
Jak chronić własność intelektualną AGH na terenie Polski

Własność intelektualna ma charakter niematerialny i stanowi ją przejaw każdej 
działalności twórczej człowieka. Jest ona chroniona przez prawo autorskie oraz pra-
wo własności przemysłowej.

Dla powstania ochrony prawno-autorskiej nie jest wymagane dopełnienie żad-
nych formalnych wymogów, a ochrona powstaje z chwilą ustalenia utworu. Prawo au-
torskie określa, że utwór jest wynikiem działalności twórczej człowieka o indywidual-
nym charakterze. Mogą to być utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartogra-
ficzne oraz programy komputerowe, a także plastyczne, fotograficzne, lutnicze, jak 
również utwory z zakresu wzornictwa przemysłowego, architektoniczne i urbanistycz-
ne, a ponadto utwory muzyczne, sceniczne, choreograficzne i pantomimiczne, audio-
wizualne, w tym filmowe.

Natomiast uzyskiwanie ochrony na przedmioty własności przemysłowej cechu-
je bardzo sformalizowane postępowanie przed Urzędem Patentowym RP. 
Przedmiotami własności przemysłowej są: wynalazki, wzory użytkowe, wzory prze-
mysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. 
Własność chroniona jest na podstawie decyzji Urzędu Patentowego RP.

Prawo określa, że 

wynalazkiem  jest rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe w skali 
światowej, posiada poziom wynalazczy oraz nadaje się do przemysłowego stosowa-
nia - UP udziela patent,

wzorem użytkowym jest rozwiązanie techniczne dotyczące kształtu, budowy lub ze-
stawienia przedmiotu o trwałej  postaci,  nowe w skali  światowej  i  użyteczne -  UP 
udziela prawo ochronne, 

wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna postać wytworu, przejawiająca się w 
szczególności  w kształcie,  właściwościach powierzchni,  barwie,  rysunku lub orna-
mencie nadająca się do wielokrotnego odtwarzania - UP udziela prawo z rejestracji,

znakiem towarowym jest dowolnego rodzaju oznaczenie przedstawione w sposób 
graficzny lub dające się w ten sposób wyrazić, które nadaje się do odróżniania w ob-
rocie towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego sa-
mego rodzaju innych przedsiębiorstw - UP udziela prawo ochronne,

oznaczeniem geograficznym jest oznaczenie słowne odnoszące się bezpośrednio 
lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu, kraju, identyfikujące towar 
jako pochodzący z tego terenu, jeżeli jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są 
przypisywane przede wszystkim jego pochodzeniu geograficznemu - UP udziela pra-
wo z rejestracji, 

topografią układów scalonych jest oryginalne rozwiązanie polegające na wyrażo-
nym w dowolny sposób przestrzennym rozplanowaniu elementów, z których co naj-
mniej jeden jest aktywny oraz połączeń między nimi, przy czym pojęcie "układ scalo-
ny" oznacza warstwowy wytwór  przestrzenny,  utworzony w celu spełniania funkcji 
elektronicznych z elementów materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą war-



stwę oraz ich połączeń przewodzących i obszarów izolujących, które są ze sobą nie-
rozdzielnie sprzężone - UP udziela prawo z rejestracji.

Za wynalazki nie są uważane w szczególności: 
programy do maszyn cyfrowych, 
odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, 
plany, zasady, metody dotyczące działalności umysłowej i gospodarczej oraz gier, 
przedstawienia informacji, 
wytwory o charakterze tylko estetycznym,
wytwory niemożliwe do wykorzystania w świetle powszechnie przyjętych i uznanych i 
uznanych zasad nauki. 

Uzyskanie praw wyłącznych w Urzędzie Patentowym RP wymaga wszczęcia 
odpowiedniej procedury i tak w przypadku zgłaszania do ochrony wynalazku lub wzo-
ru użytkowego należy opracować dokumentację zgłoszeniową, zawierającą opis roz-
wiązania, zastrzeżenia patentowe lub ochronne, rysunki oraz skrót. Rzecznicy paten-
towi zatrudnieni w Dziale Ochrony Własności Intelektualnej CTT zajmują się sporzą-
dzaniem tej dokumentacji, którą wykonują w oparciu o materiały dostarczone przez 
twórców, konsultacje z nimi oraz własne poszukiwania w światowej literaturze paten-
towej. Dokumentacja wysyłana jest do Urzędu Patentowego RP, który rejestruje zgło-
szenie i dalsze postępowanie zgłoszeniowe toczy się zgodnie z jego procedurą. Ak-
tualnie czas rozpatrywania zgłoszenia do momentu wydania decyzji o udzieleniu pra-
wa wyłącznego wynosi 4 do 7 lat. Inne przydatne dla potencjalnych twórców wiado-
mości i informacje znajdują się na stronie www.ctt.agh.edu.pl. 
Przed ujawnieniem rozwiązania poprzez publikację w czasopiśmie, przedstawieniem 
go na konferencji lub wystawie należy go wcześniej zgłosić do ochrony w UP RP, bo 
każda forma ujawnienia szkodzi nowości i jest przeszkodą do uzyskania praw wy-
łącznych.

Uzyskując patent lub prawo ochronne uprawniony z niego nabywa prawo wy-
łącznego korzystania z wynalazku lub wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub 
zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub może w drodze umowy udzielić 
innej osobie upoważnienia do korzystania z jego rozwiązania (umowa licencyjna). 
Patent może korzystnie wspomagać Uczelnię zarówno w sferze "prestiżu" jak i finan-
sów. Wskazać można następujące jego skutki: 
• opis patentowy jest publikacją rozpowszechnianą przez bazy, umieszczone w in-

ternecie,  potwierdzającą  poziom naukowy  Uczelni,  wskazuje  jej  twórców oraz 
datę dokonania innowacji,

• wspomaga uzyskiwanie grantów, zleceń, a także nawiązywanie kontaktów nauko-
wych,

• inspiruje dalsze wynalazki i zapobiega dublowaniu prac badawczo-rozwojowych,
• może być przedmiotem obrotu, co pozwala na uzyskiwanie sporych korzyści eko-

nomicznych.
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