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• wynalazki

• wzory użytkowe

• znaki towarowe

• wzory przemysłowe

• topografie układów scalonych

• oznaczenia geograficzne

• tajemnice handlowe

• utwory autorskie

Własność przemysłowa
USTAWA 

z dnia 30 czerwca 2000 r.
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

(Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)

Własność intelektualna:
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Przedmiot ochrony Prawo wyłączne Czas trwania ochrony

wynalazek patent 20

wzór użytkowy prawo ochronne 10

znaki towarowe prawo ochronne 10
(z możliwością przedłużania na 

kolejne dziesięciolecia)

wzory przemysłowe prawo z rejestracji 25

topografie ukł. scal. prawo z rejestracji 10

oznaczenia geograf. prawo z rejestracji nieograniczona w czasie
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Art. 24 

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, 

które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego 

stosowania.

Art. 25 

1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

2. 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.
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3. 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.

4. Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na 

wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część 

stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego 

nowe zastosowanie 

Art. 25 - c.d.

2. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, 

zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do 

wykładni zastrzeżeń patentowych.

Art. 63.
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Art. 94.

1. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o
charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub
zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Art. 96.

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia 
ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Art. 95.
1. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne.



10



11

Art. 102.

1. 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.
2. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub
rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz
kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Art. 104.

1. 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.
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5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów 
tego rodzaju, dla których nastąpiło zgłoszenie.

Art. 105.
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Art. 120.
1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób
graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie
takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego
przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.
2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności 
wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w 
tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał 
dźwiękowy.
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Art. 174.
1. 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.
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Art. 196.
1. 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.

2. 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.
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Źródło: WIPO statistics database, October 2014
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Liczba patentów i praw ochronnych na wzory
użytkowe, udzielonych przez UPRP w trybie
krajowym, pozostających w mocy w Polsce

(stan na 31 grudnia 2013 roku).

21 452
Liczba patentów europejskich, walidowanych
przez UPRP, pozostających w mocy w Polsce

(stan na 31 grudnia 2013 roku).

28 591

Źródło: raport roczny I 2013 I

Liczba praw ochronnych na znaki towarowe,
udzielone przez UPRP w trybie krajowym 

pozostających w mocy w Polsce 
(stan na 31 grudnia 2013 roku).

133 695
20



Rodzaje badań patentowych

• badanie stanu techniki

• badanie zdolności patentowej

• badanie czystości patentowej
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http://www.uprp.pl/
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http://worldwide.espacenet.com/

http://www.wipo.int/patentscope/en/

http://www.uprp.pl/
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