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Ochrona 

własności 

intelektualnej

Prawa własności 

przemysłowej

tajemnica 
przedsiębiorcy 

(know how)

- ochrona dóbr osobistych

- prawo do firmy

- prawo do bazy danych

- prawo do nowych odmian roślin

Prawa autorskie 
i prawa pokrewne

Własność intelektualna
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Strategia zarządzania 
własnością intelektualną

uprp.gov.pl

audyt powstających i chronionych dóbr

- audyt efektywności stosowanej strategii

Identyfikacja 
dóbr 

intelektualnych

Identyfikacja 
podmiotów 

uprawnionych

Strategia 
ochrony

Komercjalizacja

Identyfikacja dóbr intelektualnych

uprp.gov.pl

Rozwiązania 
techniczne

(wynalazki, 
wzory użytkowe, 

know how)

Oznaczenia 
odróżniające 

i ochrona zewnętrznej 
postaci produktu

(firma, znaki towarowe, 
design)

Utwory 
i przedmioty praw 

pokrewnych 
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Podmiot praw 
własności intelektualnej

uprp.gov.pl

Twórcą jest zawsze osoba fizyczna!

Podmiot praw autorskich 
- współautorstwo

uprp.gov.pl
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Utwory pracownicze

uprp.gov.pl

Strategia ochrony

uprp.gov.pl

•Wybór dóbr intelektualnych
(utwory, wynalazki, wzory przemysłowe, know how, 

etc.)

• Sposób ochrony:
• Formalny (np. ochrona patentowa)

• Nie wymagający formalności (np. know how)

• Zakres ochrony: 
• Przedmiotowy 

• Terytorialny

• Czasowy

• Analiza korzyści i kosztów
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Komercjalizacja 
praw własności intelektualnej

uprp.gov.pl

W tym między innymi:

• Sprzedaż praw własności intelektualnej

• Udzielenie zgody na korzystanie z przedmiotów własności 
intelektualnej (licencja)

• Wniesienie praw własności intelektualnej jako 
aportu do spółki 

uprp.gov.pl

sukces na rynku realny zysk zabezpieczenie 

przed naśladownictwem

uproszczona

komercjalizacja 
prestiż marki

łatwiejsze 

dochodzenie roszczeń

ochrona własności 

intelektualnej

Dlaczego warto chronić 
własność przemysłową?
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Prawa własności przemysłowej
- zasada terytorialności

uprp.gov.pl

• Prawa wyłączne do przedmiotów własności 

przemysłowej powstają na mocy decyzji urzędów 

patentowych i obowiązują na terytorium kraju, który 

tych praw udzielił.

• Prawa wyłączne udzielane w różnych krajach są 

od siebie niezależne i podlegają ustawodawstwu 

kraju, który te prawa przyznał.

Prawa własności przemysłowej

uprp.gov.pl

Ubiegając się o udzielenie praw własności przemysłowej:

• składa się oddzielne wnioski oraz

• prowadzi oddzielne postępowania 

• w każdym z krajów, w których chcemy uzyskać ochronę 

konkretnych rozwiązań lub oznaczeń.

Możemy skorzystać również z procedur międzynarodowych 
lub regionalnych
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Systemy ochrony
własności przemysłowej

uprp.gov.pl

Krajowy  

Urząd Patentowy 
RP 

i inne urzędy 
krajowe 

przedmioty 
własności 

przemysłowej 
chronione w 

danym państwie 

Międzynarodowy 

Biuro 
Międzynarodowe 

Światowej Organizacji 
Własności 

Intelektualnej (WIPO) 
+ urzędy krajowe 

• wynalazki

• znaki towarowe

• wzory przemysłowe

• oznaczenia 

geograficzne

Regionalne
(w Europie)

Europejski 
Urząd 

Patentowy

• tylko wynalazki

•  38 państw 

członkowskich 

(wszystkie UE oraz 

11 innych państw 

europejskich)

Urząd Unii 
Europejskiej 

ds. Własności 
Intelektualnej

(EUIPO)

•znaki towarowe UE

• wzory wspólnotowe

•  jednolity skutek 

rejestracji na terenie 
wszystkich państw 

członkowskich UE

Własność przemysłowa

uprp.gov.pl

PRZEDMIOT WŁASNOŚCI 

PRZEMYSŁOWEJ
PRAWO WYŁĄCZNE

OKRES OCHRONY 

(w latach)

wynalazek patent 20*

wzór użytkowy prawo ochronne 10

topografie układów 

scalonych
prawo z rejestracji 10

wzór przemysłowy prawo z rejestracji 25

znak towarowy prawo ochronne
10 +

(możliwość przedłużania)

oznaczenie geograficzne prawo z rejestracji bezterminowo

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

uprp.gov.pl

rozwiązanie o charakterze technicznym –

może dotyczyć opracowania nowego urządzenia, 

produktu, metody, procesu lub stanowić 

dodatkowe unowocześnienie już istniejących rozwiązań

• Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki 

na wynalazki, które są:

onowe, 

oposiadają poziom wynalazczy (nieoczywistość),

onadają się do przemysłowego stosowania.

Rozwiązania techniczne,
wynalazki

uprp.gov.pl
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Wzór użytkowy

uprp.gov.pl

nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym 

dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu 

o trwałej postaci

rys. urządzenie do rozdrabniania odpadów

Wzór przemysłowy

uprp.gov.pl

nowa i posiadająca indywidualny charakter postać 

wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez 

cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę 

lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację
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Plany, schematy

uprp.gov.pl

uprp.gov.pl
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Kolejność działań

uprp.gov.pl

najpierw zgłoszenie, 
później publikacja wyników badań w fachowej literaturze!

1 2

Wynalazek / wzór użytkowy / 
wzór przemysłowy

uprp.gov.pl
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Znak towarowy

uprp.gov.pl

oznaczenie umożliwiającego odróżnienie towarów jednego 

przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz 

możliwego do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych 

w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego przedmiotu 

udzielonej ochrony. 

Rodzaje znaków towarowych

uprp.gov.pl
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

uprp.gov.pl

Edyta Demby-Siwek
Prezes Urzędu Patentowego RP
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