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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

dyrektywa 89/104 – pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. ma‑
jąca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odno‑
szących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, 
s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 92, 
z późn. zm.)

dyrektywa – dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lip‑
ca 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wynalazków biotechnologicz‑
nych (Dz. Urz. WE L 213 z 30.07.1998, s. 13; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, s. 395)

dyrektywa – dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paź‑
dziernika 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. WE 
L 289 z 28.10.1998, s. 28; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 21, s. 120)

dyrektywa – dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności inte‑
lektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; Dz. Urz. UE Pol‑
skie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, s. 32)

dyrektywa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 
22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Wer‑
sja skodyfikowana) (Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25)

EPC – Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o pa‑
tencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 
1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 
17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europej‑
skiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 
1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 
1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 79, poz. 737 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

98/44/WE

98/71/WE

2004/48/WE

2008/95/WE
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k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

konwencja – Konwencji paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 mar‑
ca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra‑
cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Porozumienie – Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków 
z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 
1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 li‑
stopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 
czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienio‑
ne dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514)

porozumienie – Porozumienie madryckie z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczące zwal‑
czania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzane w Wa‑
szyngtonie dn. 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dn. 6 listopada 1925 r. 
(Dz. U. z 1932 r. Nr 47, poz. 446)

porozumienie – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności inte‑
lektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, 
zał.) (ang. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

pr. farm. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

Protokół – Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestra‑
cji znaków sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 13, poz. 129)

p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)

r.d.p.o. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. 
w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodat‑
kowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów 
ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1361 z późn. zm.)

regulamin – Regulamin wykonawczy do Traktatu budapesztańskiego o między‑
narodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępo‑
wania patentowego sporządzonego w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 
1977 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 110, poz. 528, zał.)

paryska

madryckie

TRIPS

wykonawczy 
do traktatu 
budapesztańskiego
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r.o. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w spra‑
wie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, 
wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geogra‑
ficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. Nr 90, poz. 1000 
z późn. zm.)

r.o.g. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geogra‑
ficznych (Dz. U. Nr 63, poz. 570)

rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. 
w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 5.01.2002, 
s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, s. 142, 
z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 
z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spiry‑
tusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
(Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, s. 16, z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona: 
Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 
z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego 
dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona: Dz. Urz. UE L 152 
z 16.06.2009, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, 
s. 1)

rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację ryn‑
ków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671, z późn. zm.)

r.r. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. 
w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczy‑
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 91, poz. 564)

r.t.u.s. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 
2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii 
układów scalonych (Dz. U. Nr 128, poz. 1413)

r.w.p. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemy‑
słowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358 z późn. zm.)

r.w.t. – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie 
wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bez‑
pieczeństwa Państwa (Dz. U. Nr 123, poz. 1056)

nr 6/2002

nr 110/2008

nr 207/2009

nr 469/2009

nr 1151/2012

nr 1308/2013
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r.w.w.u. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. 
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzo‑
rów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 z późn. zm.)

r.z.t. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w spra‑
wie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych 
(Dz. U. Nr 115, poz. 998 z późn. zm.)

traktat – Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytu 
drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulamin 
wykonawczy, sporządzony w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 r. 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 110, poz. 528, zał.)

u.d.e.z.p. – ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń 
patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospoli‑
tej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.)

układ PCT – Układ o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty) spo‑
rządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 
2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 70, poz. 303, zał.)

u.o.p.o.r. – ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin 
(Dz. U. Nr 137, poz. 1300 z późn. zm.)

u.p.a.p.p. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew‑
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

u.r.o.n.o. – ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i ozna‑
czeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.)

u.s.c. – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)

u.w. – ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn.: 
Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 177 z późn. zm.), uchylona

u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku‑
rencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

u.z.t. – ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, 
poz. 17 z późn. zm.), uchylona

Wytyczne – Wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie interpreta‑
cji wybranych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
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WSTĘP

Niniejszym przekazujemy Szanownym Czytelnikom publikację o charakte‑
rze prawniczym zatytułowaną Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Stano‑
wi ona podjętą przez kilku autorów próbę interpretacji przepisów obowiązującej 
w naszym kraju ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysło‑
wej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).

Problematyka prawnej ochrony dóbr niematerialnych objętych mianem 
własności przemysłowej cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem, tak 
zresztą jak cała dziedzina własności intelektualnej. Potrzeba znajomości ko‑
mentowanej regulacji jest dostrzegana z jednej strony w sferze praktyki – za‑
równo obrotu gospodarczego, jak i stosowania prawa, z drugiej zaś na obszarze 
teorii – nauki i dydaktyki. Niniejszy komentarz stara się wychodzić naprze‑
ciw tym oczekiwaniom. Autorzy mają nadzieję, że opracowanie służyć będzie 
przedsiębiorcom i przedstawicielom zawodów prawniczych – być może także 
sędziom, jak również zaspokajać potrzeby naukowe i dydaktyczne – nauczy‑
cieli i studentów.

Autorzy komentarza zdają sobie sprawę z możliwych niedoskonałości swego 
przekazu, tym bardziej że z założenia nieaspirującego do wyczerpującego przed‑
stawienia przedmiotowej materii. Publikacja stanowi natomiast syntezę podstawo‑
wego dorobku nauki i orzecznictwa, uzupełnioną nierzadko próbą formułowania 
własnych ocen w dziedzinie wyznaczonej przez ramy ustawy – Prawo własności 
przemysłowej. Konieczność kompleksowego spojrzenia oraz dążenie do pogłębie‑
nia wywodów sprawiło, że w niezbędnym zakresie wykraczają one poza przepi‑
sy komentowanej ustawy i obejmują regulację innych polskich aktów prawnych, 
a także prawa europejskiego i konwencji międzynarodowych. Dotyczy to także 
orzecznictwa sądowego i administracyjnego.

Autorzy dołożyli należytej staranności, aby publikacja zasługiwała na miano 
rzetelnej i stanowiła solidną prezentację prawa własności przemysłowej nie tylko 
w zakresie jego fundamentów.

Autorzy mają nadzieję, że myśl zawarta w komentarzu stanie się nie tylko 
źródłem wiedzy niezbędnej w praktyce i dydaktyce, lecz także inspiracją dla dal‑
szych pogłębionych badań naukowych regulowanej materii.
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Komentarz jest owocem współpracy autorów z lubelskiego środowiska na‑
ukowego. Chociaż został oparty na wspólnych założeniach redakcyjnych, ma cha‑
rakter dzieła w pełni rozłącznego. Oznacza to, że prezentowane w nim poglądy 
nie są wyrazem wspólnie ustalonego stanowiska, lecz stanowią wyraz odrębnych 
opinii każdego z autorów.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja spełni oczekiwania Czytelników.
 

Autorzy
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z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności przemysłowej

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)
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TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Bibliografia: Adamczak A., Wróbel A. (red.), Konwencja paryska o ochronie włas-
ności przemysłowej. Komentarz, LEX/el. 2008; Cieśliński A., Wspólnotowe prawo go-
spodarcze, Warszawa 2003; Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komen-
tarz, Warszawa 2012; Jyż G., Wynagrodzenie za projekty wynalazcze w ustawie – Prawo 
własności przemysłowej, PiP 2003, z. 8; Kostański P. (red.), Prawo własności przemysłowej. 
Komentarz, Warszawa 2014; Kuczyński T., Pracownicze projekty wynalazcze, PiZS 2002, 
nr 4; Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warsza‑
wa 2008; Promińska U. (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004; Radwań‑
ski Z., Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych 
ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., PS 2003, nr 7–9; Radwański Z., Prawo cywilne – część 
ogólna, Warszawa 2005; Rajski J. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań 
– część szczegółowa, Warszawa 2011; Skubisz R. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14A, 
Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012; Skubisz R., Skrzydło -Tefelska E. (red.), 
Prawo europejskie. Zarys wykładu, Lublin 2005; Szewc A., Naruszenie własności przemy-
słowej, Warszawa 2003; Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011; 
Szwaja J., Prawa osobiste wynalazców w nowej ustawie – Prawo własności przemysłowej, 
ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80; Szymanek T., Prawo własności przemysłowej. Podręcznik 
akademicki, Warszawa 2008; du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008; Wolter A., 
Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Art. 1 . 1. Ustawa normuje:
 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemy-

słowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii ukła-
dów scalonych;

 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonaliza-
torskie i wynagradzać ich twórców;

 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nego dalej „Urzędem Patentowym”.
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2. Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach.

Spis treści

I. Zakres przedmiotowy ustawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1–6
II. Zasada kumulatywnej ochrony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

•

I. Zakres przedmiotowy ustawy

1. W przepisie art. 1 ust. 1 określony został zakres przedmiotowy ustawy 
z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1410). Akt ten wszedł w życie 22 sierpnia 2001 r., zastępując wiele 
oddzielnych regulacji szczególnych wskazanych w art. 326 p.w.p. Można uznać, 
że komentowana ustawa zyskała z tego punktu widzenia charakter komplekso‑
wy, czego odzwierciedleniem ma być jej tytuł operujący pojęciem o charakterze 
ogólnym, zbiorczym – nawiązujący do nazwy Konwencji paryskiej o ochronie 
własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, 
zał.). Zakres przedmiotowy omawianej ustawy obejmuje ogólnie trzy zagadnienia 
określone w pkt 1–3 tego ustępu. Można zatem wnosić, że w ten właśnie sposób 
– poprzez wyliczenie trzech przedmiotowych obszarów – zdefiniowane zostało 
przez ustawodawcę pojęcie własności przemysłowej na gruncie prawa polskiego 
(na temat pojęcia własności przemysłowej – zob. pogłębione wywody R. Skubisza 
(w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo własności prze-
mysłowej, Warszawa 2012, s. 43 i n.). Trzeba zauważyć, że pomimo wspomnianej 
tożsamości tytułu zakresy przedmiotowe polskiej ustawy i konwencji paryskiej 
(art. 1 ust. 2) nie pokrywają się – podstawowe różnice to brak w akcie polskim 
przepisów dotyczących nazwy handlowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji 
oraz obecność w nim regulacji odnoszącej się do topografii układów scalonych. 
Prawo własności przemysłowej w znaczeniu przedmiotowym – umieszczane w ra‑
mach szerszej dziedziny własności intelektualnej – stanowi samodzielny dział 
prawa cywilnego (zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. 
Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 38–39, 65; R. Skubisz (w:) System Prawa 
Prywatnego, t. 14A, s. 54, 85). Stąd też w sprawach nieuregulowanych w komen‑
towanej ustawie należy stosować bezpośrednio przepisy ustawy z dnia 23 kwiet‑
nia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

2. Przedmiotem ochrony komentowanej ustawy są dobra o charakterze nie-
materialnym uzewnętrznione za pomocą nośnika materialnego chronionego z ko‑
lei na podstawie przepisów prawa rzeczowego (zob. R. Skubisz (w:) System Pra-
wa Prywatnego, t. 14A, s. 56). Z punktu widzenia prawa własności przemysłowej 
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rodzaj przedmiotu materialnego (rzeczy) i sposób techniczny ucieleśnienia w nim 
chronionego dobra niematerialnego nie mają znaczenia prawnego. Jednakże w sy‑
tuacji, gdy podmiotami uprawnionymi w sposób wyłączny są różne osoby, może 
dojść do kolizji 2 praw podmiotowych bezwzględnych – prawa własności rzeczy 
i prawa do dobra niematerialnego (intelektualnego), którego dana rzecz jest noś‑
nikiem. Konieczność rozwiązania tego rodzaju zbiegu ochrony przyczyniła się do 
powstania instytucji wyczerpania prawa, znajdującej swój normatywny wyraz 
także w komentowanej ustawie (zob. art. 70, 100 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 155, 
185 ust. 1, art. 218).

3. W art. 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wskazanym przedmiotem ochrony są stosunki 
w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, zna-
ków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych� 
Chodzi o stosunki prawne związane z powstaniem, wykorzystaniem i ochroną 
wymienionych enumeratywnie dóbr niematerialnych. W szczególności unormo‑
waniu podlega kwestia identyfikacji normatywnej danego dobra (przedmiotu), 
wskazania uprawnionych podmiotów, trybu uzyskania ochrony, jej charakteru 
i zakresu oraz cywilnej i karnej odpowiedzialności z tytułu jej naruszenia. Regu‑
lacja zawarta w ustawie ma charakter zróżnicowany co do swej natury, obejmuje 
bowiem stosunki prawne zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Składa się 
zatem z przepisów prawa cywilnego (relacje pomiędzy twórcami i użytkownikami 
dóbr, charakter i treść ochrony, stosunki umowne, odpowiedzialność cywilna z ty‑
tułu naruszenia ochrony) oraz administracyjnego (uzyskanie, utrzymanie, utrata 
ochrony, kwestie organizacji i funkcjonowania Urzędu Patentowego). Obecne są 
także przepisy o charakterze karnym dotyczące odpowiedzialności za popełnione 
przestępstwa w odniesieniu do chronionych dóbr (tytuł X).

4. Zawarty w art. 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wykaz dóbr objętych ochroną ma 
charakter zamknięty (enumeratywny) – są to wynalazki, wzory użytkowe, 
wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie ukła‑
dów scalonych. Przed wejściem w życie komentowanej ustawy odrębną ochro‑
ną nie były objęte oznaczenia geograficzne, zaś wzory przemysłowe korzystały 
z ochrony generalnie jako wzory zdobnicze (zob. rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych, Dz. U. Nr 8, 
poz. 45). Oprócz wskazanych przedmiotów, wyraźnie wymienionych w art. 1 ust. 1 
pkt 1 p.w.p., w ustawie znajdują się także przepisy odnoszące się do dóbr określo‑
nych jako projekty racjonalizatorskie (zob. art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 7 p.w.p.). Jed‑
nakże nie dają one podstawy przyznania tym rozwiązaniom ochrony o naturze 
analogicznej do tej, jaka służy przedmiotom objętym wykazem w pkt 1. Cechą 
wspólną wymienionych tu dóbr jest przyjęta przez ustawodawcę metoda ich ochro‑
ny realizowana za pomocą cywilnych praw podmiotowych o charakterze majątko‑
wym, skutecznych erga omnes, wyposażających uprawnioną osobę w wyłączność 
korzystania i rozporządzania danym przedmiotem w zakresie ustawowo określo‑
nym. Prawa te konstrukcyjnie odpowiadają prawu własności. Cechą szczególną 
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