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Wśród dóbr intelektualnych mogących być rezultatem prac badawczo rozwojowych w szczególności 
należy wymienić: 
 

1) Przedmioty praw własności przemysłowej (w rozumieniu ustawy Prawo własności 
przemysłowej): 

 
I. Wynalazki 

II. Wzory użytkowe 
III. Wzory przemysłowe 
IV. Topografie układów scalonych 
V. Znaki towarowe 

VI. Oznaczenia geograficzne 
 
2) Utwory 
3) Bazy danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych  
4) Know-how 
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Przedmioty Praw Własności Intelektualnej  

 

 

I. Wynalazki 

 

Wynalazkiem który może być objęty ochroną patentową jest nowe rozwiązanie o charakterze 
technicznym, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. 

Nowość wynalazku powinna być rozpatrywana w kategoriach bezwzględnych. Oznacza to, że jeżeli 
informacja odnośnie istoty danego rozwiązania została już wcześniej, gdziekolwiek (bez ograniczeń 
geograficznych) w jakikolwiek sposób udostępniona publicznie to rozwiązanie to nie może być 
uznane za wynalazek i co za tym idzie opatentowane. 

PORADA:  

Przed podjęciem decyzji o publikacji naukowej, bądź przed wystąpieniem na 
konferencji zastanów się czy nie ujawniasz informacji o niezgłoszonym do 
ochrony wynalazku. Po takiej publikacji uzyskanie ochrony nie będzie możliwe.  

Charakter techniczny – dane rozwiązanie będzie posiadało charakter techniczny 
gdy dzięki posiadanym cechom (technicznym) będzie rozwiązywało jakiś problem 
techniczny. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej (zwana dalej 
również „PWP”) rozwiązaniami pozbawionymi charakteru technicznego są:  
w szczególności: odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne; wytwory  

o charakterze jedynie estetycznym; schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów 
myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej; programy komputerowe; 
przedstawienie informacji. 

Poziom wynalazczy - wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli rozwiązanie o 
którym mowa nie wynika dla znawcy (z danej dziedziny), w sposób oczywisty, ze stanu techniki. 
Niestety PWP nie precyzuje w jaki sposób należy dokonać takiej oceny. Jednym ze stosowanych 
sposobów oceny poziomu wynalazczego jest tzw. podejście problem-rozwiązanie. Metoda ta składa 
się z trzech etapów, z których pierwszy obejmuje ustalenie najbliższego stanu techniki, drugi 
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sprecyzowania problemu technicznego, który jest rozwiązywany danym wynalazkiem i trzeci 
polegający na stwierdzeniu czy nasz wynalazek byłby oczywisty dla znawcy, który zapoznałby się z 
najbliższym stanem techniki. Chodzi tu w szczególności o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy 
wspomniany znawca, bez dodatkowego wkładu twórczego rozwiązałby postawiony problem tak 
samo jak chcemy to uczynić w zgłaszanym wynalazku. Jeżeli odpowiedź na tak postawione pytanie 
jest negatywna to oznacza to, że nasz wynalazek posiada poziom wynalazczy.  

PORADA:  

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie tego czy Twoje rozwiązanie posiada poziom 
wynalazczy, skontaktuj się z rzecznikiem patentowym. 

Przemysłowa stosowalność – wymóg ten można uznać za spełniony jeżeli rozwiązanie, według 
naszego wynalazku można stosować w sposób powtarzany z identycznym skutkiem. Wynalazek 
powinien realizować jakiś konkretny cel i zaspakajać jakąś praktyczną potrzebę.  

PORADA:  

Upewnij się, że opis patentowy wraz z zastrzeżeniami jest przygotowany na tyle 
szczegółowo aby na jego podstawie było możliwe zrealizowanie wynalazku bez 
dodatkowego wkładu twórczego.  

W Polsce, na wynalazki udzielane są patenty, które dają uprawnionemu prawo do wyłącznego 
korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej. Co do zasady, maksymalny czas ochrony patentowej wynosi 20 lat. 

Warto tu zaznaczyć, że jeżeli jesteśmy zainteresowani ochroną wynalazku nie tylko na obszarze 
Polski, to w przeciągu dwunastu miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia mamy prawo wystąpić  
o ochronę patentową w innych państwach. 

PORADA:  

W celu otrzymania dodatkowych informacji na temat procedur uzyskania 
ochrony patentowej w Polsce i na świecie skontaktuj się z rzecznikiem 
patentowym.  

Przykład wynalazku – analiza nowości i poziomu wynalazczego na tle stanu techniki.  

W poniżej przedstawionej sprawie Urząd Patentowy miał wątpliwość odnośnie tego czy zgłaszany 
wynalazek posiada poziom wynalazczy na tle przeciwstawionego stanu techniki. Poniżej 
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przytoczona argumentacja pomogła w wykazaniu nowości i poziomu wynalazczego zgłaszanego 
rozwiązania co z kolei skutkowało udzieleniem patentu.  

Przedmiotem wynalazku jest Układ generatora foto-akustycznego oraz sposób wzbudzania sygnału 
foto-akustycznego z wykorzystaniem tego układu. Zgodnie z tym wynalazkiem układ zawiera źródło 
światła (1) kamerton piezoelektryczny (3) korzystnie kwarcowy, wzmacniacz (9), układ sterujący 
(18), gdzie laser (1) zorientowany jest tak aby emitowana przez niego wiązka (2) oświetlała próbkę 
(4) korzystnie gazu w której zawarte są cząsteczki (5) wykrywanej substancji, oraz kamerton (3) 
znajduje się w próbce (4) i połączony jest ze wzmacniaczem (9) za pośrednictwem połączenia (7) 
wychodzącego z wyjścia (3a) do wejścia (8) wzmacniacza (9) którego wyjście (10) złączone jest 
połączeniem (11) z wyjściem sygnału (22), oraz układ sterujący (18) poprzez wyjście (19) 
połączeniem (20) połączone jest z wejściem (21) źródła światła (1) charakteryzujący się tym, że 
połączenie (11) jest jednocześnie doprowadzone do wejścia (12) pomiarowego komparatora (14) 
do którego wejścia (13) odniesienia doprowadzone jest źródło napięcia odniesienia (23) oraz  
wyjście (15) za pomocą połączenia (16) połączone jest z wejściem (17) układu sterującego (18). 
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Stanem techniki dla niniejszego rozwiązania jest rozwiązanie opisane w wynalazku WO2019217507 
(D1).  

A photoacoustic detection system (20) includes a detector (22) that has a chamber (24), a pulsed light source 
(26), piezoelectric tuning forks (28), and a photosensor (30). The chamber has an inlet and an outlet for flow 
of an analyte. The pulsed light source is adjacent the chamber and is operable to emit a light beam along a 
path through the chamber. The tuning forks are arranged along the path, and each of the tuning forks is 
operable to emit first sensor signals. The photosensor is arranged along the path and is operable to emit 
second sensor signals. A controller (38) is connected to receive the first and second sensor signals. The 
controller is configured to determine whether a target species is present in the analyte based on the first 
sensor signals and determine whether the target species is present in the analyte based on the second sensor 
signals. 

Fotoakustyczny system detekcji (20) zawiera detektor (22), który ma komorę (24), impulsowe źródło 
światła (26), piezoelektryczne widełki stroikowe (28) i fotoczujnik (30). Komora posiada wlot i wylot 
do przepływu analitu. Impulsowe źródło światła sąsiaduje z komorą i może emitować wiązkę światła 
wzdłuż ścieżki przez komorę. Widełki stroikowe są rozmieszczone wzdłuż ścieżki, a każdy z widełek 
stroikowych może emitować pierwsze sygnały czujnika. Fotoczujnik jest umieszczony wzdłuż ścieżki 
i może emitować sygnały drugiego czujnika. Kontroler (38) jest podłączony do odbierania sygnałów 
pierwszego i drugiego czujnika. Sterownik jest skonfigurowany do określania, czy docelowy gatunek 
jest obecny w analicie na podstawie sygnałów pierwszego czujnika i określa, czy docelowy gatunek 
jest obecny w analicie na podstawie sygnałów drugiego czujnika. 
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Wynalazek ujawniony w dokumencie D1 dotyczy rozwiązania fotoakustycznego systemu detekcji, 
składającego się z: detektora z komorą, impulsowego źródła światła, piezoelektrycznych widełek 
stroikowych i fotokomórki. W owym systemie zastosowano pulsujące źródło światła emitujące 
wiązkę światła wzdłuż ścieżki komory a widełki stroikowe, rozmieszczono wzdłuż ścieżki, skutkiem 
tego każde z widełek stroikowych mogą wytwarzać pierwsze sygnały czujnika a umieszczony wzdłuż 
ścieżki, fotosensor może wytwarzać drugie sygnały czujnika. Sygnały te podłączone są do 
sterownika, który w oparciu o owe sygnały określa, czy gatunek docelowy jest obecny w analicie. 
Ujawniono również, iż przetwarzanie sygnału fotoakustycznego czynione za pośrednictwem pary 
widełek stroikowych pomaga eliminować zakłócenia.  

Do wzbudzania sygnału fotoakustycznego zastosowano pulsujące źródło światła, w którym ową 
pulsację zadaje autonomiczny sterownik. Jak wynika z ww. opisu, wartość tejże pulsacji nie jest 
powiązana z częstotliwością własną widełek stroikowych.  

Po każdym pulsie światła amplituda drgania widełek stroikowych, pobudzonych do drgań impulsem 
fotoakustycznym, skutkiem rozpraszania energii maleje z upływem czasu do zera a odpowiedź 
widełek stroikowych na pobudzane ma charakter aperiodyczny. 

W przeciwieństwie do powyższego – sposób i działanie układu fotoakustycznego opisany w  
P. 432385 jest całkowicie odmienny.  

Koncepcja pomiaru oparta jest na analizie sygnału uzyskiwanego z przetwornika mającego postać 
piezoelektrycznych widełek stroikowych (np. z kwarcu, turmalinu, soli Seignette’a, ceramiki PZT, lub 
innych piezo-materiałów), który pełni rolę przetwornika sygnału fotoakustycznego na elektryczny 
sygnał pomiarowy. Piezoelektryczne widełki stroikowe przetwornika sygnału fotoakustycznego 
zorientowane są względem wiązki światła tak aby owa wiązka przechodziła w bezpośredniej 
bliskości owych widełek, np. pomiędzy zębami owych widełek. 

Jeśli skutkiem oddziaływania światła (wysyłanego przez sterowalne napięciowo lub prądowo źródło 
światła oświetlające znajdującą się na drodze optycznej owej wiązki  substancję)  zostanie zrodzony 
sygnał fotoakustyczny, to stanie się on bodźcem pobudzającym piezoelektryczne widełki stroikowe 
do drgań, które skutkiem piezoelektryczności materiału widełek stroikowych wytworzą adekwatny 
(proporcjonalny) do tego pobudzenia sygnał elektryczny, który to sygnał po wzmocnieniu  
i uformowaniu, np. komparatorem, steruje bezpośrednio źródłem światła (np. za pośrednictwem 
prądu lub napięcia zasilania źródła światła) w taki sposób, iż rzeczone źródło światła inicjuje 
następny impuls światła, który w konsekwencji wytwarza kolejny impulsu fotoakustyczny, który to 
impulsu ponownie pobudzając piezoelektryczne widełki stroikowe do drgań, odwzorowuje się w 
kolejny adekwatny impuls elektryczny, który inicjuje samoistny przepływ sygnałów w całym 
obwodzie fotoakustycznym mającym postać zamkniętej pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego  
i który będzie trwać dopóty oddziaływanie wiązki światła z substancją będzie skutkować 
wytwarzaniem sygnału fotoakustycznego.  
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Z powyższego wynika, że przedmiotowy wynalazek znacząco różni się od stanu techniki zarówno w 
aspekcie dotyczącym celu wynalazku, jak też samego rozwiązania. Z powyższego wynika, że 
przedmiotowy wynalazek cechuje się nowością i poziomem wynalazczym. 
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II.  Wzory użytkowe 

 

Wzory użytkowe – to nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania 
rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy 
przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze 
sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. 

Nowość i przemysłową stosowalność wzoru użytkowego należy rozumieć tak samo jak w przypadku 
wynalazku.  

Konwersja wynalazku na wzór użytkowy - W toku rozpatrywania zgłoszenia 
wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji  
o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie 
prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa 
się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku. 

Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne. Maksymalny czas ochrony wzoru użytkowego to 
10 lat.  

PRZYKŁAD: 

Przykładem wzoru użytkowego jest Wielokomorowy zestaw cylindrów do 
jednoczesnego i niezależnego mielenia w młynkach planetarnych, mający kształt 
czworościennie ściętego walca, składający się z pierścieni mocujących (1)  

i umieszczonych w nich cylindrów (2) mielących, gdzie każdy z cylindrów (2) składając się z miski (3), 
pokrywy (4) i uszczelnienia pierścieniowego (5), dostosowany do kształtu i wymiarów 
przeznaczonych dla nich kieszeni osadczych pierścienia mocującego (1). W części dolnej pierścienia 
(1) wykonane są dwa wypusty ustalające, którym odpowiadają dwa wpusty w dnie miski (3) oraz  
w części górnej pierścienia mocującego (1) wykonany jest występ, któremu odpowiada wykonany 
w powierzchni dolnej kolejnego pierścienia rowek, służące jednoznacznemu pozycjonowaniu 
poszczególnych elementów w składanym przyrządzie. 
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III. Wzory przemysłowe 

 

Ochroną z wzoru przemysłowego objąć możemy przede wszystkim 
wygląddanego produktu. W odróżnieniu od wynalazków, czy wzorów 
użytkowych ochrona nie dotyczy aspektów technicznych danego rozwiązania.  

Wzorem przemysłowym jest 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. 

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący 
w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem 
programów komputerowych. 

Nowość wzoru - wzór 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. 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, jeżeli nie mógł dotrzeć do 
wiadomości osób zajmujących się zawodowo dziedziną, której wzór dotyczy. 



 14 

Mimo wcześniejszego ujawnienia wzór można zarejestrować jeżeli został on 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 - Ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku, 
różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, 
według której oznacza się pierwszeństwo. 

Na wzory przemysłowe udzielane są prawa z rejestracji. Maksymalny czas ochrony wzoru wynosi 
25 lat. Czas ten podzielony jest na pięć pięcioletnich okresów. Przed nadejściem kolejnego 
pięcioletniego okresu należy podjąć decyzję czy chcemy w dalszym ciągu chronić wzór. Ochrona 
taka uzależniona jest od wniesienia stosownej opłaty.  

PORADA:  

Chcąc chronić wzór przemysłowy możesz skorzystać z kilku procedur. 
Alternatywą dla procedury krajowej jest  skorzystanie z procedury unijnej 
umożliwiającej uzyskanie ochrony na terenie całej UE dzięki jednemu zgłoszeniu. 

W celu uzyskania dalszych szczegółów skontaktuj się z rzecznikiem patentowym. 

PRZYKŁAD: 

Wzory przemysłowe przedstawiające wygląd zewnętrzny karabinków 
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IV. Topografie układów scalonych 

 

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. 

Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji, które co do zasady udzielane jest wyłącznie na 
topografię oryginalną, czyli będącą wynikiem pracy intelektualnej twórcy i która nie jest 
powszechnie znana w chwili jej powstania. Na topografię składającą się z elementów powszechnie 
znanych udziela się prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim kombinacja tych elementów 
jest oryginalna. 

Nie udziela się prawa z rejestracji topografii, jeżeli przed zgłoszeniem była ona wykorzystywana 
jawnie w celach handlowych w okresie dłuższym niż dwa lata. Prawo to nie może być również 
udzielone, jeżeli od dokonania i utrwalenia topografii w dowolnej formie minęło 15 lat i nie była 
ona wykorzystywana w celach handlowych.  

UWAGA: 

Nie udziela się również prawa z rejestracji na topografię jednoznacznie wynikającą 
z funkcji układu scalonego, w którym jest stosowana. 

Maksymalny czas ochrony topografii układów scalonych wynosi dziesięć lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był 
wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia 
topografii, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej. 
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V. Znaki towarowe 

 

Dzięki znakom towarowym możemy w skuteczny sposób odróżniać nasze produkty i usługi od 
innych dostępnych na rynku. 

 Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie 
towarów jednego przedsiębiorstwa (może być to w zasadzie dowolny podmiot) 
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 w szczególności być wyraz, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma 
przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.  

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne przyznawane na dziesięcioletnie okresy, które 
uiszczając stosowne opłaty można odnawiać. Dzięki temu ochrona znaku towarowego może trwać 
w nieskończoność. 

PODRADA:  

Jeżeli opracowałeś ciekawe rozwiązanie, które w Twojej opinii może posiadać 
duży potencjał komercyjny rozważ opracowanie dla niego stosownej nazwy, lub 
logotypu a następnie zgłoś je do ochrony jako znak towarowy. Działanie takie na 

pewno wzmocni rozpoznawalność Twojego produktu i może przyczynić się do zwiększenia wartości 
podczas procesu komercjalizacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji skorzystaj z pomocy 
rzecznika patentowego. 

Przykłady znaków towarowych: 
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VI. Oznaczenia geograficzne 

 

Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy Prawo własności 
przemysłowej, 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. 

Zagadnienie to jest również regulowane szeregiem aktów normatywnych, w tym rozporządzeń 
unijnych. 

Ze względu na praktyczny brak związku z wynikami projektów badawczo-rozwojowych, temat ten 
nie będzie szerzej omawiany.  
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Utwory  

 

Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia  
i sposobu wyrażenia.  

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). 

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, 
procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 

Programy komputerowe – są objęte ochroną jak utwory literackie. Ochrona ta 
obejmuje wszystkie formy wyrażenia danego programu. Idee i zasady będące 
podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą 
łączy, nie podlegają ochronie. 

PORADA:  

Jeżeli chcesz chronić swoje rozwiązanie o charakterze technicznym zastanów się 
czy spełnia ono kryteria uzyskania ochrony patentowej, bądź czy jest innym 
przedmiotem praw własności przemysłowej. Opisując je np. w dokumentacji 

technicznej, czy w jakikolwiek inny sposób istota rozwiązania technicznego nie będzie objęta 
ochroną prawno-autorską. 
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UWAGA: 

W polskim systemie prawnym, ochrona utworu nie jest (w przeciwieństwie do 
praw własności przemysłowej)  uwarunkowana dokonaniem jakiegokolwiek 
zgłoszenia (np. w urzędzie), bądź spełnienia innych formalności. Utwór jest 

przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. 

Prawa majątkowe do utworu – to prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na 
wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jest to prawo 
zbywalne, przysługujące co do zasady twórcy. Jeżeli utwór powstał wskutek wykonywania 
obowiązków ze stosunku pracy, prawa majątkowe do utworu w zasadniczej większości przypadków 
będą przysługiwać pracodawcy.  

UWAGA: 

Co do zasady autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 

1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył 
pozostałych; 

2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego 
rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości 
autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość; 

3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy 
ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został 
rozpowszechniony - od daty jego ustalenia; 

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych 
osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki 
skomponowanej do utworu audiowizualnego; 

5) w odniesieniu do utworu słowno-muzycznego, jeżeli utwór słowny i utwór muzyczny zostały 
stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego - od śmierci później zmarłej  
z wymienionych osób: autora utworu słownego albo kompozytora utworu muzycznego. 

Prawa osobiste - chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź 
twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim 
nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści  
i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu 
utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. W przeciwieństwie do praw 
majątkowych, prawa osobiste są niezbywalne.  

Prawo zależne - opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, 
adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu 
pierwotnego.  
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Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego 
(prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.  
W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na 
sporządzenie opracowania. 

 

Bazy danych  

 

Baza danych - oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów  
i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, 
indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami 
elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu 
inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości. 

Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie o ochronie baz danych, niezależnie od 
ochrony przyznanej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bazom danych 
spełniającym cechy utworu. 

Czas trwania ochrony bazy danych liczy się od jej sporządzenia przez okres piętnastu lat 
następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona. Jeżeli w tym okresie, baza 
została w jakikolwiek sposób udostępniona publicznie, okres jej ochrony wygasa z upływem 
piętnastu lat następujących po roku, w którym doszło do jej udostępnienia po raz pierwszy.  

W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany treści bazy danych, co do jakości lub ilości, w tym jej 
uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej części, mających znamiona nowego istotnego, co do jakości 
lub ilości, nakładu, okres jej ochrony liczy się odrębnie. 
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Know – how   

 

Know-how - oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, 
wynikających z doświadczenia i badań, które są: (1) niejawne, czyli nie są 
powszechnie znane lub łatwo dostępne, (2) istotne, czyli ważne i użyteczne  
z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową, i (3) 
zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można 

było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności (definicja z rozporządzenie komisji (we) 
nr 772/2004). 

O know – how jest również mowa w Ustawie o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji (UZNK), gdzie 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 

Ochrona know-how 

Zgodnie z UZNK czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub 
wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, albo 
ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes 

przedsiębiorcy. 

PORADA:  

W celu skutecznej ochrony know-how w relacjach zewnętrznych, przed 
ujawnieniem jakichkolwiek informacji należy podpisać umowę o zachowaniu 
poufności. Niezmiernie istotne jest przestrzeganie zapisów tej umowy. Chodzi tu 

w szczególności o zaznaczanie w komunikacji, że dane informacje mają charakter poufny  
i pozyskiwanie od drugiej strony poświadczenia (najlepiej w formie pisemnej) faktu otrzymania tych 
informacji.  

Know -how w pewnym stopniu może się również „przenikać” z innymi przedmiotami praw 
własności intelektualnej. Przykładowo w opisie patentowym mogą nie zostać ujawnione pewne 
najbardziej korzystne parametry danego procesu (mimo, iż na podstawie opisu będzie istniała 
możliwość zrealizowania wynalazku). Te nieujawnione, najkorzystniejsze parametry mogą stanowić 
know-how.   
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Własność praw majątkowych do dóbr 
intelektualnych 

Co do zasady prawa majątkowe do przedmiotów praw własności intelektualnej należą do twórców.  

Należy jednak podkreślić, że z zarówno na podstawie ustawy o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jak i ustawy Prawo Własności Przemysłowej, w zasadniczej większości przypadków, w 
sytuacji gdy odpowiednio utwór, bądź wynalazek powstały wskutek wykonywania obowiązków 
wynikających ze stosunku pracy prawa majątkowe do tych przedmiotów praw własności 
intelektualnej będą przysługiwały pracodawcy. 

PORADA:  

Niezależnie od powyższego zaleca się uregulowanie w umowach o pracę, jak też 
wszystkich umowach cywilnoprawnych kwestii możliwie pełnego nabycia 
majątkowych praw własności intelektualnych od pracowników  

i współpracowników.  

Istnieją również przypadki szczególne, wśród których należy wspomnieć o projektach badawczo-
rozwojowych realizowanych w projektach na rzecz obronności. Zgodnie ustawą o Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju właścicielem wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub 
topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny oraz 
autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku realizacji projektu dotyczącego badań 
naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych 
przez Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot wskazany w umowie  
o wykonanie i finansowanie projektu, jeżeli umowa ta tak stanowi. 

PORADA:  

kierując realizacją projektu zadbaj o to by od osób pracujących w projekcie nabyć 
majątkowe prawa własności intelektualnej w możliwie najszerszym stopniu.  
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Prawa i obowiązki twórców dóbr 
intelektualnych w Wojskowej Akademii 

Technicznej 

 

Uwagi Ogólne 

Podstawowe obowiązki i przywileje twórców dóbr intelektualnych, będących 
pracownikami Wojskowej Akademii Technicznej są ujęte w „Regulaminie 
zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjalizacji” (zwany dalej „Regulaminem”) który 
został przyjęty uchwałą Senatu Wojskowej Akademii Technicznej.  

Głównym obowiązkiem twórcy dobra intelektualnego jest poinformowanie o tym, że takie dobro 
stworzył. Sposób jego realizacji będzie się różnił w zależności od tego czy prawa majątkowe do 
dobra będącego wynikiem pracy twórcy przysługują, bądź mają przysługiwać Akademii, czy innemu 
podmiotowi (np. Skarbowi Państwa). 

Jednym z podstawowych przywilejów twórców dóbr intelektualnych będących pracownikami WAT 
jest partycypacja twórcy w przychodach uzyskanych z komercjalizacji. Zgodnie postanowieniami 
Regulaminu, twórcy przysługuje 60% wartości środków uzyskanych przez WAT z komercjalizacji, 
obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją. 

Szczegółowe informacje odnośnie zgłoszeń dób intelektualnych, wraz z informacją o tym czym jest 
wspomniane dobro przedstawiono niżej.  

PORADA:  

Jeżeli pomimo lektury niniejszej publikacji masz wątpliwości odnośnie tego w jaki 
sposób skutecznie zgłosić swoje dobro intelektualnej skontaktuj się z Centrum 
Transferu Technologii WAT (CTT). 

Stworzyłem dobro i co dalej…?  

Zgodnie z Regulaminem twórca powinien w ciągu 14 dni od dnia stworzenia dobra zgłosić ten fakt 
kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej WAT. Powinien to uczynić na „wniosku w sprawie 
stworzenia dobra intelektualnego” (zwany dalej również „Wnioskiem”). Prócz tego twórca 
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przekazuje wszelkie informacje i dokumentację, utwory oraz nośniki i przedmioty materialne, na 
których dobro intelektualne utrwalono, a także w przypadku programów komputerowych – kody 
źródłowe.  

a) Jaki jest Twój status na uczelni? 

Jak wyżej zaznaczono, nie w każdej sytuacji prawa do dobra wytworzonego przez osobę związaną 
w jakiś sposób z Akademią będą własnością WAT. Jeżeli autor rozwiązania jest pracownikiem 
zatrudnionym na umowę o pracę, bądź żołnierzem zawodowym oddelegowanym do służby  
w Akademii i wytworzenie dobra nastąpiło w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych 
to prawa będą przysługiwały Akademii. Podobnie będzie w sytuacji gdy dane dobro powstało  
w związku realizacją umowy cywilnoprawnej, na mocy której wszelkie prawa do wyników jej 
realizacji przysługują WAT. 

Z nieco inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy autorem/współautorem danego dobra jest 
np. student, dyplomant, doktorant, emeryt, bądź osoba która co prawda jest zatrudniona  
w Akademii, jednak jej zakres obowiązków nie przewiduje prowadzenia prac badawczo – 
rozwojowych (np. pracownik administracji). Wówczas co do zasady prawa do tego rozwiązania będą 
przysługiwały tej osobie. 

Należy jednak zaznaczyć, że osoba posiadająca prawa, bądź współuprawniona z danego dobra 
intelektualnego może przekazać WAT do niego prawa np. w zamian za partycypowanie  
w przychodach z jego komercjalizacji. W takiej sytuacji wszelkie obciążenia finansowe  
i organizacyjne związane z komercjalizacją i ochroną danego dobra będą spoczywały na WAT.  

PORADA:  

Jeżeli chcesz przekazać swoje prawa na rzecz Akademii, lub masz pytania z tym 
związane zgłoś się do CTT.  

b) Do kogo należą prawa? 

Przed wypełnieniem i złożeniem Wniosku, pracownik powinien się zastanowić w jakich 
okolicznościach powstało wspomniane dobro i sprawdzić komu przysługują do niego prawa.  

W sytuacji gdy mamy do czynienia z dobrem do którego prawa nie przysługują WAT (uprawnionym 
jest np. Skarb Państwa) wniosek i wszelka dokumentacja związana z tym dobrem powinna być 
gromadzona i przechowywana we właściwej jednostce (np. na wydziale). 



 25 

W sytuacji gdy uprawnionym, bądź współuprawnionym jest Akademia, kierownik właściwej 
jednostki w terminie 7 dni od otrzymania informacji o stworzeniu dobra przekazuje wniosek 
stworzenia dobra intelektualnego do CTT. 

Jeżeli wniosek dotyczy przedmiotu prawa własności przemysłowej, to od daty jego przekazania do 
CTT można rozpocząć prace nad przygotowaniem zgłoszenia (np. patentowego). 

PORADA:  

Jeżeli nie masz pewności jakiego rodzaju jest wytworzone przez Ciebie dobro 
intelektualne skontaktuj się z rzecznikiem patentowym. Ponadto, pracownicy CTT 
bardzo chętnie odpowiedzą Ci na wszystkie pytania związane z wypełnieniem 

wniosku stworzenia dobra intelektualnego, którego wzór znajdziesz na stronie internetowej CTT.  

UWAGA:  

Do ochrony rozpoczęcia procedury ochrony dobra intelektualnego, prócz złożenia 
wniosku konieczny jest kontakt z rzecznikiem patentowym.  

Od momentu otrzymania wniosku CTT będzie poszukiwało komercyjnego odbiorcy zgłoszonego 
dobra intelektualnego.  

PORADA:  

Jeżeli wiesz, że jakiś podmiot jest zainteresowany komercjalizacją 
wypracowanego przez Ciebie rozwiązania, zgłoś się do CTT.  

Kazus 1: 

Dr Jan Koper, pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej 
wraz ze swoim studentem w ramach prac koła naukowego dokonali wynalazku. 
Do kogo należą prawa majątkowe do wspomnianego przedmiotu prawa własności 

przemysłowej? 

Zakładając, że ze studentem nie była zawarta żadna dodatkowa umowa, prawa do wynalazku będą 
należeć wspólnie do Wojskowej Akademii Technicznej i wspomnianego studenta. Jest tak dlatego, 
ponieważ prawa majątkowe z dr. Kopra „przeszły” na Akademię (wykonywał on obowiązku  
z umowy o pracę) a student nie jest pracownikiem. 

 



 26 

Czy oznacza to, że Akademia nie może samodzielnie dokonać zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania 
ochrony patentowej?  

Bez zawarcia dodatkowej umowy ze studentem nie jest to możliwe.  

Kazus 2: 

Dr Jan Koper (pracownik naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej) 
i Dr Ludwik Panek (pracownik naukowo- dydaktyczny Politechniki Warszawskiej) 
w ramach projektu realizowanego przez dwie uczelnie dokonali wynalazku. 

Postanowienia umowy projektowej zakładały, że prawa do wyników projektu będą należeć do 
wykonawców. Do kogo należą prawa majątkowe do wynalazku? 

Prawa przysługują wspólnie dwóm uczelniom. W przypadku dokonania zgłoszenia patentowego 
powinny być one wspólnie określone jako podmiot zgłaszający.  

Kazus 3:  

Dr Jan Koper (pracownik naukowo-dydaktyczny WAT) realizując projekt na rzecz 
obronności i bezpieczeństwa państwa, w którym zgodnie z podpisaną umową 
wszystkie rezultaty mają być własnością Skarbu Państwa, dokonał wynalazku. Czy 

w trakcie realizacji projektu istnieje możliwość dokonania zgłoszenia patentowego na rzecz WAT?  

Nie. Właścicielem praw do wynalazku powstałego w ramach realizacji projektu jest Skarb Państwa 
i to on, reprezentowany przez odpowiedni resort powinien podjąć decyzję o dokonaniu zgłoszenia 
patentowego. Akademia w takiej sytuacji powinna poinformować uprawnionego o dokonaniu 
wynalazku i przekazać wszelkie informacje niezbędne do przygotowania opisu.  
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Umowy dotyczące praw własności 
intelektualnej 

 

Zagadnienia związane prawami własności intelektualnej są ujmowane w większości umów 
odnoszących się do kwestii dotyczących wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  

 

Wśród umów w których jednym z istotnych zagadnień są regulacje dotyczące 
własności intelektualnej można wymienić: 

a) Umowy projektowe, 

W umowach takich zazwyczaj regulowane są zagadnienia własności wyników realizacji projektu. 

b) Umowy konsorcjum, 

Są to umowy, gdzie członkowie konsorcjum (w sposób zgodny z postanowieniami umowy 
projektowej) regulują zasady wedle których będą im przysługiwały prawa do wyników projektu.  

PORADA:  

Jeżeli większość wyników projektu jest wypracowanych przez Akademię, 
najkorzystniej jest przyjąć zasadę wedle której podział praw do wyników 
następuje według kryterium zaangażowania twórczego w powstanie wyników 

projektu. Alternatywą dla takiej zasady jest podział praw według zaangażowania finansowego  
w realizację projektu. W powyższym przykładzie rozwiązanie to byłoby mniej korzystne. 

c) Umowy o zarządzaniu prawami własności intelektualnej 

W sytuacji gdy prawa do danego dobra intelektualnego przysługują kilku podmiotom (np. wskutek 
realizacji wspólnego projektu) warto rozważyć zawarcie takiej umowy. Powinna ona  
w szczególności wyjaśniać komu i w jakich proporcjach przysługują prawa majątkowe do danego 
dobra/dóbr, kto i na jakich zasadach jest upoważniony do prowadzenia procedury komercjalizacji, 
kto i na jakich zasadach podejmuje decyzje o ochronie przedmiotów praw własności przemysłowej 
i zakresie tej ochrony, czy w przypadku chęci zbycia swojego udziału innym stronom będzie 
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przysługiwać prawo pierwokupu. Brak zawarcia takiej umowy może skutkować powstaniem 
licznych nieporozumień i sporów podczas procesu zarządzania danym dobrem/dobrami.  

 

d) Umowy o zachowaniu poufności 

Jest to jedna z kluczowych umów która powinna zostać zawarta w sytuacji nawiązywania 
współpracy z podmiotem zewnętrznym, w ramach której może dojść do sytuacji przekazywania 
istotnych z gospodarczego punktu widzenia informacji (np. dotyczących technologii). W umowie tej 
powinny zostać zawarte postanowienia dotyczące zasad przekazywania takich informacji, jak też 
środki ochrony przed ich niepożądanym wykorzystaniem, bądź dalszym ujawnieniem. 

e) Umowy z pracownikami i współpracownikami 

Jest to jedna z najważniejszych kategorii umów odnoszących się do nawiązywania współpracy  
z osobami fizycznymi mającymi wykonywać prace w projektach oraz innych przedsięwzięciach  
w trakcie których realizacji osoby te mogę wygenerować dobra intelektualne. Należy zadbać o to, 
by osoby wykonujące te zadania przeniosły na Akademię prawa własności intelektualnej w możliwie 
pełnym zakresie.  

f) Umowy przenoszące własność praw oraz dotyczące komercjalizacji przedmiotów 
badań naukowych i prac rozwojowych 

Są to umowy wskutek których dochodzi do transferu technologii. W przypadku komercjalizacji mogą 
być to umowy sprzedaży praw, bądź udzielenia licencji. Rodzaj umowy będzie tu zależał od przyjętej 
formy komercjalizacji. 

W przypadku nabycia praw od osoby niebędącej pracownikiem a chcącej zbyć swojej prawa na rzecz 
Akademii, mamy do czynienia z umową przeniesienia praw. W takiej sytuacji należy zadbać  
o nabycie pełni praw do danego wyniku prac badawczo rozwojowych. W pierwszej kolejności 
powinno się ocenić z jaką wiązką praw mamy do czynienia. Przykładowo w sytuacji gdzie wynikiem 
jest robot humanoidalny, możemy założyć że rozwiązanie to zawiera w sobie wynalazek, bądź 
wynalazki, wzór przemysłowy (wygląd robota), utwory (programy komputerowe, wygląd robota, 
dokumentacja techniczna).  

UWAGA: 

W przypadku realizacji projektu, z organizacyjnego punktu widzenia bardzo 
ważnym etapem jest skuteczne nabycie wszelkich praw od twórców. Należy 
pamiętać, że w części projektów wykonawca (np. WAT) jest zobowiązany 
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przenieść wszystkie wyniki na inny podmiot (np. Skarb Państwa). Realizacja tego obowiązku nie 
będzie możliwa bez skutecznego nabycia praw od twórców.  

PORADA:  

Jeżeli w trakcie realizacji projektu którym kierujesz okazało się, że umowy 
zawarte z twórcami nie zapewniają pełnego nabycia praw majątkowych do dóbr 
intelektualnych będących wynikami projektu, postaraj się zawrzeć odpowiednie 

aneksy do tych umów bądź dodatkowe umowy które zapewnią nabycie pełni praw. Pamiętaj, że 
omawiany proces musi zostać sfinalizowany przed zawarciem umowy na mocy której wykonawca 
(np. WAT) dokona przeniesienia praw na podmiot trzeci (np. Skarb Państwa reprezentowany przez 
MON).  
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Załącznik nr 1 
 

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH W 
POLSCE 
 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość 
opłat w zł 

I Opłaty jednorazowe  

1 
Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego 550,00*) 
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00 
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00 

2 
Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego 500,00*) 
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00 
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00 

3 Za przekazanie (od zgłoszenia PCT**)) 300,00*) 

4 

Opłata krajowa (od zgłoszenia PCT**)):  
- gdy badania wstępnego nie przeprowadzono 550,00*) 
- gdy badanie wstępne przeprowadzono 350,00*) 
- za każdą dodatkową stronę powyżej 20 stron tłumaczenia opisu, zastrzeżeń i 
rysunków**) 25,00 

 - od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa, za każde 
pierwszeństwo 100,00 

5 
Za przekazanie europejskiego zgłoszenia patentowego lub 

300,00 
europejskiego zgłoszenia patentowego w ramach PCT 

6 Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym 60,00 
7 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00 

8 
Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie 

80,00 
uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 

9 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek 100,00 
10 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 550,00 

11 
Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy: 
- w związku z wydanym postanowieniem***) 

 
50,00 

- w związku z wydaną decyzją 100,00 

12 

Za publikację informacji:  
- o udzielonym patencie i druk opisu patentowego 90,00 
- o sprostowaniu i druk sprostowanego opisu patentowego 90,00 
- o udzielonym dodatkowym prawie ochronnym 90,00 
W przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu 
patentowego przekracza 10 stron - od każdej następnej strony 10,00 

13 Za publikację informacji o złożeniu tłumaczenia zastrzeżeń patentowych 
europejskiego zgłoszenia patentowego 90,00 

14 

Za publikację informacji: 
- o złożeniu tłumaczenia patentu europejskiego 90,00 

- o złożeniu poprawionego tłumaczenia patentu europejskiego 90,00 
- o złożeniu tłumaczenia patentu europejskiego zmienionego po 90,00 
sprzeciwie lub ograniczonego na wniosek uprawnionego 
- o złożeniu tłumaczenia sprostowanego patentu europejskiego 90,00 
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W przypadku gdy objętość jakiegokolwiek tłumaczenia patentu europejskiego 
przekracza 10 stron - od każdej następnej strony tłumaczenia 10,00 

15 Za publikację o udzielonym prawie ochronnym na wzór użytkowy 70,00 
16 Od oświadczenia o gotowości udzielenia licencji (licencja otwarta) 100,00 

17 

Za wydanie duplikatu dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego, 
dodatkowego świadectwa ochronnego:  

- do 20 stron 100,00 
- powyżej 20 stron 200,00 

18 
Za wyciąg z rejestru:  
- zawierający aktualny stan prawny 60,00 
- uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone 100,00 

19 

Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód 
pierwszeństwa):  

- do 20 stron 60,00 
- powyżej 20 stron 125,00 

20 

Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód 
pierwszeństwa):  

- do 20 stron 60,00 
- powyżej 20 stron**) 125,00 

21 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany 70,00 
22 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00 
23 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00 
24 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00 

25 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
- za każdy dodatkowy adres 300,00 

II Opłaty okresowe  
1 Za pierwszy okres ochrony wynalazku obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony 480,00 
2 Za 4. rok ochrony wynalazku 250,00 
3 Za 5. rok ochrony wynalazku 300,00 
4 Za 6. rok ochrony wynalazku 350,00 
5 Za 7. rok ochrony wynalazku 400,00 
6 Za 8. rok ochrony wynalazku 450,00 
7 Za 9. rok ochrony wynalazku 550,00 
8 Za 10. rok ochrony wynalazku 650,00 
9 Za 11. rok ochrony wynalazku 750,00 
10 Za 12. rok ochrony wynalazku 800,00 
11 Za 13. rok ochrony wynalazku 900,00 
12 Za 14. rok ochrony wynalazku 950,00 
13 Za 15. rok ochrony wynalazku 1050,00 
14 Za 16. rok ochrony wynalazku 1150,00 
15 Za 17. rok ochrony wynalazku 1250,00 
16 Za 18. rok ochrony wynalazku 1350,00 
17 Za 19. rok ochrony wynalazku 1450,00 
18 Za 20. rok ochrony wynalazku 1550,00 
19 Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego 1500,00 
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20 Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który udzielono dodatkowego 
prawa ochronnego 6000,00 

21 Za pierwszy okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony 250,00 
22 Za drugi okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 4. i 5. rok ochrony 300,00 
23 Za trzeci okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 6., 7. i 8. rok ochrony 900,00 
24 Za czwarty okres ochrony wzoru użytkowego obejmujący 9. i 10. rok ochrony 1100,00 

*) W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 
50%. 
**) PCT - Układ o współpracy patentowej. 
***) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty. 
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Załącznik nr 2 
 

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE 
 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość 
opłat w zł 

I Opłaty jednorazowe  

1 
Za zgłoszenie wzoru przemysłowego 
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde 300,00 

pierwszeństwo 100,00 
2 Za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego 120,00 
3 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00 

4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia 
terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00 

5 
Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:  
- w związku z wydanym postanowieniem*) 50,00 
- w związku z wydaną decyzją 100,00 

6 
Za wyciąg z rejestru:  
- zawierający aktualny stan prawny 60,00 
- uzupełniony o dane zmienione i wykreślone 100,00 

7 
Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa:  
- do 10 stron 30,00 
- powyżej 10 stron 60,00 

8 Za publikację o udzielonym prawie z rejestracji 70,00 

9 
Za wydanie duplikatu świadectwa rejestracji:  
- do 10 stron załącznika 100,00 
- powyżej 10 stron załącznika 200,00 

10 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany 70,00 
11 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00 
12 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00 
13 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00 

14 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
- za każdy dodatkowy adres 300,00 

II Opłaty okresowe  

1 Za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok 
ochrony 150,00 

2 Za drugi okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 6., 7., 8., 9. i 10. rok 
ochrony 250,00 

3 Za trzeci okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 11., 12., 13., 14. i 15. 
rok ochrony 500,00 

4 Za czwarty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 16., 17., 18., 19. i 20. 
rok ochrony 1000,00 

5 Za piąty okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 21., 22., 23., 24. i 25. 
rok ochrony 2000,00 

*) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty. 
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Załącznik nr 3 
 

TABELA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH W POLSCE 
 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość  
opłat w zł 

I Opłaty jednorazowe  

1 

Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są 
zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: *) **) i ***)  

- w jednej klasie towarowej 450,00 
- za każdą następną klasę towarową 120,00 
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00 

2 

Od zgłoszenia w postaci elektronicznej znaku towarowego, które zaklasyfikowane 
są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją: *) **) i ***)  

- w jednej klasie towarowej 400,00 
- za każdą następną klasę towarową 120,00 
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00 

3 

Od wniosku o przekształcenie rejestracji międzynarodowej w zgłoszenie krajowe 
dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją: **) 

 

- w jednej klasie towarowej 120,00 
- za każdą następną klasę towarową 100,00 

4 

Od wniosku o zmianę zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na 
zgłoszenie krajowe dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z 
obowiązującą klasyfikacją:**) i ***) 

 

- w jednej klasie towarowej 200,00 
- za każdą następną klasę towarową 150,00 

5 
Od wniosku o podzielenie zgłoszenia - za każde zgłoszenie 

550,00 
wydzielone ****) 

6 
Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy -  

600,00 
za każde prawo ochronne (art. 1621) 

7 Od wniosku o odroczenie opłaty 60,00 

8 
Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie 

80,00 
uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 

9 

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
- w związku z wydanym postanowieniem**) 

 
50,00 

- w związku z wydaną decyzją 100,00 
- w związku z wydaną decyzją po rozpatrzeniu sprzeciwu 1000,00 

10 Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym 90,00 
11 Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego 100,00 

12 
Za wyciąg z rejestru:  
- zawierający aktualny stan prawny 60,00 
- uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone 100,00 

13 Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 60,00 
14 Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany 70,00 

15 
Od wniosku o zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją 

50,00 
międzynarodową 
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16 
Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, 
wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy 500,00 
chroniony wspólnym prawem ochronnym 

17 
Od wniosku o złożenie przez Urząd Patentowy wniosku o dokonanie wpisu do 
rejestru międzynarodowego zmiany dotyczącej międzynarodowej rejestracji 
znaku towarowego 

200,00 

18 Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 600,00 
19 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00 
20 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00 
21 Od wniosku o rejestrację międzynarodową znaku towarowego 600,00 
22 Od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego 200,00 

23 Opłata dodatkowa od wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego 
złożonego po terminie 300,00 

24 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) 
- za każdy dodatkowy adres 300,00 

II Opłaty okresowe (za 10-letni okres ochrony)  
1 Za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług 400,00 

*) W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku 
towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego - wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 
100%. 
**) Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty. 
***) Dotyczy również zgłoszeń wydzielonych na wniosek złożony przed uiszczeniem opłaty za 
zgłoszenie macierzyste. 
****) Dotyczy wniosków złożonych po uiszczeniu opłaty za zgłoszenie macierzyste. 
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Załącznik nr 4 
 

OKRES OCHRONNY W POLSCE 
 

PRZEDMIOT PRAWO MAKSYMALNY OKRES OCHRONY W LATACH 
Wynalazek Patent 20  
Wzór użytkowy Prawo ochronne 10 
Wzór przemysłowy Prawo z rejestracji 25 (konieczność przedłużania po upływie każdego 

pięcioletniego okresu) 
Znak towarowy Prawo ochronne Bezterminowo (konieczność przedłużania po upływie 

każdego dziesięcioletniego okresu) 
Topografie układów 
scalonych 

Prawo z rejestracji 10 
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Załącznik nr 5 
 

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI, PRAWAMI POKREWNYMI I 
PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD KOMERCJALIZACJI 
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Załącznik nr 6 
 
WNIOSEK W SPRAWIE STWORZENIA DOBRA INTELEKTUALNEGO 
PRZYSŁUGUJĄCEGO/NIEPRZYSŁUGUJĄCEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 
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Załącznik nr 7 

 
PLAN ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW NA TERENIE WATf 
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KONTAKT: 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 
www.ctt.wat.edu.pl 

tel. 261 83-90-88 

 

Dyrektor: 

dr hab. inż. Adam Bartnicki 

e-mail: adam.bartnicki@wat.edu.pl 

 

Rzecznik Patentowy: 

Rafał Parczewski  

e-mail: rafał.parczewski@wat.edu.pl 
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