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Ochrona własności 

przemysłowej 

 

  
zabezpieczenie możliwości korzystania z dóbr 

niematerialnych = zabezpieczenie przewagi 

konkurencyjnej 



Trendy światowe: zgłaszający 

Źródło: WIPO 





Własność przemysłowa   

 
 

 

 PRZEDMIOT OCHRONY 

WŁASNOŚCI 

PRZEMYSŁOWEJ 

PRAWO WYŁĄCZNE 

 

OKRES OCHRONY  

(w latach) 

wynalazek patent 20 * 

wzór użytkowy prawo ochronne 10 

topografie układów 

scalonych 
prawo z rejestracji 10 

wzór przemysłowy prawo z rejestracji 25 

znak towarowy prawo ochronne 
10  

(możliwość przedłużania) 

oznaczenie geograficzne prawo z rejestracji bezterminowo 

*produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin - dodatkowe prawo ochronne (SPC) – 
 maksymalnie do 5 lat 



Własność intelektualna w telefonie komórkowym 
Znaki towarowe: 

•  Made by "Nokia" 

•  Produkt "N95" 

•  Software (nazwa) 

 

Patenty: 

• Zoom optyczny, blokada etc.… 

 

Prawa autorskie: 

•  kod oprogramowania 

•  instrukcja obsługi 

•  dźwięk dzwonka 

•  … 

 

Tajemnice przedsiębiorstwa: 

 ? 

 

Wzory przemysłowe 

•  kształt telefonu 

•  układ przycisków 

•  … 

© Nokia 

6/31 



Ochrona znaków 

towarowych 



Znak towarowy  

 

 Oznaczenie, które można przedstawić w sposób 

graficzny, jeżeli nadaje się do odróżnienia 

towarów jednego przedsiębiorstwa od tego 

samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.  

 

 Znakiem towarowym może być w szczególności 

wyraz, rysunek, ornament, kompozycja 

kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma 

towaru lub opakowania, a także melodia lub inny 

sygnał dźwiękowy.  

 
 

 



Funkcje znaku towarowego 

 „ogół wyobrażeń, informacji czy motywacji 
przekazywanych przez znak towarowy odbiorcy, jakim jest 
potencjalny nabywca oznaczonego towaru” 

       prof. J. Piotrowska 

 

 Funkcja odróżniania towarów 

 Funkcja gwarancyjna 

 Funkcja reklamowa 

 

 Dodatkowo możliwe funkcje: 

 estetyczna 

 funkcjonalna (np. opakowania) 



 obrazowe (graficzne) 

  słowne 

  plastyczne (trójwymiarowe, przestrzenne) 

  dźwiękowe  

  kombinowane 

 

Rodzaje znaków towarowych   



Znak towarowy - zasada 

specjalizacji 

 
 Znaki towarowe zastrzega się dla konkretnych 

towarów lub usług, które są przyporządkowane do 

specjalnych klas wg. międzynarodowej klasyfikacji (tzw. 

klasyfikacja nicejska). 

 
 Według obowiązującej obecnie dziewiątej edycji tej klasyfikacji istnieją 34 

klasy towarowe i 11 klas usługowych. Dokonując zgłoszenia należy 

obowiązkowo zamieścić w składanym formularzu wykaz towarów lub usług 

oraz wskazać odpowiednie klasy towarowe lub usługowe na podstawie 

klasyfikacji nicejskiej. 

 



Znak towarowy renomowany 

 

„Znak o uznanej renomie to ten, który jest symbolem 
potwierdzonej jakości towaru” 

     prof. Urszula Promińska 

 

„Renomę stanowi ogół pozytywnych wyobrażeń 
konsumentów o wyrobach z tym znakiem” 

      prof. Ryszard Skubisz 

 

 Znak towarowy renomowany uzyskuje ochronę 
niezależnie od klas dla których uzyskał prawo 
ochronne. 



 

 

http://wyhacz.gazeta.pl/Wyhacz/1,88542,5634762, 

Podrobki_rzadza_swiatem.html 

http://www.smog.pl/txt_gfx_audio/34495/ 

najgorsze_podrobki_swiata_masakra/ 



Ochrona wzorów 

przemysłowych 



Wzornictwo przemysłowe 

 „Wzornictwo przemysłowe to działalność twórcza, której celem jest 
określenie formalnych wartości przedmiotów wytworzonych przez 
przemysł. Do tych wartości formalnych zalicza się cechy zewnętrzne 
produktów, ale przede wszystkim te strukturalne i funkcjonalne 
relacje, które przekształcają produkt w spójną całość z punktu 
widzenia wytwórcy i nabywcy” 

   Thomas Maldonad, argentyński projektant i teoretyk designu 

 

 „Brzydota sprzedaje się gorzej” 
   Raymond Loewy, projektant opakowań papierosów Lucky Strike 

 

 Wzornictwo przemysłowe ma zaspokoić wśród klientów potrzebę 
obcowania na co dzień z ciekawymi, oryginalnymi, ładnymi 
przedmiotami.  

 Stanowi swoiste połączenie walorów estetycznych  
z funkcjonalnością przedmiotu  



Wzornictwo przemysłowe 



Wzór przemysłowy 

 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. 

 przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych 
umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór 
złożony); 

 część składowa, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego 
pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które 
rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub 
naprawy; 

 część składowa, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu. 



Ochrona wzornictwa przemysłowego 

Prawo własności 
przemysłowej 

Prawo autorskie  

Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa 

autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru 

przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji 

udzielonego na taki wzór. 

   Art. 116 ustawy Prawo własności przemysłowej 



„Części zamienne” 

 Ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru nie przysługuje 

wytworowi, który (1) stanowi część składową wytworu 

złożonego, (2) używaną do naprawy tego wytworu w taki 

sposób, by (3) przywrócić mu jego wygląd początkowy. 

 Osoby trzecie mogą korzystać z takiego wytworu poprzez jego 

wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport 

lub używanie wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź 

zastosowany, lub poprzez składowanie takiego wytworu dla takich 

celów. 

 

 Tuning ? Samochody-składaki ? 

http://www.bestautophoto.com 
wowy.pl 



Oznaczenia geograficzne  

 
Oznaczenia geograficzne odgrywają szczególną rolę przede wszystkim w marketingu 

handlowym. Producenci, którzy wykorzystują je do oznaczania swoich produktów, 

podkreślają w ten sposób związek produktu z danym krajem, regionem lub 

miejscowością, co często jest dla kupującego głównym czynnikiem podczas wyboru 

towaru. 

 

Oryginalność produktów często wiąże się z niepowtarzalnością warunków 

naturalnych w danym regionie lub tradycją ich wytwarzania, co dotyczy przede 

wszystkim artykułów spożywczych. Dlatego w ostatnich latach, w związku z 

umasowieniem produkcji wielu towarów, odbiorcy coraz bardziej doceniają 

oryginalne produkty pochodzące z konkretnych miejsc w kraju i na świecie, cechujące 

się niepowtarzalnymi właściwościami.  Oznaczenia geograficzne mają więc za zadanie 

chronić zarówno odbiorcę, jak i producenta przed nieuczciwymi praktykami 

handlowymi polegającymi na oznaczaniu towarów znakami wprowadzającymi 

odbiorców w błąd co do pochodzenia, rodzaju czy jakości towaru. 



Oznaczenia geograficzne  

 
 

 

Ustawa Prawo własności przemysłowej reguluje jedynie procedurę rejestracyjną na 

oznaczenia geograficzne, które służą do oznaczania produktów przemysłowych. 

Organem właściwym w zakresie rejestracji oznaczeń geograficznych na produkty 

przemysłowe jest Urząd Patentowy RP. Natomiast organem właściwym na szczeblu 

krajowym w zakresie rejestracji oznaczeń geograficznych na produkty rolno-

spożywcze jest Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Oznaczenia geograficzne systemie wspólnotowym 

 

Procedura krajowa  



TOPOGRAFIE 

UKŁADÓW SCALONYCH  WZÓR UŻYTKOWY 

Rower wodny 
Kategoria, numer i data zgłoszenia: 
UZY:   (21) 112060, (22) 27-03-2001 
Kategoria i numer ochrony: 
UZY: (11) 61586 
 

rozwiązanie o charakterze technicznym  

nowe i użyteczne, dotyczące kształtu, budowy 

lub zestawienia elementów niepołączonych 

konstrukcyjnie przedmiotu o trwałej postaci. 



Wynalazek 

 
  wytwór materialny:  

 

 bezpostaciowy  

 np. związek chemiczny lub środek spożywczy 

 

  ukształtowany przestrzennie np. urządzenie 

    

  sposób wytwarzania produktów materialnych 

 

  nowe zastosowanie    

 



Wynalazek 

 
Za wynalazki nie uważa się: 

 

 odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych, 

 wytworów o charakterze jedynie estetycznym, 

 planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej 
lub gospodarczej oraz gier, 

 wytworów, których niemożliwość wykorzystania może 
być wskazana w świetle powszechnie przyjętych i 
uznanych zasad nauki, 

 programów do maszyn cyfrowych,  

 przedstawienia informacji. 

 



WYNALAZEK – ZDOLNOŚĆ 

PATENTOWA 

 

Pozbawione zdolności patentowej są: 

 

  wynalazki, z których korzystanie byłoby sprzeczne z 

porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

 

  odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto 

biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; 

 

  sposoby diagnostyki lub leczenia ludzi oraz 

zwierząt metodami chirurgicznymi lub 

terapeutycznymi. 

 



PATENT 

 

Patent udzielany jest na wynalazek. 

 

 Czas ochrony patentowej wynosi 20 lat  od daty 
zgłoszenia wynalazku. 

 

W celu uzyskania patentu należy: 

 przeprowadzić poszukiwania w światowym stanie 
techniki (zarówno w literaturze patentowej jak i 
niepatentowej) 

 przygotować dokumentację zgłoszeniową 

 dokonać zgłoszenia w odpowiednim urzędzie 
patentowym  

 



PATENT 

 

o Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego 
korzystania z wynalazku  w sposób zarobkowy lub 
zawodowy na całym obszarze RP. 

 

o Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu.  

 

o Uprawniony z patentu może udzielać licencji. 

 

o Umowy o przeniesieniu patentu lub udzieleniu licencji 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Stają się one skuteczne wobec osób   
trzecich z chwilą wpisu do rejestru UPRP. 

 



Procedury 

 Zasada pierwszeństwa (first to file) 

 Zasada pierwszeństwa konwencyjnego 

 Zasada terytorialności 

 Ograniczenia czasowe 

 



Prawa własności przemysłowej 

Zasada pierwszeństwa 

 zasada first to file 

 

Prawo uzyskania ochrony 

przysługuje osobom fizycznym/ 

prawnym, 

które pierwsze dokonają 

zgłoszenia  

zasada first to invent 

 

Prawo uzyskania ochrony 

przysługuje temu, kto pierwszy 

opracował dane rozwiązanie 

techniczne, niezależnie od tego, 

czy zostało ono zgłoszone jako 

pierwsze 

(konieczność posiadania 

oznaczonych, datowanych 

dokumentów z przebiegu prac 

b+r) 

 



Prawa własności przemysłowej 

Zasada pierwszeństwa konwencyjnego 

 

Każdemu, kto dokona prawidłowego zgłoszenia dotyczącego 

udzielenia praw wyłącznych w jednym z państw-stron 

Konwencji, przysługuje pierwszeństwo przy ubieganiu się o 

ochronę w innych państwach-stronach Konwencji, o ile 

zgłoszenia w innym kraju dokona w terminach: 

 

 12 miesięcy dla wynalazków i wzorów użytkowych, 

 6 miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków 

towarowych. 

 



Prawa własności przemysłowej 

Zasada terytorialności 

 

 Prawa wyłączne do większości rodzajów własności 

przemysłowej powstają na mocy decyzji urzędów patentowych 

i obowiązują na terytorium kraju, który tych praw udzielił. 

 

  Prawa wyłączne udzielane w różnych krajach są od siebie 

niezależne i podlegają ustawodawstwu kraju, który te prawa 

przyznał. 

 

  We wszystkich państwach-stronach Konwencji osoby 

zagraniczne są w sprawach ochrony własności przemysłowej 

traktowane tak samo, jak osoby krajowe. 

 



Prawa własności przemysłowej 

 
 są zbywalne i podlegają dziedziczeniu  

 do przeniesienia praw własności przemysłowej wymagane 

jest zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem 

nieważności               

 przeniesienie praw staje się skuteczne wobec osób 

trzecich z chwilą wpisu do właściwego rejestru  

 do przenoszenia praw służą umowy nazwane prawa 

cywilnego: sprzedaż praw, zamiana praw oraz darowizna. 

 



Prawa własności przemysłowej 

 

Ubiegając się o udzielenie praw własności przemysłowej: 

 składa się oddzielne wnioski oraz 

  prowadzi oddzielne postępowania  

 w każdym z krajów, w których chcemy uzyskać ochronę 

konkretnych rozwiązań lub oznaczeń. 

 

Możemy skorzystać również z procedur międzynarodowych 

lub regionalnych 

 



Systemy  
ochrony własności przemysłowej 

Krajowe   
 

Urząd Patentowy 
RP  
 

i inne urzędy 
krajowe  

 
przedmioty 
własności 

przemysłowej 
chronione w 

danym państwie  

Międzyna
rodowy  

 
Biuro 

Międzynarodowe 
Światowej 

Organizacji 
Własności 

Intelektualnej 
(WIPO)  

+ urzędy krajowe  
 

• wynalazki 

• znaki towarowe 

• wzory przemysłowe 

• oznaczenia 
geograficzne 

Regionalne 

(w Europie) 

Europejski 
Urząd 

Patentowy 
 

• tylko wynalazki 
 

•  38 państw 
członkowskich 

(wszystkie UE oraz 
11 innych państw 

europejskich) 

 

Urząd 
Harmonizacji 

Rynku 
Wewnętrzneg

o (OHIM) 
 

•znaki towarowe UE 

• wzory UE 

•  jednolity skutek 
rejestracji na terenie 
wszystkich państw 
członkowskich UE 

 



Procedury patentowe: 

 KRAJOWA 
- przed Urzędem Patentowym RP 
- przed urzędami ds. własności przemysłowej 
poszczególnych państw 

 

 REGIONALNA 
w Europie w ramach Europejskiej Organizacji Patentowej  

 

 MIĘDZYNARODOWA 
w ramach Układu waszyngtońskiego o współpracy 
patentowej (Patent Cooperation Treaty - PCT) 



WYNALAZE
K 

ZGŁOSZENIE 
PATENTOWE 

BADANIE 
FORMALNO-

PRAWNE 
 

KLASYFIKACJA 
 

SPRAWOZDANIE O 
STANIE TECHNIKI 

 
 

PUBLIKACJA  
W BIULETYNIE UP 

BADANIE 
MERYTORYCZNE 

PATENT 
 lub  

ODMOWA 
UDZIELENIA 

PATENTU 
 

Schemat procedury patentowej 



 

Procedura patentowa w trybie krajowym – 

wybrane opłaty 

KATEGORIA OPŁATA  

za zgłoszenie wynalazku  550 zł  

(500 zł za zgłoszenie w postaci 

elektronicznej)  

- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, 

zastrzeżeń i rysunków 

 

25 zł  

za pierwszy okres ochrony wynalazku 

obejmujący 1., 2. i 3. rok ochrony  

480 zł  

za 4. rok ochrony wynalazku  250 zł  

za 6. rok ochrony wynalazku  350 zł  

za 12. rok ochrony wynalazku  800 zł  

za 20. rok ochrony wynalazku  1550 zł  



Procedura PCT – faza międzynarodowa 

Zgłoszenie międzynarodowe 

Międzynarodowy Organ Poszukiwań 
(sprawozdanie z poszukiwań międzynarodowych) 

Przejście do fazy krajowej 

lub regionalnej (EuroPCT) 

Międzynarodowe Biuro Badań 
Wstępnych 

(sprawozdanie z badania wstępnego) 

Przejście do fazy krajowej 

lub regionalnej (EuroPCT) 

wniosek w terminie 

do 22 miesięcy 

w terminie 30 

miesięcy 

Międzynarodowa publikacja 

w terminie  

18 miesięcy 



 

Procedura patentowa w trybie PCT – wybrane 

opłaty 

KATEGORIA OPŁATA  

za zgłoszenie wynalazku  1330 CHF 

1130 CHF (online) 

Osobom fizycznym przysługuje zniżka w 

wysokości 90%. Osoby te płacą 10% 

należnej opłaty międzynarodowej 

- za każdą stronę ponad 30 stron opisu, 

zastrzeżeń i rysunków 

 

15 CHF 

- za poszukiwanie 1875 CHF  



Procedura przed EPO 

Zgłoszenie 

Sprawozdanie 

ze stanu 

 techniki 
Publikacja zgłoszenia Publikacja o 

udzieleniu pat. 

Okres  

na wniesienie 

 sprzeciwu. 

wycofać? 

18 miesięcy 

Ok. 4-5 lat 9 miesięcy 

Optional 



Walidacja w Polsce 

 Konieczna, by patent europejski wywierał skutki prawne  

na terytorium RP 

 

 Patenty europejskie są w Polsce walidowane pod 

warunkiem: 

– złożenia w UPRP tłumaczenia patentu europejskiego na język polski  

w terminie 3 m-cy od daty opublikowania przez EPO, uiszczenia 

opłaty za publikację tłumaczenia. 



Wybrane koszty 
1. Opłata za zgłoszenie, gdy  (EUR) 

- europejskie zgłoszenie patentowe lub, w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, 

formularz wejścia w fazę europejską (EPO Form 1200) jest składany online, wynosi 

120 

- europejskie zgłoszenie patentowe lub, w przypadku zgłoszenia międzynarodowego, 

formularz wejścia w fazę europejską (EPO Form 1200) nie jest składany online, wynosi 

210 

1a. Dodatkowa opłata za europejskie zgłoszenie patentowe składające się z ponad 35 stron 

(nie uwzględniając stron stanowiących część wykazu sekwencji) wynosi  

dodatkowe 15 EUR za każdą 

dodatkową stronę, poczynając od 

36 

2. Opłata za poszukiwanie   1 285 

3. Opłata za wyznaczenie co najmniej jednego umawiającego się państwa  580 

4. Opłaty za utrzymanie w mocy europejskich zgłoszeń patentowych (art. 86 ust. 1), liczone 

w każdym przypadku od daty dokonania zgłoszenia, wynoszą 

  

- za 3. rok 465 

- za 4. rok 580 

- za 5. rok 810 

- za 6. rok 1040 

- za 7. rok 1 155 

- za 8. rok 1 265 

- za 9. rok 1 380 

- za 10. i każdy kolejny rok 1 560 

6. Opłata za badanie (art. 94 ust. 1) w odniesieniu do  1 620 

7. Opłata za udzielenie patentu, w tym opłata za publikację opisu patentu europejskiego  915 



RYZYKO ZWIĄZANE Z WŁASNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ     

możliwość wystąpienia negatywnego lub niepożądanego wydarzenia 

związanego bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem praw własności 

intelektualnej. 

 

Niektóre rodzaje ryzyka dotyczące własności intelektualnej: 
 

• ryzyko związane z „piractwem intelektualnym” 

• ryzyko wyprzedzenia w uzyskaniu ochrony przez inny podmiot 

• ryzyko dotyczące zarządzania własnością intelektualną 

• ryzyko związane z utratą dobrego imienia (reputacji) 

• ryzyko ujawnienia tajemnicy 

• ryzyko sądowo-administracyjne 
 

 MNIEJSZA FIRMA – WIĘKSZA SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA 



Postępowanie sporne  

przed Urzędem Patentowym RP 

 
 

 

  

Udzielone przez Urząd Patentowy RP prawa wyłączne mogą się stać przedmiotem sporu, który 

wymaga rozstrzygnięcia przy udziale zainteresowanych stron.  

 

Sprawy o unieważnienie tych praw, a także sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia rozpatrywane są w 

Urzędzie Patentowym przez kolegia orzekające do spraw spornych. 

 

Są to między innymi sprawy o unieważnienie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na znak 

towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia patentu 

na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, a także sprawy o stwierdzenie 

wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. 

 

Istotne jest, że w odróżnieniu od postępowania zgłoszeniowego lub rejestrowego, postępowanie 

sporne ma charakter kontradyktoryjny, czyli dotyczy co najmniej dwóch stron, które pozostają w 

sporze. Urząd Patentowy RP staje się w tym postępowaniu niejako „arbitrem” rozstrzygającym 

spór. 

 

Należy zaznaczyć, że w postępowaniu spornym na decyzje organu rozstrzygające sprawy co do 

istoty i wydane po przeprowadzeniu rozprawy nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, lecz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  



Instytucje wspierające działania 

ochronne  

 

Urząd Patentowy RP 

Al. Niepodległości 188/192;  

00-950 Warszawa 

 www.uprp.pl 

 

Europejska Organizacja Patentowa  

(European Patent Office - EPO) 

 www.epo.org 

 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej  

(World Intellectual Property Organization –  

WIPO) 
www.wipo.int 

 

  

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego  

(Office for Harmonization in  

the Internal Market – OHIM/OAMI) 

 www.oami.europa.eu 

 

Polska Izba Rzeczników Patentowych 

 www.rzecznikpatentowy.org.pl  

 



Rola rzecznika patentowego 

 We właściwym zabezpieczeniu praw własności intelektualnej 

osoby fizycznej lub prawnej, w szczególności praw własności 

przemysłowej, konieczna jest pomoc rzecznika patentowego. 

 

 Jednostki naukowe lub firmy mogą korzystać zarówno z 

pomocy rzeczników patentowych zatrudnionych w 

jednostkach, jak i wyspecjalizowanych kancelarii 

zewnętrznych. 

 

 Należy pamiętać, że wynalazki powstają w różnych 

dziedzinach techniki, co wymaga specjalizacji rzeczników 

patentowych. 

 



Rola rzecznika patentowego 

może pomóc: 
 

 przeprowadzić badania patentowe; 

 w korzystaniu z informacji patentowej; 

 w opracowaniu dokumentacji zgłoszeniowej np. wynalazku; 

 w poszukiwaniach partnera zewnętrznego, uczestniczyć w negocjacjach, 

zredagować  

 umowę z partnerem zewnętrznym i optymalnie zabezpieczyć prawa,  

    np. szkoły wyższej lub firmy; 

 prowadzić wykłady dotyczące ochrony własności intelektualnej. 

 

Rzecznik patentowy jest doradcą w sprawach ochrony własności 

przemysłowej i zarządzania prawami wyłącznymi.  

 



Podnoszenie świadomości IP 

 
 Konferencje, seminaria, warsztaty, 

szkolenia 

 

 Konkursy na: prace naukowe, dyplomowe i 

studenckie oraz plakat dotyczące ochrony 

własności intelektualnej 

 

 Wydawnictwa   



 

 

Dziękuję za uwagę! 

 

Zapraszamy do dyskusji! 


