
Prawa własności intelektualnej

Co to jest własność intelektualna?

Ochrona własności intelektualnej

Udzielanie praw dostępu

Zarządzanie własnością intelektualną



Własność Intelektualna

Własność intelektualna – zbiorcze

określenie grupy monopoli prawnych,

obejmujące niektóre dobra niematerialne

(prawo autorskie) oraz niektóre własności

przemysłowe (patenty oraz znaki

towarowe) - Wikipedia



Prawo własności przemysłowej

Prawo podmiotowe lub zespół przepisów 

regulujących prawo podmiotowe do 

patentów na wynalazki, wzorów 

użytkowych, wzorów przemysłowych, 

znaków towarowych, znaków usługowych, 

nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia 

lub nazw pochodzenia oraz zwalczanie 

nieuczciwej konkurencji



Patent

Patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę
techniki - na wynalazki, które są nowe, 
posiadają poziom wynalazczy i nadają się do 
przemysłowego stosowania. 

Monopol na określonym terytorium i w 
określonym czasie



Patent

Procedura Krajowa
Procedura Europejska
Procedura PCT



Ścieżka postępowania

Czy warto

Czy nadaje się 
na 

opatentowanie

Zabezpiecz prawa 
wyłączne

Przygotuj ofertę dla 
partnerów(biznesplan)

Znajdź inwestora w ciągu 30 
miesięcy(PCT) 



Aktualne problemy związane z ochroną patentową

 Wojny Patentowe

 Trolle patentowe
 Zakres terytorialny ochrony
 Patent a know-how
 Różne podejście urzędów 

patentowych



Badanie czystości patentowej



Sposoby ochrony własności intelektualnej

„Examples of classic forms of protection:

−Patent

−Trademark

−Industrial design

−Copyright

−Trade-secret

−Confidentiality”

Który z wyżej wymienionych jest najlepszy?











Prawa dostępu

Co to jest?

Jakie są rodzaje praw dostępu?



 pasywne i aktywne;

 wyłączne i niewyłączne;

 pełne i ograniczone;

 dobrowolne i przymusowe;

 wyraźne i dorozumiane;

 Odpłatne i nieodpłatne.

Licencje

Licencja – zezwolenie podmiotu uprawnionego

udzielone innej osobie (licencjobiorcy) do

dokonywania czynności prawnych lub faktycznych

przysługujących co do zasady wyłącznie

licencjodawcy.





Zarządzanie własnością intelektualną

 Umowy o poufności z partnerami

 Pracownik/zleceniobiorca

 Sposoby ochrony

 Sposoby wykorzystania



Przed napisaniem projektu

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi IP dla danego

konkursu

Określ wiedzę i prawa, które posiadasz przystępując do

projektu

Pamiętaj o zastrzeżeniu poufoności w rozmowach z

potencjalnymi partnerami

Rozpoznaj state of art.

Zaplanuj ściężkę wykorzystania rezulatów oraz planu

upowszechniania

Pomyśl nad nazwą projektu oraz produktu

Zaplanuj koszty związane z IP w projekcie



W czasie realizacji projektu

 Ponownie przeczytaj zasady dotyczące

własności intelektualnej w projekcie

 Ustal z partnerami zasady zarządzania IP,

podpisz stosowne umowy

 Postaraj się chronić rezultaty projektu

 Staraj się wykorzystać rezultaty jak najbardziej

efektywnie

 Upowszechniaj rezultaty szanując

postanowienia umowne



Po zakończeniu projektu

 Zarabiaj bazując na rezultatach projektu

 Upowszechniaj wyniki

 Pamiętaj o zobowiązaniach

wynikających z umowy o

dofinansowanie

 Dbaj o ochronę rezultatów



Wniosek H2020

 Provide a draft ‘plan for the dissemination and exploitation of the

project's results’.

 Outline the strategy for knowledge management and protection.

Include measures to provide open access(free on-line access, such as

the ‘green’ or ‘gold’ model) to peer-reviewed scientific publications

which might result from the project.

 As relevant, include information on how the participants will manage

the research data generated and/or collected during the project.

 Include a business plan when relevant.
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Krajowy Punkt 

Kontaktowy 

Programów 

Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów 

Techniki 

Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34

02-078 Warszawa 

tel:    +4822 828 74 83 

fax:   +4822 828 53 70 

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Barbara Trammer
e-mail: barbara.trammer@kpk.gov.pl

Bartosz Majewski
e-mail: bartosz.majewski@kpk.gov.pl

Iwona Kucharczyk
e-mail: iwona.kucharczyk@kpk.gov.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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