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Znaczenie własności przemysłowej



• język łaciński „innovare” – „tworzenie czegoś nowego”, 
„odnowienie”;

• pojęcie wprowadzone przez J.A. Schumpetera

• kreatywność – nieodłączny element innowacyjności, w tym: 
twórcza destrukcja – niszczenie istniejących struktur i zastępowanie 
ich nowymi, bardziej efektywnymi. Nadawanie zasobom nowych 
możliwości tworzenia bogactwa – np. minerały nabierają znaczenia 
jako surowce.

Innowacja



Rodzaje innowacji wg OSLO Manual 

• produktowe 

• procesowe

• organizacyjne 

• marketingowe 



Własność intelektualna



Ochrona własności intelektualnej.
Najważniejsze korzyści

• wzmacnia pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną 
oraz stanowi zachętę do innowacyjności i kreatywności

• stanowi istotny składnik majątku, w tym zwiększa 
dochody i umożliwia zwrot nakładów inwestycyjnych

• ułatwia komercjalizację i transfer technologii 
(umowy o przeniesieniu praw; umowy licencyjne)

• podnosi prestiż, kształtuje atrakcyjny wizerunek

• zwiększa pewność obrotu, zmniejszając ryzyko naruszeń 
oraz ułatwia dochodzenie roszczeń wobec 
nieuczciwych konkurentów 



Urząd Patentowy został powołany dekretem 
Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego
z 13 grudnia 1918 r. 

Zgłoszeń dokonujemy 
w Urzędzie Patentowym RP



INFORMACJA 
PATENTOWA
TO ŹRÓDŁO:

Informacji technicznych

Informacji prawnych

Informacji biznesowych

ROCZNIE NA 
ŚWIECIE PUBLIKUJE 
SIĘ OKOŁO:

60 tys. czasopism naukowo-technicznych,

100 tys. książek naukowo-technicznych

kilkaset  tysięcy referatów

ponad 1,5 miliona dokumentów patentowych

NALEŻY 
PAMIĘTAĆ, ŻE …

tylko 5 – 15% informacji znajdującej się

w literaturze patentowej jest publikowane

gdziekolwiek poza nią

aż 85 – 95% wiedzy technicznej 

publikowanej na świecie jest  dostępne w

literaturze patentowej …



Prawa własności przemysłowej



Wynalazek

To też 

wynalazek !



Zdolność patentowa wynalazku

Wynalazek, by uzyskać ochronę patentową, musi posiadać charakter 

techniczny oraz cechować się :

• nowością w skali światowej

• poziomem wynalazczym 

(nieoczywistością)

• przemysłową stosowalnością 

Segway – najpopularniejszy wynalazek 
amerykańskiego przedsiębiorcy –

Deana Kamena, właściciela ponad 130 
patentów 

Odzież specjalna dla 
pirotechników 

Firma Moratex z Łodzi 



• Duński wynalazca Karl Krøyer zgłosił w Holenderskim Urzędzie 
Patentowym wynalazek na sposób podnoszenia zatopionych okrętów za 
pomocą ciał wypornych

• Legenda mówi, że egzaminator jako materiał przeciwstawny wykorzystał 
komiks, w którym Kaczor Donald wraz z siostrzeńcami wydobywa wrak za 
pomocą piłeczek pingpongowych

Przypadek Kaczora Donalda

https://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck/

NL 6514306 (1966)
„The Sunken Yacht” (1949)
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Wszystko jasne?

W.107883 „Uniwersalna bryła termograwitacyjna –
androcyklosfera”

„Bryła androcyklosferyczna (3) jest naturalnym 
akumulatorem termoindukcyjnym o właściwościach 
tworzenia elektrolewitacji przeciwtermicznej. 
W zależności od ukierunkowania osi androcyklosfery
(dopływ energii zewnętrznej do części przykurczonej-
półelipsoida ujemna lub do części wydłużonej-
półelipsoida dodatnia) energia, tworząca się wewnątrz, 
posiada odmienne właściwości termodynamiczne 
i elektrodynamiczne. Asymetria kształtu 
androcyklosfery rodzi asymetrię zjawisk fizycznych, 
które odpowiednio wykorzystane, dają uniwersalność 
zastosowania bryły, której punkty charakterystyczne 
wyznacza wzór matematyczny.”



Za wynalazki nie uważa się:

• odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych,

• wytworów o charakterze jedynie estetycznym,

• planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub 
gospodarczej oraz gier,

• wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być 
wskazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad 
nauki,

• programów do maszyn cyfrowych, 

• przedstawienia informacji.



Pozbawione zdolności patentowej są:

• Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem 
publicznym lub dobrymi obyczajami; 

• Przykładowo wynalazkami niepodlegającymi patentowaniu będą np. list 
eksplodujący przy otwarciu, mina przeciwpiechotna, urządzenie 
przeznaczone do torturowania. 

• odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli 
roślin lub zwierząt;

• sposoby diagnostyki lub leczenia ludzi oraz zwierząt metodami chirurgicznymi 
lub terapeutycznymi.

• wyłączenie tych metod jest uzasadnione gwarancją swobodnego ich 
zastosowania bez ograniczeń wynikających z praw wyłącznych. 





TOPOGRAFIE UKŁADÓW

SCALONYCH

WZÓR UŻYTKOWY

Rower wodny
Kategoria, numer i data zgłoszenia:
UZY: (21) 112060, (22) 27-03-2001
Kategoria i numer ochrony:
UZY: (11) 61586

rozwiązanie o charakterze technicznym 

nowe i użyteczne, dotyczące kształtu, 

budowy lub zestawienia elementów 

niepołączonych konstrukcyjnie przedmiotu 

o trwałej postaci.



Wzór przemysłowy

jest to nowa i posiadająca indywidualny charakter (oryginalność) 

postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności 

przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę 

lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. 



Nabywco, który chcesz kupować książki z mej drukarni, bacz uważnie 
i patrz na mój znak handlowy, który znajduje się na stronie tytułowej. 
Dzięki niemu nie będziesz nigdy zawiedziony. Nieżyczliwi drukarze 
bowiem moje nazwisko na swych gorszych, wybrakowanych 
wyrobach umieszczają, aby je łatwiej móc sprzedać

Benedykt Hektor, XV wiek  



Znak towarowy

• Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które nadaje się do
odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego
przedsiębiorstwa.

• Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament,
kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub
opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

znak towarowy = znak usługowy



Rodzaje znaków towarowych

 obrazowe (graficzne)

 słowne

 plastyczne (trójwymiarowe, przestrzenne)

 dźwiękowe 

 kombinowane

 niekonwencjonalne 



ZNAKI 
DŹWIĘKOWE







Źródło: www.interbrand.com



http://wyhacz.gazeta.pl/Wyhacz/1,88542,5634762,
Podrobki_rzadza_swiatem.html

http://www.smog.pl/txt_gfx_audio/34495/

najgorsze_podrobki_swiata_masakra/



Bardzo dziękujemy za uwagę 
i zapraszamy do współpracy


