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 Ustawa normuje: 

1)stosunki w zakresie  

 -wynalazków,  

 -wzorów użytkowych,  

 -wzorów przemysłowych,  

 -znaków towarowych,  

 -oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 

2)zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i  

wynagradzać ich twórców; 

3)zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej 

"Urzędem Patentowym". 
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• Wynalazki  Patenty oraz 
dodatkowe 

prawa ochronne  

• Wzory użytkowe 

• Znaki towarowe Prawa 
ochronne 

• Wzory przemysłowe 

• Topografie układów scalonych 

• Oznaczenia geograficzne  

Prawa z 
rejestracji  

Właściwość  

Urzędu Patentowego 



Art. 11  

PWP 
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Wydanie decyzji o udzieleniu: 1) patentu na wynalazek oraz 2) prawa ochronnego na wzór 

użytkowy  następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, 

czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. 

Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje po 

sprawdzeniu w Urzędzie Patentowym prawidłowości zgłoszenia tego wzoru. 

 

PROJEKTY WYNALAZCZE 

wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,  

topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie! 

Dobra zaliczone do kategorii projektów wynalazczych są ze swej natury rozwiązaniami, 

swoistymi efektami kreacyjnego wysiłku intelektualnego człowieka, z czego wynika ich wartość 

i co w istocie uzasadnia, a jednocześnie warunkuje ochronę prawną.  

Pozostające poza tą grupą znaki towarowe i oznaczenia geograficzne mają zupełnie odmienny 

charakter i funkcję - nie są rozwiązaniami, lecz symbolami, swoistymi środkami przekazu, 

których rola informacyjna, identyfikacyjna, reklamowa wynika z ich przyporządkowania do 

określonego towaru lub usługi. 
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PROJEKTY WYNALAZCZE 

Art. 11 

1.Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również 

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy. 

2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do 

uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. 

3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku 

wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o 

którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły 

inaczej. 

4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu przysługiwać będą 

prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru 

przemysłowego w związku z wykonywaniem tej umowy. 

5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy 

pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego 

albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą 

ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1. 
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Art.  8.  [Uprawnienia twórców] 

1. Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do: 

1)uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; 

2)wynagrodzenia; 

3)wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach. 

2. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo 

do wynagrodzenia określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, obowiązującym w dniu 

zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Przepis ust. 

1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do współtwórcy. 



WYNALAZEK art. 24 PWP 
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WYNALAZEK to rozwiązanie: 

-nowe,  

-posiadające poziom wynalazczy i  

-nadające się do przemysłowego stosowania,  

bez względu na dziedzinę techniki.  



NOWOŚĆ art. 25 PWP 
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Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wyłącza to możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub mieszanin stanowiących 

część stanu techniki do zastosowania lub zastosowania w ściśle określony sposób w sposobach leczenia lub 

diagnostyki, pod warunkiem że takie zastosowanie nie stanowi części stanu techniki. 

 

Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której 

oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do 

wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez 

stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 

Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w 

zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z 

wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości 

powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. 



POZIOM WYNALAZCZY art. 26 PWP 
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Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w 

sposób oczywisty, ze stanu techniki. 

 

 

ZNAWCA 

Dla oceny poziomu wynalazczego punktem odniesienia jest w konsekwencji osoba, "która w dziedzinie, której 

dotyczy wynalazek posiada wiedzę i umiejętności co najmniej takie, jakie należą do zasobu wiedzy ogólnie i 

powszechnie przyjętej, akceptowanej przed datą pierwszeństwa wynalazku. Zasób ten można określić jako 

powszechnie i ogólnie uznawany dorobek w tej dziedzinie techniki" (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 

kwietnia 2008 r., VI SA/Wa 89/08). 

Spełnienie przesłanki nastąpi wtedy, gdy efekt uzyskiwany dzięki wynalazkowi różni się  

od sumy rezultatów, które znajdują się w ogólnym zasobie wynalazków, tworzących stan techniki.  



PRZEMYSŁOWE STOSOWANIE art. 27 PWP 
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Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być 

uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności 

przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. 

Działalność przemysłowa powinna być rozumiana szeroko,  

jako obejmująca każdą działalność o charakterze technicznym.  



ROZWIĄZANIA NIEBĘDĄCE WYNALAZKAMI 

art. 28 PWP 
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Za wynalazki nie uważa się w szczególności: 

1)odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 

2)wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 

3)planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 

4)wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie 

przyjętych i uznanych zasad nauki; 

41)wytworów lub sposobów, których: 

 a)możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub 

 b)wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego  

 przez zgłaszającego - w świetle powszechnie przyjętych i  

 uznanych zasad nauki; 

5)programów do maszyn cyfrowych; 

6)przedstawienia informacji. 

Przykładem takiego wytworu jest perpetuum mobile,  

tj. hipotetyczna maszyna funkcjonująca w sposób ciągły  

bez zasilania energią z zewnątrz i bez zmian energii  

własnej, co jest niezgodne z pierwszą zasadą termodynamiki.  

Podobnie koncepcja maszyny, która pobiera ciepło z  

otoczenia i w całości zamienia je na pracę, jest sprzeczna  

z drugą zasadą termodynamiki. Inne powszechnie znane  

przykłady tego rodzaju wytworów to "kamień filozoficzny",  

alchemiczna technologia produkcji złota, "eliksir życia",  

"różdżka", ekran promieniowania "geopatycznego„…. 



ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, NA KTÓRE NIE 

UDZIELA SIĘ PATENTÓW art. 29 PWP 
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Patentów nie udziela się na: 

1)wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub 

dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z 

wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez  prawo; 

2)odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne (w całości składające się ze 

zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie) sposoby hodowli roślin lub 

zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do 

wytworów uzyskiwanych takimi sposobami; 

3)sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz 

sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy 

produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 

 



PATENT art.63 PWP 
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Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób 

zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

    Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia 

    wynalazku w Urzędzie Patentowym. 

 

    Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe,  

    zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć 

    do wykładni zastrzeżeń patentowych. 

Art. 53 PWP Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego. 

Art. 54 ust. 1 PWP Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego. 

Patent jest prawem podmiotowym o charakterze majątkowym, które  

powstaje na mocy konstytutywnej decyzji administracyjnej  

Urzędu Patentowego, prowadzącej do udzielenia uprawnionemu  

ograniczonej w sposób czasowy i terytorialny wyłączności w  

zakresie gospodarczej eksploatacji wynalazku 



PATENT art.66 ust. 1 PWP 
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Uprawniony z patentu może zakazać 

osobie trzeciej, niemającej jego zgody, 

korzystania z wynalazku w sposób 

zarobkowy lub zawodowy polegający 

na: 

1)wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, 

wprowadzaniu do obrotu lub 

importowaniu dla tych celów produktu 

będącego przedmiotem wynalazku lub 

2)stosowaniu sposobu będącego 

przedmiotem wynalazku, jak też 

używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do 

obrotu lub importowaniu dla tych celów 

produktów otrzymanych bezpośrednio 

takim sposobem. 

 



PATENT DODATKOWY 
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Art. 30 PWP  patent dodatkowy  

Uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy 

wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie (patent dodatkowy). Można również uzyskać patent 

dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego. 

 

Patent dodatkowy zasadniczo związany jest z patentem głównym! 

 

Art. 91 PWP 

Wraz z patentem głównym tracą moc patenty dodatkowe. Jeżeli patent główny traci moc z przyczyny 

niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu 

głównego stają się patentami i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny. 



PATENT – przeniesienie patentu i licencja  
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Art. 66 ust. 2 PWP 

Uprawniony z patentu może w drodze 

umowy udzielić innej osobie upoważnienia 

(licencji) do korzystania z jego wynalazku  

(umowa licencyjna). 

 

Art. 67 ust. 1-3 PWP 

 1. Patent jest zbywalny i podlega 

dziedziczeniu. 

2. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, 

pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej. 

3. Przeniesienie patentu staje się skuteczne 

wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego 

przeniesienia do rejestru patentowego. 

 

 



PATENT – nadużycie patentu  
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Art. 68 ust. 1-2 PWP 

Uprawniony z patentu lub z licencji nie może 

nadużywać swego prawa, w szczególności 

przez uniemożliwianie korzystania z 

wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest 

ono konieczne do zaspokojenia potrzeb 

rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga 

tego interes publiczny, a wyrób jest 

dostępny społeczeństwu w niedostatecznej 

ilości lub jakości albo po nadmiernie 

wysokich cenach. 

Nie uważa się za nadużycie prawa, 

uniemożliwiania korzystania z wynalazku 

przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia patentu. 

 

 



PATENT – dozwolony użytek 
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Art. 69 ust 1-4 PWP 

1. Nie narusza się patentu przez: 

1)korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej; 

2)korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne 

do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego; 

3)stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania; 

4)korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są 

wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów 

ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności produktów leczniczych; 

5)wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej. 

Decyzję o korzystaniu z wynalazku w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podejmuje w zależności od okoliczności 

właściwy minister lub wojewoda i niezwłocznie zawiadamia o tym uprawnionego. W decyzji określa się zakres i okres 

korzystania z wynalazku.  Na decyzję służy skarga do sądu administracyjnego. Osobie, której wynalazek jest  

wykorzystywany dla celów państwowych, przysługuje prawo do wynagrodzenia ze środków budżetu Państwa, w wysokości 

odpowiadającej wartości rynkowej licencji. 

 



PATENT – licencja przymusowa art. 82 
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Urząd Patentowy może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej 

osoby (licencja przymusowa), gdy: 

1)jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa, w 

szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzkiego 

oraz ochrony środowiska naturalnego; 

2)zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany w rozumieniu art. 68, lub 

3)zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym pierwszeństwem 

(patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie umowy licencyjnej, 

zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent 

zależny), z którego korzystanie wkraczałoby w zakres patentu wcześniejszego; w tym przypadku 

uprawniony z patentu wcześniejszego może żądać udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z 

wynalazku będącego przedmiotem patentu zależnego (licencja wzajemna). 

 

Pod warunkiem, że 

korzystanie z wynalazku 

będącego przedmiotem 

patentu zależnego, jeżeli 

są to wynalazki dotyczące 

tego samego przedmiotu, 

wprowadza istotny postęp 

techniczny o poważnym 

znaczeniu gospodarczym 

Urząd Patentowy, po 

stwierdzeniu, że patent 

jest nadużywany w 

rozumieniu art. 68, może 

postanowić o możliwości 

ubiegania się o licencję 

przymusową i ogłasza to 

w "Wiadomościach 

Urzędu Patentowego". 

Licencja przymusowa może zostać udzielona, jeżeli ubiegający się o nią wykaże, że czynił 

wcześniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Spełnienie tego warunku nie jest 

konieczne do udzielenia licencji przymusowej w celu zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia 

bezpieczeństwa Państwa albo w przypadku ogłoszenia o możliwości ubiegania się o licencję 

przymusową. 



Unieważnienie i wygaśnięcie patentu 
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Art,. 89 ust. 1 PWP 

Patent może zostać unieważniony w całości lub części na 

wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, 

że: 

1)Nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu; 

2)wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, 

aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić; 

3)patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią 

zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego. 

 

Art. 90 ust. 1  

Patent wygasa na skutek: 

1)upływu okresu, na który został udzielony; 

2)zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed 

Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą 

prawa na patencie; 

3)nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty 

okresowej albo 

4)trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, 

z zastrzeżeniem art. 937, z powodu braku 

potrzebnego do tego materiału biologicznego, który 

stał się niedostępny i nie może być odtworzony na 

podstawie opisu. 

 



Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne,  

jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego  

praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu  

z wyrobów. 

WZÓR UŻYTKOWY art. 94 
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Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne 

rozwiązanie o charakterze technicznym, 

dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia 

przedmiotu o trwałej postaci. 

 



WZÓR UŻYTKOWY 
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Art. 95 PWP 

1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. 

2. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego 

w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w 

Urzędzie Patentowym. 

 
Art. 96 PWP Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają  

zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego. 

Art. 98 Udzielone prawa ochronne na  

wzory użytkowe podlegają wpisowi do 

 rejestru wzorów użytkowych. 

Art. 99 ust. 1 PWP Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy 

 stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. 

Art.100 PWP !! odpowiednie 

stosowanie przepisów  
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Art. 102 ust. 1 PWP  

Wzorem przemysłowym jest 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. 

102 ust. 2 i 3 PWP WYTWÓR 

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w  

szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem  

programów komputerowych. 

Za wytwór uważa się także: 

1)przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i  

ponowne złożenie (wytwór złożony); 

2)wymienialną część składową wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego  

pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie,  

z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy. 



NOWOŚĆ art. 103 PWP 
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Wzór przemysłowy uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której 

oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został 

udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, z 

zastrzeżeniem ust. 2. Wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, 

gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. 

Wzoru nie uważa się za 

udostępniony publicznie, w 

rozumieniu ust. 1, jeżeli nie mógł 

dotrzeć do wiadomości osób 

zajmujących się zawodowo 

dziedziną, której wzór dotyczy. 

Nie wyłącza to możliwości udzielenia prawa z rejestracji, 

jeżeli wzór przemysłowy: 

1)został ujawniony osobie trzeciej, która w sposób wyraźny 

lub dorozumiany była zobowiązana do zachowania 

poufności; 

2)został ujawniony w ciągu 12 miesięcy przed datą, według 

której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z 

rejestracji, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę, jego 

następcę prawnego lub - za zgodą uprawnionego - przez 

osobę trzecią, a także jeżeli ujawnienie nastąpiło w wyniku 

nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy 

prawnego. 

 



INDYWIDUALNY CHARAKTER  

art. 104 ust. 1 PWP 
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Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie 

wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim 

przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo. 



PRAWO Z REJESTRACJI art. 105 PWP  
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 Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z 

wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do 

obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, 

lub składowania takiego wytworu dla takich celów. 

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. 

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w  

Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy. 

 



REJESTRACJA art. 106 art. 107 PWP  
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Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby 

sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania z wzoru 

przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest 

zabronione przez prawo. 

Praw z rejestracji nie udziela się również, z zastrzeżeniem  

wyjątków przewidzianych w ustawie, na wzory przemysłowe  

zawierające oznaczenia, o których mowa w art. 1291 ust. 1 pkt 8-11. 

 

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu: 

1)wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej; 

2)które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w 

celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania 

z innym wytworem. 

Nie stoi to na przeszkodzie 

rejestracji wzoru przemysłowego 

przeznaczonego do 

wielokrotnego składania lub 

łączenia wzajemnie 

wymienialnych wytworów w 

ramach systemu modularnego. Tzw. „klauzula lego” 



  

28 Źródło: https://projektowanieproduktow.wordpress.com/2015/12/04/plastic-part-design-prawo-ochrona-przed-plagiatem-lub-jego-unikanie/comment-page-1/ 

https://projektowanieproduktow.wordpress.com/2015/12/04/plastic-part-design-prawo-ochrona-przed-plagiatem-lub-jego-unikanie/comment-page-1/
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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. 



ZNAKI TOWAROWE art. 120 
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Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, 

może być w szczególności : 

-wyraz, włącznie z nazwiskiem,  

-rysunek,  

-litera,  

-cyfra,  

-kolor,  

-forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub 

opakowania,  

-a także dźwięk. 

Znak słowny:        JUST DO IT 

  LEVI’S 

                 PHILIPS 

 

 

Znak graficzny: 

 

 

 

 

Znak słowno-graficzny: 

Znak przestrzenny: 

Znak – kolor: 

PRZYKŁADY 

Znak przestrzenno- 

słowno-graficzny: 

Znak dźwiękowy: 
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Art. 121 Na znak towarowy może być udzielone prawo 

ochronne. 

 

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które: 

1)nie może być znakiem towarowym; 

2)nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone; 

3)składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w 

szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, 

sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; 

4)składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo 

używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych; 

5) 3 składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru 

samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie 

wartość towaru; 

6)zostało zgłoszone w złej wierze; 

7)jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

 

……. 

 

Bezwzględne przeszkody rejestracji Art. 130 Odmowa udzielenia prawa ochronnego nie może 

nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w 

Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego 

używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach 

obrotu.  WTÓRNA ZDOLNOSĆ ODRÓŻNIAJĄCA 
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8) zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, 

patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub 

tradycję narodową; 

9)zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, 

organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub 

odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie 

używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu 

terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar 

działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże 

się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu 

samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie; 

10)zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, 

flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, 

stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba 

że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania 

takiego oznaczenia w obrocie; 

 

Bezwzględne przeszkody rejestracji cd. 
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11)zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności 

znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to 

wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, 

że jest uprawniony do jego używania; 

12)ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, 

jakości lub pochodzenia geograficznego towaru; 

13) stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin 

zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin 

tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych. 

 

Bezwzględne przeszkody rejestracji cd. 
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Po rozpatrzeniu sprzeciwu, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: 

1)którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich; 

2)identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na 

rzecz innej osoby dla identycznych towarów; 

3)identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym 

pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko 

wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze 

znakiem wcześniejszym; 

4)identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z 

wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego 

znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla 

odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego; 

5)identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do 

uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy 

przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi 

ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego 

ze znakiem powszechnie znanym; 

6) 7 jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę 

oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z 

wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania 

późniejszego znaku towarowego. 

 

Względne przeszkody rejestracji art. 131(1) PWP 
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Art.. 151 ust. 3 PWP Przez uzyskanie prawa 

ochronnego nabywa się prawo wyłącznego 

używania znaku towarowego w sposób 

zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Udzielone prawa ochronne na znaki 

towarowe podlegają wpisowi do rejestru 

znaków towarowych. 

 Udzielenie prawa ochronnego na 

znak towarowy stwierdza się przez 

wydanie świadectwa ochronnego na 

znak towarowy. 

 
Uprawniony może wskazać, że jego 

znak został zarejestrowany, poprzez 

umieszczenie w sąsiedztwie znaku 

towarowego litery "R" wpisanej w okrąg. 

 

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 

10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie 

Patentowym. 

Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 

10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy 

okres ochrony. 
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Art. 154 PWP 

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 

1)umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, 

oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu 

w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym 

znakiem; 

2)umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub 

związanych ze świadczeniem usług; 

3)posługiwaniu się nim w celu reklamy. 

 

Art. 162 ust. 1Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.  

Art. 162 ust. 4 PWP Prawo 

ochronne na znak towarowy 

może być również 

przeniesione w stosunku do 

niektórych towarów, dla których 

prawo to jest udzielone. 

Art.  163 ust. 1 PWP 

 Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy 

może udzielić innej osobie upoważnienia do używania 

znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Do umowy tej 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 ust. 1-4 oraz art. 

78 i art. 79. 



OZNACZENIA GEOGRAFICZNE 
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Art. 174 PWP  

Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się 

bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), 

które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia 

lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego 

towaru. 

Art. 196 ust. 1 i 2 PWP 

Przez topografię układu scalonego, zwaną dalej "topografią", rozumie się rozwiązanie 

polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z 

których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń 

układu scalonego. 

Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z 

elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych 

połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu 

spełniania funkcji elektronicznych. 

TOPOGRAFIE UKŁADÓ SCALONYCH 


