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Streszczenie
Artykuł przedstawia wybrane elementy
patentowania wynalazków, do których
można zaliczyć: wycenę patentów, sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej
oraz procedury ochrony wynalazków.

Wprowadzenie – czym jest wynalazek i patent na wynalazek?
Wyjaśnienie, czym jest wynalazek można znależć w
pierwszym rozdziale
[PWP11]:
„Patenty są udzielane – bez względu na
dziedzinę techniki – na wynalazki, które
są nowe, posiadają poziom wynalazczy
i nadają się do przemysłowego stosowania. (...)
(...) Wynalazek uważa się za nowy, jeśli
nie jest on częścią stanu techniki. (...)
(...) 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.
(...)
(...) Wynalazek uważa się za posiadający
poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten

nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. (...)
(...) Wynalazek uważany jest za nadający
się do przemysłowego stosowania, jeżeli
według wynalazku może być uzyskiwany
wytwór lub wykorzystywany sposób, w
rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek
działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. (…)
(…) Za wynalazki (...) nie uważa się w
szczególności:
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących
działalności umysłowej lub gospodarczej
oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych
zasad nauki;
5) programów do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji. ”
Natomiast w [UPRP11] znajduje się definicja patentu i patentu na wynalazek w
postaci:
„Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony
czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego pań-

05

Inżynieria oprogramowania
stwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny
lub międzynarodowy. (...)
(...) Patent na wynalazek jest prawem,
którego udziela Urząd Patentowy w
drodze decyzji warunkowej (pod warunkiem udzielenia opłaty za pierwszy okres
ochrony) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu po stwierdzeniu
w procedurze pełnego badania, że zostały spełnione warunki wymagane do jego
uzyskania.
Patent na wynalazek to prawo wyłącznego korzystania (monopolu) z wynalazku
w sposób zarobkowy lub zawodowy na
całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Korzystanie z wynalazku objętego patentem obejmuje wszelkie postacie stosowania wynalazku, czerpania korzyści z
wynalazku oraz dysponowania nim.
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Korzystanie z wynalazku przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego (Uprawniony z patentu może w
drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego
wynalazku (umowa licencyjna)).
Uprawniony z patentu może zakazać
osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób
zarobkowy lub zawodowy ...”

Przedmiotem wynalazku może być wytwór (urządzenie, przyrząd, itp.) lub sposób, a sam wynalazek może dotyczyć
przeróżnych rzeczy i mieć przypisane
symbole klasyfikacyjne według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej.

Wycena patentów
Przed rozpoczęciem działań związanych
z patentowaniem można wycenić wynalazek. Oczywiście wyceny rozwiazań
technicznych można także dokonywać
dla ich rożnych statusów prawnych.
Proces wyceny może być wsparty narzędziem IPscore® 2.2 [IPs10] http://www.
epo.org/searching/free/ipscore.html,
oferowanym za darmo przez Europejski
Urzad Patentowy (ang. European Patent
Office, EPO). Aplikacja (Rys. 1) służy do
obszernej jakościowej i ilościowej ewaluacji patentów i projektów rozwoju technologii w formie przewidywania finansowego pokazującego wartość bieżącą netto
(ang. Net Present Value, NPV) szacowanej technologii.
Szkielet IPScore® (Rys. 2) zbudowany
jest z:
• Wejścia – obejmującego pięć różnych
kategorii czynników wpływających na
końcowe oszacowanie, takich jak: status
prawny, technologia, warunki rynkowe,

Rysunek 1 Podstawowe funkcje aplikacji IPScore®.

finanse, strategia. Łącznie występuje
40 czynników, gdzie każdy z nich jest
wyrażony w skali pięciopunktowej. Poza
wymienionymi kategoriami wejścia, model zawiera również kategorię rezultatów
finansowych, gdzie wprowadza się kluczowe elementy rachunkowości przedsiębiorstwa, na podstawie których przewiduje się, jaką wartość ma patentowana
technologia dla organizacji, gdy użyje się
jej w określonym obszarze biznesowym;
• Wyjścia – zawierającego raporty pokazujące różne aspekty ewaluacji i przewidywania finansowego, takie jak: profile
radarowe (Rys. 4), profile strategiczne
(Rys. 3), wartość bieżąca netto (Rys.
6), (Rys. 7), wykresy (Rys. 5), diagnozy
i portfolia (Rys. 8). W obrębie wyjścia
występują także raporty uzupełniające
służące do ukazania szczególnie interesujących obszarów;
• Raportów – to wybrane wykresy wyjściowe z ewaluacji i przewidywania finansowego, wspierające dalsze dyskusje biznesowe na temat prezentowanego
patentu.

Sporządzanie
zgłoszeniowej

dokumentacji

Po sprawdzeniu, czy wynalazek nie narusza praw wyłącznych, poprzez zapoznanie sie ze stanem techniki, należy do-
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Rysunek 2 Szkielet aplikacji IPScore®

Rysunek 3 Profil strategiczny jako składnik raportu kombinowanego
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Rysunek 4 Profil radarowy jako składnik raportu kombinowanego
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konać zgłoszenia wynalazku [PAPW09],
[PWP11], [UPRP11] w Urzedzie Patentowym. Stan techniki jest zawarty przykładowo w bazach, czy w Bibliotece
Urzędu Patentowego. Przez nabycie
prawa wyłącznego dana osoba lub grupa
osób posiada zdolność do wyłącznego
korzystania z chronionego przedmiotu w
celach zarobkowych lub zawodowych na
określonym terytorium. Prawa wyłączne
w przypadku patentów wynoszą maksymalnie 20 lat.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie do Urzedu Patentowego dokumentacji zgłoszeniowej zawierającej:
podanie, opis, zastrzeżenia patentowe,
skrót opisu i rysunki w formie papierowej lub elektronicznej. Następnie wnosi
się jednorazową opłatę za zgłoszenie. W
przypadku, gdy istnieje potrzeba porady
w procesie patentowania, korzysta się z
usług rzecznika patentowego.

• opis wynalazku (...) ujawniający jego
istotę (w 3 egz.);
• zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe (...) zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia
przedmiotu wynalazku czy wzoru użytkowego (w 3 egz.);
• skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i
charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3
strony A4 (w 2 egz.);
• rysunki (dla wynalazku, jeżeli są one
niezbędne do jego zrozumienia; (...) w 3
egz.). (...)

Opis powinien przedstawiać rozwiązanie
na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca
mógł je urzeczywistnić. W szczególności
opis powinien zawierać tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku/wzoru
użytkowego, określać dziedzinę techniki, której rozwiązanie dotyczy, a także
znany zgłaszającemu stan techniki oraz
przedstawiać w sposób szczegółowy
przedmiot rozwiązania, z objaśnieniem
figur rysunków (jeżeli zgłoszenie zawiera rysunki) i przykładem lub przykładami
realizacji bądź stosowania wynalazku/
wzoru użytkowego.
Zastrzeżenia patentowe/ochronne to najważniejsza część dokumentacji zgłoszenia, ponieważ określają zakres żądanej
ochrony.

„Dokumentacja [zgłoszeniowa] powinna
spełniać szereg wymogów formalnych
przewidzianych prawem (...) i powinna
obejmować:
• podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu (...);

Rysunek 5 Wykres typu „rozliczenie patentu” jako składnik ra-
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Zastrzeżenia powinny jednoznacznie
określać przedmiot żądanej ochrony
przez podanie jego cech technicznych w
formie jasnej i zwięzłej. Zastrzeżenia powinny być w całości poparte opisem, przy
czym powinny podawać takie cechy techniczne rozwiązania, które zostały przedstawione w opisie wzoru użytkowego.
Skrót opisu służy do wstępnej informacji
o przedmiocie wynalazku/wzoru użytkowego dla osób prowadzących poszukiwania w stanie techniki, dla ułatwienia
oceny, czy istnieje potrzeba zapoznania
się z całą dokumentacją zgłoszenia.
Skrót opisu powinien zawierać zwięzłą i
jasną informację określającą przedmiot i
charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia
samego przedmiotu. Skrót powinien być
zwięzły i nie przekraczać 1/3 strony formatu A4.
Zgłoszenie wynalazku powinno zawierać
rysunek, jeśli jest on niezbędny dla zrozumienia wynalazku, w stopniu umożliwiającym realizację zamierzonego celu.
Jest on niewątpliwie niezbędny w przypadku wynalazków dotyczących wytworów lub urządzeń scharakteryzowanych
co do formy przestrzennej. (...)”
Inne, bardziej szczegółowe, informacje
o dokumentacji patentowej można odnaleźć w [PAPW09], [PWP11], [UPRP11].

Rysunek 6 i 7 Wartość bieżąca netto jako składnik raportu kombinowanego

Procedury ochrony wynalazków
Wyróżnia się następujące procedury
ochrony wynalazków: krajową, regionalną, europejską i miedzynarodową (PCT)
– od ochrony tylko na terytorium Polski
do ochrony w wielu krajach.
Przykładowo procedura krajowa „(...)
inicjowana jest wnioskiem (podaniem)
zgłaszającego skierowanym do Urzędu

Patentowego RP o udzielenie ochrony
na zgłaszane przez niego rozwiązanie
(...) . Uzyskana w ten sposób ochrona
obejmuje jedynie terytorium Polski.
W postępowaniu w sprawie udzielenia
patentu (...) można wyodrębnić następujące etapy:
1. Przyznanie daty zgłoszeniu, po sprawdzeniu, czy zgłoszenie zawiera wszystkie
elementy wymagane do przyznania daty
(...) .
2. Klasyfikacja wynalazku i sporządzenie
sprawozdania ze stanu techniki (...) .
3. Badanie formalnoprawne. W trakcie
tego badania Urząd może wzywać zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia
lub usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania.
4. Badanie czy spełnione są wymagania
określone w art. 28 i 29 ustawy Prawo
własności przemysłowej. W przypadku,
gdy zgłoszenie narusza ww. przepisy
Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu.

Rysunek 8 Macierz portfolia jako składnik raportu kombinowanego

5. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w
Biuletynie Urzędu Patentowego – ogłoszenie następuje niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa
do uzyskania patentu lub prawa ochron-
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wieniem na ich przyszle opatentowanie
stanowi naukę innowacyjnego myślenia
dla członków organizacji.
Proces opracowywania technologii i patentowania realizują też osoby fizyczne.
Powyższy artykuł przedstawia podstawowe informacje o patentowaniu wynalazków. Czytelników zainteresowanych
tematem zachęcam do zapoznania się z
literaturą lub do kontaktu z Autorem.

Przypisy
Cytat pochodzi z [PWP11].
-----------------------------------------------------2
Cytat pochodzi z [UPRP11].
-----------------------------------------------------3
Tamże.
-----------------------------------------------------4
Tamże.
1

nego. Ogłoszenie może nastąpić wcześniej na wniosek zgłaszającego.
6. Badanie merytoryczne zgłoszenia.
Na tym etapie badana jest zdolność patentowa lub ochronna rozwiązania (...) .
Badanie merytoryczne może zakończyć
się wydaniem decyzji o udzieleniu prawa
wyłącznego, decyzji o odmowie udzielenia tego prawa lub decyzji o umorzeniu
postępowania (...).
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7. W przypadku wydania decyzji o
udzieleniu prawa i uiszczeniu opłaty za
ochronę nadawany jest numer prawa, o
udzielonym prawie dokonuje się wpisu
do Rejestru patentowego lub wzorów
użytkowych, ogłasza się w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo
ochronne. (...)”

Inne informacje o wszystkich procedurach są dostępne w [PAPW09], [PWP11],
[UPRP11].

Podsumowanie
Patenty, bedące jedną z opcji kreowania
wartości przedsiębiorstwa - a nie tylko dokumentami prawnymi, czy rozwiązaniami
problemów technicznych - połączone z
innymi kapitałami organizacji mogą poprawić jej pozycję na globalnym rynku. W
przedsiębiorstwach tworzących patenty
zaleca się przemyślenie kwestii opracowania strategii własności przemysłowej,
która znajduje zastosowanie także dla
wszelkich innych rodzajów własności intelektualnej i powinna być zgodna z ogólną strategią biznesu. Opracowywanie
rozwiazań technicznych, w tym z nasta-
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