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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. 
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Urząd Patentowy RP
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Dotychczasowe działania UPRP 
w zakresie upowszechniania wiedzy 
o ochronie własności intelektualnej:

✓ przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym 
(konferencje, sympozja, seminaria, warsztaty, 
konkursy, wizyty młodzieży w Urzędzie itp.)

✓ Centrum Informacji o Ochronie Własności 
Przemysłowej w UPRP (tel. 22 579 05 55) 
Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl

✓ Wydawnictwa i publikacje

mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl


Własność intelektualna

Własność intelektualna

każdy wytwór pracy twórczej człowieka, 

który ze względu na swoją 

oryginalność oraz unikatowość 

zasługuje na ochronę.



Ochrona 
własności 

intelektualnej

Prawa własności 
przemysłowej

tajemnica 
przedsiębiorstwa 

(know how)

- ochrona dóbr osobistych

- prawo do firmy

- prawo do bazy danych

- prawo do nowych odmian roślin

Prawa autorskie 
i prawa pokrewne

Własność intelektualna



Najważniejsze regulacje prawne 

w prawie własności intelektualnej

 Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. 
– Prawo własności przemysłowej,

 Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

 Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. 
w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 
geograficznych i topografii układów scalonych,

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i 
wzorów użytkowych,

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie 
dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych 
i produktów ochrony roślin.



Dlaczego 

warto chronić 

własność 

intelektualną?

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

 prawa własności intelektualnej stanowią 
coraz bardziej istotny składnik majątku 
firmy, niekiedy najistotniejszy 
i przynoszący najwyższe dochody,

 posiadanie praw własności 
intelektualnej minimalizuje ryzyko 
naruszeń, a gdy do nich doszło – ułatwia 
dochodzenie roszczeń,

 prawa własności intelektualnej (takie jak 
znaki towarowe, wzory przemysłowe, 
utwory) mogą być zbywane i stanowić 
źródło przychodu np. z tytułu opłat 
licencyjnych, mogą być źródłem 
zabezpieczenia kredytów,

 podnosi prestiż, kształtuje atrakcyjny 
wizerunek.



PRZEDMIOT 

WŁASNOŚCI 

PRZEMYSŁOWEJ

PRAWO WYŁĄCZNE OKRES OCHRONY 

(w latach)

wynalazek patent 20 *

wzór użytkowy** prawo ochronne 10

wzór przemysłowy prawo z rejestracji 25

znak towarowy prawo ochronne

10 

(możliwość 

przedłużania)

oznaczenie 

geograficzne
prawo z rejestracji bezterminowo

topografie układów 

scalonych
prawo z rejestracji 10

*produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin - dodatkowe prawo ochronne 
(SPC – Supplementary protection certificate) – maksymalnie do 5 lat

** Wzór użytkowy bywa nazywany potocznie „małym patentem”

Przedmioty własności przemysłowej



Kolejność działań – najpierw zgłoszenie,
później publikacja!
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Zgodnie z zasadą „first to file”

prawo uzyskania ochrony przysługuje osobom 

fizycznym/ prawnym, 

które pierwsze dokonają zgłoszenia. 



https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple

-search?lng=pl

Wyszukiwarka praw 

własności przemysłowej

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl


Definicja wzoru
przemysłowego

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.



Fortepian Whaleton

– aut: Robert Majkut

Ręcznie wykonane drewniane oprawki 

do okularów firmy Niebagatela

Tramwaj bydgoskiej firmy PESA S.A.

Łóżko firmy Lomme

Wzory przemysłowe



 Znakiem towarowym może być
każde oznaczenie umożliwiające
odróżnienie towarów jednego
przedsiębiorstwa od towarów
innego przedsiębiorstwa oraz
możliwe do przedstawienia w 
rejestrze znaków towarowych
w sposób pozwalający na
ustalenie jednoznacznego
i dokładnego przedmiotu
udzielonej ochrony. 

 Znakiem towarowym, może być
w szczególności:  wyraz
(włącznie z nazwiskiem), 
rysunek, litera, cyfra, kolor, 
forma przestrzenna, w tym
kształt towaru lub opakowania, 
a także dźwięk. 

Definicja 

znaku 

towarowego



Znaki towarowe
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