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Aspekty prawne wynalazczości

Wsparcie dla młodych

wynalazców
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Prawo własności intelektualnej

Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 30.06.2000 r. 

- Dz.U.2013.1410 j.t.

Prawo autorskie

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. 

– Dz.U.2006.90.631 j.t.,
(2010.10.21 zm. Dz.U.2010.152.1016)

Wynalazki

Osobiste Majątkowe

Wzory użytkowe

Wzory przemysłowe

Znaki towarowe

Oznaczenia geograficzne

Topografia układów scalonych
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Prawo autorskie

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, 
przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,   

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).

2.1. Ochroną objęty może byd wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną 
odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał 
postad nieukooczoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
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Co nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego

Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; 

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 

4) proste informacje prasowe.
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Treść autorskich praw osobistych

Art. 16.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią 
nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy 
z utworem, a w szczególności prawo do: 

1) autorstwa utworu; 

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 
udostępniania go anonimowo; 

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
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Treść autorskich praw majątkowych

Art. 17.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do 
korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz 
do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych

Art. 36.  Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa 
majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 
1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy,  

który przeżył pozostałych; 
( ………)
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Wynalazek

Patentów udziela się – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki 
:

- nowe

- posiadające  poziom wynalazczy

- nadające  się do przemysłowego stosowania
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Nowośd – nie stanowią stanu techniki

Poziom wynalazczy – wynalazek nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty  
ze stanu techniki

Przemysłowe stosowanie – według wynalazku może byd uzyskany wytwór  
lub wykorzystany w jakiejkolwiek działalności  
przemysłowej oraz rolnictwie
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Art. 28. Za wynalazki nie uważa się:

- odkryd, teorii  naukowych  i metod matematycznych

- wytworów jedynie o charakterze estetycznym

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

- programów do maszyn cyfrowych

- przedstawiania informacji
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Art. 29. Patentów nie udziela się na: 

- wynalazek,  których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem 
publicznym lub dobrymi obyczajami

- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologicznie sposoby hodowli 
roślin lub zwierząt  (nie ma zastos. do mikrobiologicznych sposobów hodowli  
ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami)

- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub 
terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach 
i zwierzętach ( nie dot. produktów, a w szczególności substancji lub 
mieszanin stosowanych w diagnostyce i leczeniu)



11

Art. 63. Patent – prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób 
zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte 
w opisie patentowym. 

Opis patentowy i rysunki służą do wykładni zastrzeżeo patentowych.

Patent trwa 20 lat ( leki 25 lat)
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Art. 11. Prawo do patentu na wynalazek , prawa ochronnego na wzór 

użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje:

-twórcy

-pracodawcy, jeśli wynalazek został dokonany przez twórcę w wyniku 
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy

- różnym przedsiębiorcom – wynalazek dokonany w związku z wykonaniem 
umowy
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Prawo do wynagrodzenia

Twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego przysługuje 
prawo do wynagrodzenia. 

Wysokośd wynagrodzenia :

- umowa

- w słusznej proporcji do uzyskanych korzyści przedsiębiorcy

- wypłata corocznie przez 5 lat
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Przedmiot wynalazku

Przedmiotem wynalazku może byd:

- rozwiązanie konstrukcyjne

- układ elektryczny

- sposób postępowania

- substancja lub mieszanina
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

numer patentu: 208682                                 data publikacji: 2011.05.31

numer zgłoszenia: 379503                                          BUP nr: 22/2007

data zgłoszenia: 2006.04.21                         data ogłoszenia: 2007.10.29

MKP (edycja 8): H01H 31/12;  H02B 1/21;

tytuł: Niskonapieciowa podstawa bezpiecznikowa

własciciel: APATOR S.A., Torun (PL);

autor: Łatka Tomasz;Nowakowski Henryk;Wiatrowski Władysław;

skrót opisu: Łacznik elektryczny, zwłaszcza niskonapieciowa podstawa bezpiecznikowa zawierajacy

listwe z torem pradowym charakteryzuje sie tym, ze listwa (1) ma przynajmniej jeden tor

pradowy, którego ruch prostopadły wzgledem listwy (1) ograniczony jest poprzez

wystajacy poza jego obrys przynajmniej jeden element wchodzacy w wybranie blokujace

(16) w listwie (1). Tor pradowy blokowany jest przed ruchem wzdłuz listwy (1) poprzez

element blokujacy, który posiada przynajmniej jedno elastyczne ramie oraz ogranicznik

połozenia. Listwa (1) zawiera kanał (24) prowadzacy przewody sygnalizacyjne.
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numer patentu: 174123                      data publikacji: 1998.06.30

numer zgłoszenia: 304817 BUP nr: 5/1996

data zgłoszenia: 1994.08.25 data ogłoszenia: 1996.03.04

MKP (edycja 6): H02H 3/16; H02H 7/22;

tytuł: Układ elektryczny blokujacego zabezpieczenia upływowego, zwłaszcza dla
kopalnianych rozruszników manewrowych

własciciel: APATOR S.A., Torun (PL);

autor: Bartoszynski Jan; Krauze Piotr;

skrót opisu: Układ zawierajacy tyrystorowy zespół rozruchowy (A), transformatory iskrobezpieczne (5,
6), bezpieczniki (7, 8, 11), przekaznik czasowy (Kt), blokujace przekazniki upływowe (3,
4), element sprzegajacy (1) siec trójfazowa z obwodem kontrolnym i rezystory (Ra, Ra'',
Ra'''') połaczono w ten sposób, ze do faz odpływowych tyrystorowego zespołu
rozruchowego (A) przyłaczone sa rezystory (Ra, Ra'', Ra''''), a takze element sprzegajacy
(1), którego druga strona przyłaczona jest poprzez styk normalnie otwarty (2.1) zespołu
posredniczacego (2) do wejscia pomiarowego (a) przekaznika upływowego (3). Drugie
strony rezystorów (Ra'', Ra'''') połaczone sa poprzez styki odpowiednio (2.2, 2.3) zespołu
(2) do drugiej strony rezystora (Ra), natomiast zacisk (b) obudowy tyrystorowego zespołu
rozruchowego (A) odizolowany od obudowy kopalnianego rozrusznika manewrowego
przyłaczony jest do wejscia pomiarowego (c) drugiego blokujacego przekaznika
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numer patentu: 215728 data publikacji: 2014.01.31

numer zgłoszenia: 393037 BUP nr: 12/2012

data zgłoszenia: 2010.11.24 data ogłoszenia: 2012.06.04

MKP (edycja 8): C07D 263/54; C07D 263/56; C07D 263/57; C07D 263/58;

tytuł: Sposób wytwarzania pochodnych benzoksazolu

własciciel: Politechnika Warszawska, Warszawa (PL);

autor: Ochal Zbigniew; Banach Łukasz;

skrót opisu: Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania pochodnych benzoksazolu o wzorze
ogólnym 1, w którym pochodna 2-aminofenolu poddaje sie reakcji z równomolowa iloscia
kwasu karboksylowego, a reakcje prowadzi sie pod działaniem mikrofal.
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Art. 94. Wzór użytkowy – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze 

technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu 
o trwałej postaci. 

Użyteczne – pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy 
wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. 

Na wzór użytkowy udziela się prawa ochronnego. 

Prawo ochronne trwa 10 lat od zgłoszenia do UP RP. 
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numer wzoru:

numer zgłoszenia: 121738 BUP         nr: 17/2014
data zgłoszenia: 2013.02.06 data ogłoszenia: 2014.08.18
MKP (edycja 8): H02B 1/21; H01H 31/12;
tytuł: Rozłacznik bezpiecznikowy z mozliwoscia montazu rozłacznika na moscie

szynowym
własciciel: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Torun (PL);
autor: Baran Marcin;Geberle Damian;Łatka Tomasz;Łuczak Robert;Szarzynski Krzysztof;

skrót opisu: Rozłacznik bezpiecznikowy z mozliwoscia montazu rozłacznika na moscie szynowym,
zawierajacy podstawe kompletna z umiejscowionymi w niej szynami przyłaczowymi i
szynami odpływowymi oraz co najmniej jeden zacisk szynowy, charakteryzuje sie tym, ze
na bocznych scianach (12) prostokatnych otworów (11) podstawy kompletnej znajduja sie
podłuzne zaczepy (13), które zapewniaja mozliwosc umiejscowienia w podstawie
kompletnej osłony zacisków szynowych niezaleznie od tego, czy przetłoczenie zacisku
szynowego zazebia sie w pierwszym wycieciu, w drugim wycieciu, czy w trzecim wycieciu 

powierzchni kontaktowej szyn przyłaczowych (5).
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Art. 102. Wzór przemysłowy – nowa i posiadająca indywidualny charakter 

postad wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, 
konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez 
jego ornamentację.

• Nowy ( nie szkodzi nowości ujawnienie 12 mies. przed datą pierwszeostwa)

• Indywidualny charakter – jeśli ogólne wrażenie , jakie wywołuje na 
zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego 
na nim przez wzór  publicznie udostępniony  ( zakres swobody twórczej)

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji – prawo trwa 25 lat 
(5x 5 lat).
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R - 2643 Z - 21787 R - 5728 Z - 3310 R - 6418 Z - 3343

R - 7447 Z - 1901 R - 11689 Z - 10975 R - 592 Z - 19526

R - 15155 Z - 15183

R - 1541 Z - 20397

R - 7296 Z - 5831 R - 14724 Z - 14458

R - 461 Z - 19624 R - 12258 Z - 11315
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Art. 120 Znak towarowy – oznaczenie, które można przedstawid  

w sposób graficzny , jeśli nadaje  się do odróżnienia towarów i usług  jednego 
przedsiębiorstwa od towarów i usług  innego przedsiębiorstwa. 

Znakiem towarowym może byd:
- wyraz 
- rysunek 
- ornament
- kompozycja kolorystyczna
- forma przestrzenna
- melodia lub sygnał dźwiękowy

Na znak towarowy  udziela się prawa z rejestracji .  

Prawo trwa 10 lat z możliwością przedłużania na kolejne okresy 
dziesięcioletnie. 
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R - 65605 Z - 87962 R - 69268 Z - 102812 R - 81795 Z - 114476

Z - 284660R - 147372 Z - 213576 R - 183862 Z - 280605 R - 186048

R - 200141 Z - 299952 R - 214587 Z - 322206 R - 245025 Z - 377708

R - 247138 Z - 378791

LEW system

Z - 420856 R - 193132 Z - 299834
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Z - 271324 R - 180565 Z - 291865 R - 66430 Z - 89128

R - 81479 Z - 104960 R - 114686 Z - 161312 R - 91140 Z - 104335

R - 86671 Z - 119101 R - 120294 Z - 170137 R - 143400 Z - 167921

R - 151955 Z - 203903 R - 157241 Z - 274423 R - 165749 Z - 249848
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Z - 292940R - 158221 Z - 220366 R - 163298 Z - 247925 R - 191861

R - 174661 Z - 232533 R - 116211 Z - 132912
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Art. 174. Oznaczenie geograficzne
– oznaczenie odnoszące się do nazwy miejsca,  miejscowości lub regionu, 
które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu,
jeśli jakośd, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisane przede 
wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
(np. szampan z Szampanii, Muszynianka z Muszyny itp.)
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Art.196. Topografia układów scalonych
– przestrzenne rozplanowanie elementów,  z których co najmniej jeden jest 
elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeo układu scalonego. 

Układ scalony – jedno – lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony 
z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, 
ich wzajemnych połączeo przewodzących i obszarów izolujących, 
nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych.

Topografia układów scalonych – prawo z rejestracji – 10 lat.
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Zakres terytorialny ochrony:

- Urząd Patentowy RP - teren Polski

- Europejski Urząd Patentowy – Monachium, Haga - PE – kraje, które podpisały  
Konwencję o patencie europejskim – od 1973r – obecnie 35  paostw, 
Polska od 1.03.2004r.

- ochrona na całym świecie – zgłoszenie PCT ( badanie) – krajowe UP

- Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – OHIM – Alicante (Hiszpania) –
ochrona we wszystkich krajach UE - 28  paostw – Polska od 1.05.2004r

- Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej –
WIPO – Genewa (Szwajcaria) – obecnie 91 paostw – Polska od 1996r.
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APATOR SA:

- 195 wynalazków w UP RP

- 90 wzorów użytkowych

- 12 wzorów przemysłowych

- 141 znaków towarowych

- 19 patentów europejskich

- 9 znaków towarowych Wspólnoty

- 23 wzory przemysłowe Wspólnoty

- znak towarowy APATOR – ochrona w 51 krajach
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Dziękuję za uwagę.

Aleksandra Konklewska

Apator S.A.


