku 
wykazano (tj. zamieszczono odpowiednie dane, informacje, przykłady), że wynalazek rozwiązuje 
postawiony problem techniczny w całym zastrzeganym zakresie. Jeżeli takich informacji nie ma, to 
należy uznać, że wynalazek nie rozwiązuje tego problemu w całym zastrzeganym zakresie i w 
związku z tym nie posiada poziomu wynalazczego (art. 24 i 26 pwp). 

 

Ujawnienie i poparcie wynalazków w dziedzinie farmacji  
Obowiązkiem zgłaszającego jest zapewnienie dostatecznego ujawnienia wynalazku w dacie 

zgłoszenia. W przypadku nowych związków chemicznych w opisie zgłoszenia powinny być 
zamieszczone odpowiednie dane potwierdzające, że zastrzegane nowe związki zostały otrzymane 
i scharakteryzowane, a ponadto, że zbadano ich własności użytkowe związane z przewidywanym 
zastosowaniem. Wymagane jest podanie w opisie wynalazku sposobu otrzymywania tych 
związków oraz danych je identyfikujących, takich jak np.: temperatura topnienia i/lub wrzenia, 
analiza widmowa. Ponadto zgłaszający powinien wskazać w opisie wynalazku, jakie jest 
zastosowanie zastrzeganych związków. Określenie potencjalnej użyteczności, wydedukowanej na 
podstawie stanu techniki, nie stanowi rozwiązania konkretnego problemu technicznego 
i dostatecznego ujawnienia.  

Aby ujawnić środki farmaceutyczne i ich zastosowania, w opisie zgłoszenia powinny być 
podane odpowiednie dane (np. dane farmakologiczne, biologiczne), które potwierdzają 
skuteczność danego związku w leczeniu określonych chorób. Efekt terapeutyczny może być 
wykazany na podstawie dowolnych danych, które przedstawiają wyraźną zależność pomiędzy 
aktywnością danej substancji i leczoną chorobą albo dowodzą jej bezpośredniego działania na 
mechanizm leżący u podstaw wskazywanej choroby. W dacie zgłoszenia powinno być wykazane, że 
deklarowany efekt terapeutyczny rzeczywiście został uzyskany w całym zastrzeganym zakresie.  

Akceptowalne są dane z badań in vivo, tj.: badania na liniach komórkowych, badania na 
modelach zwierzęcych, badania kliniczne itp., jednak nie ma wymogu przedkładania wyników takich 
badań. Akceptowalne są również wyniki badań in vitro, ale jedynie w przypadku możliwości ich 
bezpośredniej ekstrapolacji na systemy in vivo.  

Braku dostatecznego ujawnienia wynalazku nie można usunąć przez późniejsze uzupełnienie 
zgłoszenia o dodatkowe informacje, w tym nowe przykłady wykonania, ponieważ stanowiłoby to 
naruszenie art. 37 pwp.  

Wyniki niektórych badań eksperymentalnych czy inne dodatkowe dane dotyczące wynalazku, 
dostarczone po dacie zgłoszenia wynalazku, mogą być wzięte pod uwagę, ale tylko w sytuacji, kiedy 
są to informacje uzupełniające, stanowiące dodatkowe poparcie tego, co zostało ujawnione w dacie 
zgłoszenia. Materiały te nie stanowią części opisu zgłoszeniowego, pozostają w aktach zgłoszenia. 

 

Ujawnienie mikroorganizmu (art. 936 pwp) 
Jeżeli do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne jest użycie materiału biologicznego, który nie 

jest powszechnie dostępny ani nie może być przedstawiony w opisie w taki sposób, aby umożliwić 
znawcy zastosowanie wynalazku, ujawnienie go może polegać na powołaniu się na dokonane, 
najpóźniej w dacie zgłoszenia, zdeponowanie tego materiału w kolekcji uznanej na podstawie umowy 
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międzynarodowej lub w kolekcji krajowej, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego. 
W Polsce aktualnie są trzy kolekcje uprawnione do przyjmowania depozytów 

mikroorganizmów w celach patentowych. Należą do nich: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. 
Ludwika Hirszfelda Państwowej Akademii Nauk, które mają status kolekcji międzynarodowych, oraz 
Narodowy Instytut Leków, mający status jedynie kolekcji krajowej. Poświadczenia tej ostatniej 
instytucji uznawane są zatem wyłącznie przed Urzędem Patentowym RP.  

Urząd nie akceptuje depozytów dokonanych w kolekcjach, które nie mają statusu kolekcji 
krajowej czy międzynarodowej. W związku z tym powoływanie się na depozyty niemające statusu 
takich kolekcji nie jest skuteczne. Numery takich depozytów powinny być wykreślane z zastrzeżeń, 
ponieważ ich stosowanie jest nieuprawnione.  

Jeżeli nie ma możliwości powołania się na uznawany depozyt, to w celu spełnienia wymogu 
dostatecznego ujawnienia wynalazku opartego na materiale biologicznym należy ten materiał 
przedstawić w opisie patentowym w sposób na tyle jasny i jednoznaczny, aby możliwe było jego 
powtarzalne odtworzenie. W przeciwnym razie wynalazek uważa się za nieujawniony, co skutkuje 
odmową udzielenia patentu.  

 

Suplementy diety 
W przypadku wynalazków dotyczących suplementów diety zarówno opis, jak i zastrzeżenia 

patentowe powinny jednoznacznie określać skład jakościowy i/lub ilościowy zastrzeganego wytworu. 
W tytule zastrzeżeń dotyczących suplementów diety nie należy podawać wyraźnego przeznaczenia 
medycznego (np. konkretnej choroby), można natomiast wskazać, że taki suplement jest przeznaczony 
dla pacjentów posiadających określone zaburzenia czy dysfunkcje. Zalecana jest następująca redakcja 
tytułu zastrzeżeń: „Suplement diety, zawierający X, Y, Z przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami 
wątroby / wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej / oczyszczający organizm z toksyn / wspomagający 
procesy uczenia się i pamięci” lub „Zastosowanie substancji X jako suplementu diety przeznaczonego 
dla (…)”.  

Do oceny poziomu wynalazczego wynalazków obejmujących suplementy diety wskazane jest 
zastosowanie podejścia problem – rozwiązanie. Należy ocenić, czy w stanie techniki istniały wyraźne 
wskazówki lub zachęta, które skłoniłyby znawcę do takiego zmodyfikowania lub dostosowania 
najbliższego stanu techniki, aby uzyskać takie same efekty techniczne jak w zastrzeganym 
rozwiązaniu. Jeżeli takich wskazówek w stanie techniki nie było, to można uznać, że rozwiązanie 
posiada poziom wynalazczy.  

Urząd Patentowy nie wymaga zamieszczania badań dotyczących skuteczności lub 
bezpieczeństwa zastrzeganych suplementów, podobnie jak Główny Inspektorat Sanitarny 
zajmujący się ich rejestracją.  
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