
Elementy prawa ochrony własności przemysłowej 
 
własnośd intelektualna (intellectual property) – prawa dotyczące ochrony własności dzieł oraz przedmiotów 
własności przemysłowej  
własnośd przemysłowa (industrial property) – prawa dotyczące ochrony własności wynalazków, wzorów 
użytkowych, przemysłowych i zdobniczych, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeo 
pochodzenia towarów, 
prawo wynalazcze (right of the invention) – przepisy regulujące stosunki prawne w związku z powstaniem, 
ochroną i stosowaniem projektów wynalazczych, 
prawo patentowe (patent law) – przepisy regulujące stosunki prawne w związku z korzystaniem, ochroną i 
stosowaniem projektów wynalazczych, 
prawo ochronne (prawo z rejestracji wyrobów – right of protection) – prawo do wyłącznego korzystania, w 
sposób zarobkowy lub zawodowy z wzorów użytkowych przemysłowych i zdobniczych, na terenie paostwa, w 
którym dokonano ich rejestracji, 
prawo z rejestracji znaku towarowego (exclusive right in a mark) – prawo wyłącznego używania znaku 
towarowego, 
ochrona patentowa (patent protection) – ochrona prawna wynalazku wynikająca z patentu, 
patent (patent) – prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy 
lub zawodowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego paostwa lub paostw, przyznawane przez 
kompetentny organ paostwowy lub międzynarodowy, 
patent tymczasowy (provisional patent) – patent udzielony na krótki okres bez przeprowadzenia pełnego 
badania zdolności patentowej, 
patent główny (basic/main/original patent) – patent na wynalazek, który został uzupełniony patentem 
dodatkowym, 
patent dodatkowy  (patent of addition, additional/supplementary patent) – patent na ulepszenie lub 
uzupełnienie opatentowanego wynalazku, udzielony uprawnionemu z patent głównego, w przypadku gdy to 
ulepszenie lub uzupełnienie ma cechy wynalazku, a nie może byd stosowane samodzielnie, 
rodzina patentów (patent family) – patenty udzielone w różnych krajach na ten sam wynalazek tego samego 
twórcy, 
uprawniony z patentu (grantee, patentee, owner, holder of patent) – osoba fizyczna lub prawna, której 
udzielono patentu, 
wynalazek (invention) – nowe rozwiązanie zagadnienia technicznego, które może podlegad ochronie 
patentowej, 
czystośd patentowa (non-infringement of patent in force) – cecha rozwiązania technicznego (maszyn, 
urządzeo, materiałów, procesów technologicznych) umożliwiająca stosowanie tego rozwiązania bez 
naruszenia praw wyłącznych wynikających z ważnych patentów lub innych praw do przedmiotów własności 
przemysłowej w danym kraju, 
nowośd patentowa (patent novelty) – cecha projektu wynalazczego przypisywana mu pod warunkiem, że nie 
został powszechnie udostępniony (opublikowany, jawnie stosowany lub wystawiony na pokaz) przed datą, wg 
której oznacza się pierwszeostwo do uzyskania patentu, 
zdolnośd patentowa (patentability, patentability of an invention) – zespół cech projektu wynalazczego 
umożliwiający objęcie go ochroną patentową w danym kraju, 
wzór użytkowy (utility model/design) – wyrób charakteryzujący się nowością rozwiązania technicznego co do 
kształtu, budowy lub zestawienia o trwałej postaci, chroniony prawem ochronnym, 
wzór zdobniczy (ornamental design, design) – wyrób charakteryzujący się nowością i estetyką formy, nadający 
się do odtwarzania w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej, chroniony prawem ochronnym, 
wzór przemysłowy (industrial/registered design) – wyrób charakteryzujący się nowością formy i cech 
użytkowych, technicznych lub estetycznych, nadający się do odtwarzania w produkcji przemysłowej lub 
rzemieślniczej, chroniony prawem ochronnym, 
znak towarowy (trade mark) – znak zastrzeżony przez dane przedsiębiorstwo, nadany w celu odróżnienia 
towarów lub usług tego przedsiębiorstwa od towarów i usług takiego samego rodzaju, wykonywanych przez 
inne przedsiębiorstwa. 
 



Międzynarodowe zgłoszenie patentowe - zgłoszenie wniesione w ramach Układu o Współpracy Patentowej 
(PCT). 
 
Patent europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o 
udzielaniu patentów europejskich (Konwencja Monachijska z 5.10.1973 r.). Patent europejski udzielany jest na 
poszczególne kraje - strony Konwencji, wybrane przez zgłaszającego. W każdym paostwie, na które został 
udzielony patent europejski ma on ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy 
udzielony przez urząd patentowy tego paostwa. 
 
Znak towarowy Wspólnoty ma jednolity charakter, co oznacza, że wywiera jednakowy skutek na terytorium 
całej Wspólnoty.  Rejestracja, cesja, unieważnienie, zakaz używania odnosi się do całej Wspólnoty.  Definicja 
znaku Wspólnoty obejmuje każde oznaczenie, które może byd przedstawione w formie graficznej, w postaci 
słów, włącznie z nazwiskami, literami, cyframi, kształtem towarów lub ich opakowao o ile posiadają zdolnośd 
odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.  
Zgłaszającym mogą byd osoby prawne lub fizyczne pochodzące z krajów członkowskich Unii a także osoby 
spoza Unii. Wszystkie zgłoszenia publikowane są w 20 językach urzędowych Wspólnoty Europejskiej, w tych 
samych językach dokonywane są wszystkie wpisy do rejestru. Ochrona znaku trwa dziesięd lat licząc od daty 
zgłoszenia i może byd na wniosek właściciela przedłużona na dalsze okresy dziesięcioletnie. 
 
Dokument patentowy to: 

1) (sensu largo) każdy dokument urzędowy związany z postępowaniem w sprawie udzielenia ochrony na 
wynalazek lub wzór użytkowy, 

2) (sensu stricto) dokument urzędowy wydawany zgłaszającemu po udzieleniu tytułu ochronnego, 
Dokument patentowy obejmuje następujące elementy: 

 stronę tytułową - zawiera dane bibliograficzne i skrót opisu, 

 opis wynalazku i rysunek (jeżeli jest konieczny) - przedstawia szczegółowo wynalazek wraz z przykładami 
jego wykonania i stanowi wykładnię dla zastrzeżeo patentowych, 

 zastrzeżenia patentowe - określają zakres ochrony patentowej. 
 
Opis patentowy to opis wynalazku na który została udzielona ochrona. Jego elementy to: 

 dane bibliograficzne (daty i numery pierwszeostwa, zgłoszenia, publikacji; twórcy, zgłaszający, 
symbole klasyfikacyjne itp.)  

 właściwy opis wynalazku, zawierający:  
o tytuł wynalazku  
o dziedzinę techniki, której rozwiązanie dotyczy  
o informacje o dotychczasowym stanie techniki w tej dziedzinie, z podaniem źródeł (np. numery 

wcześniejszych zgłoszeo)  
o zwięzły opis istoty rozwiązania  
o szczegółowy opis przykładowej realizacji wraz z opisem działania, parametrami procesów, 

pomiarów, efektami itp.  
 zastrzeżenia patentowe określone specjalnymi wymogami, jednozdaniowe sformułowanie zakresu 

żądanej (opis zgłoszeniowy) lub udzielonej (opis patentowy) ochrony, zawierające wszystkie cechy 
techniczne rozwiązania  

 rysunek, ilustrację przykładu realizacji ułatwiającą zrozumienie istoty.  
W innym ujęciu jest to dokument wydawany przez kompetentny organ paostwowy, zawierający zgodnie z 
przepisami prawa, informacje o chronionym wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym 
zakresie, krytyczną ocenę poprzednich rozwiązao, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, 
zastrzeżenia patentowe oraz dane bibliograficzne. 
 


