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P rawa własności intelektualnej chronią szerokie spektrum wytworów inte-
lektualnych (w tym rozwiązań o charakterze technicznym), często oferując 

ich kumulatywną ochronę na gruncie różnych reżimów ochrony w tym prawa 
autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Aby ochrona taka była efektywna, konieczne jest właściwe zidenty-
fi kowanie przedmiotu ochrony, a następnie „dobranie” najbardziej efektywnego 
narzędzia (narzędzi) ochrony. 

W przypadku innowacyjnych produktów, ochronie podlegać mogą rożnego 
rodzaju cechy produktu, które z kolei stanowią istotę poszczególnych 

przedmiotów ochrony na gruncie prawa własności intelektualnej. Przykładowo, 
cechy takie jak: funkcjonalność, budowa, działanie, mogą być objęte ochroną jako 
wynalazek, wzór użytkowy, a także tajemnica przedsiębiorstwa. Z kolei, wygląd 
czy estetyka produktu podlegają ochronie jako wzór przemysłowy, natomiast sfera 
identyfi kacji produktu – jako znak towarowy lub oznaczenie geografi czne. 

Koncentrując się na pierwszej grupie rozwiązań chroniących techniczne i użytkowe 
aspekty określonego wytworu intelektualnego, w pierwszej kolejności należy zde-



60    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 2/2013

fi niować wskazane w tej grupie przedmioty, 
co pozwoli na dalszą analizę możliwych 
strategii ochrony takich wytworów w opar-
ciu o właściwe regulacje. 

N a gruncie prawa własności intelektu-
alnej, wynalazek można zdefi niować 

jako rozwiązanie z dowolnej dziedziny 
techniki, na które – pod warunkiem, że jest 
nowe, posiada poziom wynalazczy i na-
daje się do przemysłowego zastosowania 
– może być udzielony patent. Wynalazki
chronione są patentami, które udzielane
są na takie kategorie wynalazków jak: urzą-
dzenia, sposoby, metody i zastosowania.

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakte-
rze technicznym, dotyczące kształtu, bu-
dowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej 
postaci mogą korzystać z ochrony jako 
wzory użytkowe. Jak wynika z defi nicji 
wzoru użytkowego, przedmiotem ochrony 
w charakterze wzoru użytkowego może być: 
kształt przedmiotu, budowa urządzenia, 
zestawienie przedmiotu o trwałej postaci. 

Z kolei, tajemnicą przedsiębiorstwa 
są nieujawnione do wiadomości pu-

blicznej informacje techniczne, technologicz-
ne, organizacyjne przedsiębiorstwa posia-
dające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności. Jako 
tajemnica przedsiębiorstwa chronione być 
mogą informacje o charakterze technicz-
nym, prototypy urządzeń, dokumentacja 
techniczna. 

Jak można zauważyć, zwłaszcza w przy-
padku wynalazków i wzorów użytkowych 
zarówno przedmiot, jak i przesłanki 
uzyskania ochrony są do siebie zbliżone. 
Z tego powodu, w pewnych przypadkach 
w stosunku do konkretnego wytworu będzie 
mogła być rozpatrywana zarówno ochrona 
patentowa jako wynalazku, jak i ochrona 
prawem ochronnym na wzór użytkowy. 
Niekiedy, alternatywnym – a na wczesnym 
etapie rozwoju rozwiązania – równoległym 
sposobem zabezpieczenia wyłączności, 
może być ochrona w charakterze tajemnicy 
przedsiębiorstwa. 

J ak wynika z przesłanek uzyskania 
ochrony dla wszystkich wskazanych 

wyżej przedmiotów ochrony, kluczową 
kwestią jest „nowość” rozwiązania lub 

jego poufność. Na gruncie przepisów 
dotyczących wynalazków i wzorów użyt-
kowych jest ona rozumiana w ten sposób, 
że wynalazek (wzór użytkowy) uważa się 
za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu 
techniki. Stanem techniki jest natomiast 
wszystko to, co przed datą, według której 
oznacza się pierwszeństwo do uzyskania 
patentu, zostało udostępnione do wia-
domości powszechnej w jakikolwiek 
sposób. Stan techniki rozpatrywany jest 
w skali światowej, co oznacza, że aby 
dane rozwiązanie spełniało przesłankę 
nowości, musi być nowe w skali świato-
wej. Do stanu techniki należą w szcze-
gólności: opatentowane lub zgłoszone 
do opatentowania wynalazki na całym 
świecie, rozwiązania, których szczegóły 
zostały opisane w fachowej, branżowej 
literaturze, wynalazki, które są używane 
zarówno w działalności przemysłowej, jak 
i działalności niekomercyjnej (w celach 
osobistych). 

Z uwagi na kluczowe znaczenie 
przesłanki nowości (poufności) dla 

uzyskania ochrony rozwiązań o charak-
terze technicznym, konieczną strategią 
podmiotów tworzących innowacyjne 
rozwiązania o charakterze technicznym 
powinny być kroki zmierzające do zabez-
pieczenia braku publicznej wiedzy na temat 
szczegółów rozwiązania polegające na: 
nie rozpowszechnianiu szczegółów wy-
nalazku (w publikacjach, konferencjach, 
sympozjach naukowych, na targach, 
spotkaniach biznesowych, na stronach 
internetowych, w publikacjach projekto-
wych); utajnianiu fragmentów pracy dok-
torskiej zawierającej szczegóły wynalazku, 
podpisywaniu umów/klauzul poufności 
z pracownikami/kontrahentami/inwestorami. 
Elementem takiej strategii powinno być 
także sprawdzanie stanu techniki w celu 
wstępnej oceny, czy wynalazek jest nowy, 
a także uniknięcia zbędnych kosztów, 
nakładów czasowych i organizacyjnych 
na przygotowanie wniosków o udzielenie 
prawa na rozwiązanie, które zostało już opa-
tentowane. Badanie stanu techniki pozwala 
jednocześnie wyeliminować sytuacje, 
w których tworzenie i późniejsze korzystanie 
z danego rozwiązania znajdującego się 
w stanie techniki, może prowadzić do naru-
szenia cudzych praw. 

O ile działania podjęte w celu zacho-
wania poufności informacji tech-

nicznych mających znaczenie gospodarcze 
są wystarczające dla uzyskania faktycznej 
ochrony takich informacji na gruncie Usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
z 16 kwietnia 1993 r., o tyle uzyskanie 
ochrony patentowej wynalazku, czy ochro-
ny prawem ochronnym na wzór użytkowy 
w oparciu o Ustawę prawo własności 
przemysłowej z 30 czerwca 2013 r. jest 
dużo bardziej skomplikowane, czaso-
chłonne i kosztowne. W obu przypadkach 
konieczne jest przygotowanie dokumen-
tacji zgłoszeniowej, wniesienie zgłoszenia 
do urzędu patentowego, przejście przez 
procedurę udzielenia prawa, oraz poniesie-
nie niekiedy wysokich kosztów uzyskania 
ochrony. Ta droga ochrony wiąże się po-
nadto z czasem oczekiwania na uzyskanie 
ochrony (w przypadku wynalazków nawet 
4-5 lat). W przypadku wzorów użytkowych
koszty uzyskania ochrony są niższe,
a czas oczekiwania na jej udzielenie prawa
krótszy, co może stanowić ważne okolicz-
ności, które powinny być uwzględnione
przy wyborze strategii ochrony takich roz-
wiązań, które mogą korzystać z ochrony
zarówno jako wynalazki, jak i wzory użyt-
kowe. W tym kontekście, uzyskanie prawa
ochronnego na wzór użytkowy stanowić
może atrakcyjną alternatywę dla ochro-
ny patentowej rozwiązań o charakterze
technicznym, w odniesieniu do urządzeń,
produktów o trwałej postaci. W wielu wy-
padkach gwarantuje bowiem możliwość
uzyskania prawa ochronnego na wzór
użytkowy w przypadku braku możliwości
uzyskania ochrony patentowej. Istnieje też
możliwość konwersji zgłoszenia o udzie-
lenie patentu na zgłoszenie o udzielenie
prawa ochronnego na wzór użytkowy.

P omimo wskazanych wad zabez-
pieczenia ochrony rozwiązania 

technicznego na drodze formalnej, ta stra-
tegia posiada wiele zalet. Po pierwsze 
fakt uzyskania prawa, a co za tym idzie 
prawny monopol w zakresie zawodowego 
i zarobkowego korzystania z chronionego 
rozwiązania na terytorium ochrony jest 
potwierdzona stosownym dokumentem, 
co ułatwia bardzo egzekwowanie ochrony 
w przypadku naruszenia prawa. Brak ta-
kiego „potwierdzenia” posiadania ochrony 
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może stanowić utrudnienie w przypadku 
egzekwowania ochrony faktycznej tajemni-
cy przedsiębiorstwa. 

P o drugie, w przeciwieństwie do fak-
tycznej ochrony tajemnicy przed-

siębiorstwa, której długości nie można 
precyzyjnie określić (gdyż zależy od oko-
liczności gwarantującej stan poufności 
lub jego brak), czas ochrony patentowej 
wynalazku czy ochrony wzoru użytkowego 
jest z góry określony i trwa odpowiednio 
maksymalnie 20 i 10 lat, pod warunkiem 
spełnienia przez uprawnionego warunków 
utrzymania ochrony, w szczególności 
w postaci terminowego wnoszenia opłat 
za jej utrzymanie. 

P o trzecie, w przypadku ochrony
patentowej istnieje atrakcyjna moż-

liwość zabezpieczenia szerszej ochrony 
terytorialnej innowacyjnego rozwiązania, 
korzystając z dostępnych regionalnych 
(np. trybu patentu europejskiego) i/lub 
międzynarodowych trybów patentowania 
(np. w ramach Układu o współpracy paten-
towej – PCT).

J ak wynika z powyższego, poszukując 
ochrony innowacyjnych rozwiązań 

technicznych należy pamiętać, że choć 
w wielu sytuacjach patent stanowi najbar-
dziej skuteczne narzędzie ochrony takiego 
wytworu intelektualnego, strategia bizneso-
wa dysponenta takich rozwiązań powinna 
uwzględniać także inne dostępne narzędzia 
ochrony. Przy wyborze właściwego narzę-
dzia ochrony należy uwzględnić wskazane 
wyżej wady i zalety poszczególnych form 
ochrony, a także rynkową żywotność pro-
duktu, możliwości w zakresie sfi nansowania 
uzyskania i utrzymania ochrony, otoczenie 
konkurencyjne, czy plany biznesowe przed-
siębiorstwa ważne w kontekście decyzji 
w zakresie terytorialnego zakresu ochrony 
patentowej. 

N ależy pamiętać, że zabezpieczenie
możliwości uzyskania przyszłej 

ochrony powinno nastąpić już na początku 
procesu rozwoju innowacyjnego rozwią-
zania. Błędy popełniane na tym etapie 
(w szczególności ujawnienie szczegółów 
rozwiązania) uniemożliwia bowiem uzyska-
nie ochrony i ogranicza późniejszą efektyw-
ną komercjalizację.
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