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dr AlicjA AdAmczAk

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

Księga Jubileuszowa wydana z okazji 100. rocznicy ochrony własności 
przemysłowej w Polsce i ustanowienia Urzędu Patentowego RP oraz za‑
wodu rzecznika patentowego to publikacja szczególna, przedstawiająca 
szeroką gamę zagadnień związanych zarówno z historią, jak i teraźniej‑
szością oraz perspektywami rozwoju systemu ochrony praw na dobrach 
niematerialnych i ich wykorzystania w praktyce.

Autorami materiałów zamieszczonych w tym tomie są wybitni specjali‑
ści – teoretycy i praktycy, którzy w swojej działalności przyczyniają się do 
poszerzania wiedzy związanej z ochroną oraz korzystaniem z własności 
intelektualnej w działalności społeczno-gospodarczej. Wszystkim auto‑
rom, którzy z ogromną życzliwością wnieśli wartościowy wkład w po‑
wstanie tej publikacji, składam w imieniu Urzędu Patentowego RP i swoim 
własnym bardzo serdeczne podziękowania.

Obchody stulecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, w ramach 
których przygotowana została Księga Jubileuszowa, objęte są honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co pod‑
kreśla doniosłość tej rocznicy bezpośrednio związanej z odzyskaniem 
niepodległości przez Polskę w 1918 r.

Panu Prezydentowi pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za słowo 
wstępne do Księgi Jubileuszowej, które przede wszystkim wskazuje na 
znaczenie własności intelektualnej dla rozwoju Polski jako kraju posia‑
dającego zarówno bogate tradycje historyczne związane z wynalazczoś‑
cią, jak i obecnie wysoki potencjał do tworzenia rozwiązań technicznych 
i projektowych na najwyższym poziomie światowym.

Przesłanie skierowane przez Pana Prezydenta do Czytelników tej pub‑
likacji jest szczególnie znaczące w kontekście polityki rządu, ukierunko‑
wanej na zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki i zakładającej 
wzrost liczby rozwiązań innowacyjnych m.in. poprzez upowszechnienie 
prawa własności przemysłowej oraz współtworzenie kultury innowacyj‑
ności i kultury własności intelektualnej.
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Realizując zadania w tym zakresie, Urząd Patentowy RP aktywnie 
działa na rzecz upraszczania procedur związanych z uzyskiwaniem 
ochrony własności przemysłowej, udoskonalania legislacji oraz posze‑
rzania świadomości przedsiębiorców i twórców odnośnie do korzyści 
płynących z ochrony praw na dobrach niematerialnych.

Urząd Patentowy RP, wypełniając szerokie spektrum zadań związa‑
nych z ochroną własności przemysłowej, jest więc jedną z kluczowych in‑
stytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej 
gospodarki, w której obszarze szczególnie istotne jest zapewnienie bez‑
pieczeństwa obrotu oraz wysokiej konkurencyjności, która w znacznym 
stopniu zależy od zdolności do kreowania nowych rozwiązań, technologii 
i produktów.

Tylko w otoczeniu rynkowym zapewniającym i respektującym taką 
ochronę przedsiębiorcy skłonni są bowiem do inwestowania w rozwią‑
zania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem rozwoju 
gospodarczego i społecznego, zwiększania liczby miejsc pracy, podno‑
szenia jakości życia oraz coraz lepszego wykorzystania różnorodnych 
zasobów.

Wyjątkowa rola Urzędu Patentowego RP w procesie tworzenia gospo‑
darki innowacyjnej wiąże się m.in. z intensywnym upowszechnianiem 
wiedzy o ochronie własności intelektualnej, inspirowaniem inicjatyw 
ukierunkowanych na transfer technologii oraz podejmowaniem działań 
służących tworzeniu społecznej kultury korzystania z własności inte‑
lektualnej. Urząd Patentowy RP inicjuje różnorodne procesy wspierają‑
ce innowacyjność, mając bezpośredni kontakt z licznymi środowiskami 
tworzącymi polski potencjał intelektualny i gospodarczy: wynalazcami, 
naukowcami, prawnikami, projektantami, przedsiębiorcami oraz przed‑
stawicielami innych zawodów, których działalność na wielu płaszczy‑
znach związana jest z ochroną własności przemysłowej.

Tak szeroki zakres współdziałania z licznymi środowiskami i grupami 
zawodowymi sprawia, że Urząd Patentowy RP jest jednym z głównych 
ośrodków mających wpływ na kształtowanie postaw proinnowacyjnych. 
Inicjatywy edukacyjne oraz te związane z pobudzaniem innowacyjności 
i przedsiębiorczości są dla Urzędu Patentowego RP, jako centralnego or‑
ganu administracji rządowej, jednym z najważniejszych priorytetów rea‑
lizowanych w ramach działalności statutowej, poza udzielaniem ochrony 
na przedmioty własności przemysłowej.

Dostrzegając wyzwania związane z przyszłością, nie zapominamy 
o historycznych aspektach krajowej nauki i techniki. Dotychczasowy roz‑
wój polskiej wynalazczości wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny 
dokonany w ciągu ostatnich 100 lat nie byłby możliwy bez ustawowej 
ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.
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Z perspektywy historycznej najbardziej znaczącą cezurą w dzie‑
jach ochrony innowacji technicznych w Polsce było powołanie Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13.12.1918 r., dekretem 
tymczasowym Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Urząd był jed‑
ną z pierwszych instytucji utworzonych po odzyskaniu niepodległości 
przez nasz kraj. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy 
działania rzeczników patentowych jako zawodowych pełnomocników 
upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzę‑
dem Patentowym RP. W 1919 r. Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne 
dekrety stanowiące pierwsze nowoczesne regulacje prawne odzwier‑
ciedlające potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony włas‑
ności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzone‑
go państwa. W 1919 r. Polska przystąpiła także do Konwencji paryskiej 
z 1883 r., będącej pierwszym międzynarodowym aktem regulującym 
zasady ochrony własności przemysłowej, która stanowi na całym świe‑
cie podstawę traktatów i porozumień międzypaństwowych oraz regu‑
lacji krajowych w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.

Te historyczne fakty dowodzą, że objęcie ochroną prawną wartości 
niematerialnych stanowiło – po odzyskaniu niepodległości – kwestię 
najwyższej wagi. Konieczność zapewnienia niezbędnych warunków 
dla rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza wspierania odradzającego się 
przemysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań technicznych, była 
przedmiotem szczególnej troski rządu II Rzeczypospolitej. Skuteczna 
ochrona tych wartości wymagała bowiem poszanowania praw polskich 
wynalazców i projektantów, których aktywna postawa przyczyniała się 
do rozwoju gospodarki.

Powołanie Urzędu Patentowego i utworzenie systemu ochrony włas‑
ności przemysłowej było zatem wyrazem przyjęcia przez najwyższe 
władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i go‑
spodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego 
wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie.

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP 
udzielił ponad 228 tys. patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 
69 tys. wzorów użytkowych, 42 tys. wzorów przemysłowych, zdobniczych 
oraz wzorów rysunkowych i modeli, a także ponad 461 tys. znaków to‑
warowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP 
ponad 1,2 mln zgłoszeń.

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo własności przemysłowej jest 
zharmonizowane z regulacjami międzynarodowymi, co gwarantuje peł‑
ny udział naszego kraju w systemach ochrony własności intelektualnej 
zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej.
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Przekazując Państwu niniejszą Księgę Jubileuszową, czynię to z prze‑
konaniem, że publikacja ta stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich 
zainteresowanych problematyką funkcjonowania dóbr niematerialnych 
w systemie gospodarczym, prawnym i społecznym.
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  Prezesi UrzędU Patentowego 1919–2018 

1919 – stanowisko Prezesa UP 
obejmuje dr inż. Marian Kryzan

1921 – stanowisko Prezesa UP 
obejmuje Stefan Czaykowski

1920 – stanowisko Prezesa UP 
obejmuje prof. Wacław Suchowiak

1945 – funkcję p.o. 
Prezesa UP obejmuje 

inż. Włodzimierz Choynowski
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   Prezesi UrzędU Patentowego 1919–2018   

1949 – stanowisko 
Prezesa UP obejmuje 

prof. dr inż. Zbigniew Muszyński

1968 – stanowisko 
Prezesa UP obejmuje 

inż. Zdzisław Nowakowski

1963 – stanowisko Prezesa UP 
obejmuje inż. Ignacy Czerwiński

1969 – funkcję p.o. Prezesa UP 
obejmuje inż. Tadeusz Jarno
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  Prezesi UrzędU Patentowego 1919–2018 

5 marca 1970 – stanowisko 
Prezesa UP obejmuje 
dr Jacek Szomański

1 lipca 2002 – stanowisko 
Prezesa UP obejmuje 
dr Alicja Adamczak

5 stycznia 1989 – stanowisko 
Prezesa UP obejmuje 

dr inż. Wiesław Kotarba





Część pierwsza

HISTORIA  
WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJ
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sto lat w cieniU PatentU – ochrona wzorów 
Użytkowych w Polsce

Marcin Balicki

W porównaniu z patentami na wynalazki lub prawami z rejestracji wzo‑
rów przemysłowych, historycznie nieco od nich późniejsza instytucja wzo‑
ru użytkowego jest zdecydowanie mniej rozpowszechniona w krajowych 
systemach prawa własności przemysłowej. Co prawda, już w 1911 r. w Wa‑
szyngtonie dokonano rewizji Konwencji paryskiej o ochronie własności 
przemysłowej, dodając do katalogu chronionych przedmiotów własności 
przemysłowej wzory użytkowe, lecz nie spowodowało to powszechnego 
jej adaptowania przez państwa zrzeszone w Związku Ochrony Własności 
Przemysłowej1. Zgodnie z danymi WIPO obecnie różne modele ochrony 
wzorów użytkowych, a szerzej – patentów drugiego rzędu2 – przewiduje 
około 55 państw, przy czym wiele z nich zaadaptowało tę instytucję re‑
latywnie niedawno, dopiero w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia3. Z tego 

1 Artykuł 1 ust. 2 Konwencji paryskiej z 20.03.1883 r. o ochronie własności 
przemysłowej w brzmieniu nadanym Aktem sztokholmskim z 14.07.1967 r. 
(Dz.U. z 1975 r. poz. 51; dalej: Konwencja paryska). W rezultacie do wzorów użyt‑
kowych ma zastosowanie zasada traktowania narodowego (art. 2 Konwencji pa‑
ryskiej) oraz zasada pierwszeństwa konwencyjnego (art. 4 Konwencji paryskiej).

2 Zob. m.in. M. Balicki, System patentowy drugiego rzędu – geneza i model w wy‑
branych porządkach prawnych, ZNUJ PPWI 2015/4, s. 63 i n.

3 Należą do nich: Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Aruba, Australia, 
Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belize, Brazylia, Boliwia, Bułgaria, Chile, Chiny 
wraz z Hongkongiem i Makao, Kolumbia, Kostaryka, Czechy, Dania, Ekwador, 
Egipt, Estonia, Etiopia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Gwatemala, 
Honduras, Węgry, Indonezja, Irlandia, Włochy, Japonia, Kazachstan, Kuwejt, 
Kirgistan, Laos, Malezja, Meksyk, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Republika 
Korei, Republika Mołdowy, Federacja Rosyjska, Słowacja, Hiszpania, Tajwan, 
Tadżykistan, Trynidad i Tobago, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan. Do tej 
listy należy dodać co najmniej Botswanę, Dominikanę, Kenię, Kolumbię, Mon‑
golię, Panamę, Salwador, Tonga, Ugandę, Wenezuelę oraz Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Tak M. McDonald, U. Suthersanen, S.M. Maniatis, Design and Copyright 
Protection of Products: World Law and Practice, London 1997. Zob. K.S. Kardam, Utili‑
ty Model – a tool for economic and technological development: a case study of Japan, WIPO 
and Japan Patent Office 2007, s. 2–3.
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punktu widzenia decyzja przedwojennego ustawodawcy, aby w katalogu 
praw własności przemysłowej obok patentów na wynalazki, praw z reje‑
stracji wzorów zdobniczych (wcześniej: wzorów rysunkowych i modeli) 
oraz praw ochronnych na znaki towarowe, znalazły się także wzory użyt‑
kowe, miała pionierski charakter. Być może inspirację stanowiła niemal 
trzydziestoletnia historia ochrony „małych wynalazków” w byłym zabo‑
rze pruskim, albowiem to w Niemczech wypracowano formułę ochrony 
niezaawansowanych innowacji technicznych za pomocą praw wyłącznych 
skonstruowanych w sposób zbliżony do patentu4. W pierwszej kolejności 
należy jednak przypomnieć, że w Cesarstwie Niemieckim samą ochronę 
patentową wprowadzono stosunkowo późno, dopiero w 1877 r.5 i przy 
jednoczesnym założeniu, że będzie ona zapewniała priorytet krajowej wy‑
nalazczości i wytwórczości6. Konieczność regulowania ustawą kolejnego 
poziomu twórczości technicznej wynikała z kilku przyczyn. Po pierwsze, 
w orzeczeniu wydanym w 1878 r. Najwyższy Sąd Handlowy Cesarstwa 
potwierdził, że przepisy ustawy o wzornictwie przemysłowym (das Ge‑
schmackmustergesetz z 1876 r.) pozwalają na objęcie wyłącznością jedy‑
nie cech estetycznych wzoru, a nie funkcjonalnych bądź technicznych7. 
W rezultacie wielu lokalnych rzemieślników oraz wynalazców straciło 
możliwość otrzymania monopolu na opracowywane przez siebie narzę‑
dzia, maszyny lub ich ulepszenia. Po drugie, niemiecki urząd patentowy 
skrupulatnie i restrykcyjnie podchodził do badania i oceny spełnienia 
przesłanki poziomu wynalazczego. Dlatego autor „małego wynalazku” 
miał niewielkie szanse na uzyskanie ochrony patentowej. Po trzecie, usta‑
nowienie prawa wyłącznego udzielanego w postępowaniu rejestracyjnym 
miało odciążyć urząd patentowy, który musiał przeznaczać coraz więcej 
zasobów na badanie wzrastającej liczby zgłoszeń rozwiązań o różnym 
stopniu dojrzałości technicznej. Dlatego już w 1891 r. uchwalono ustawę 
o ochronie wzorów użytkowych, która definiowała „klasyczną” formę 
prawa wyłącznego takiego typu8.

Przedmiotem ochrony wprowadzonej tym aktem prawnym były mo‑
dele sprzętu roboczego, artykułów codziennego użytku bądź ich części, 

4 Historycznie pierwsze eksperymenty z wprowadzeniem prawa wyłączne‑
go tego rodzaju miały miejsce w Wielkiej Brytanii w połowie XIX w.

5 Poszczególne kraje związkowe przyjmowały takie regulacje już wcześniej, 
np. Prusy w 1815 r.

6 U. Suthersanen, Utility Models and Innovation in Developing Countries, Geneva 
2006, s. 15.

7 Szerzej E. Wadle, Zur Vorgeschichte des Musterschutzes im Deutschen Recht 
[w:] Geistiges Eigentum Bausteine zur Rechtsgeschichte, Weinheim 1996, s. 563 i n.

8 Ustawa das Gebrauchsmustergestez z 28.08.1891 r. (1986 BGBl. I 1455).
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jeżeli na skutek swojego ukształtowania, układu lub zestawienia służyły 
celom użytkowym i związanym z wykonywaniem pracy. Takie ujęcie 
wykluczało z pojęcia wzoru użytkowego procesy i metody postępowa‑
nia oraz obiekty, których zewnętrzne ukształtowanie nie wpływało na 
funkcjonalność, na przykład obwody elektryczne. Ścisłe powiązanie 
określonej konstrukcji przedmiotu z pełnieniem przez ten przedmiot 
funkcji użytkowych miało dwojakie przyczyny. Po pierwsze, wynikało 
z tradycyjnego powiązania ochrony wzorów przemysłowych i użytko‑
wych9 – wszak jeszcze do wydania wspomnianego rozstrzygnięcia przez 
Najwyższy Sąd Handlowy Cesarstwa dopuszczano rozciąganie monopolu 
z rejestracji wzoru przemysłowego na techniczny aspekt wytworu. Po dru‑
gie, nie widziano potrzeby w udostępnieniu nowego prawa wyłącznego 
autorom rozwiązań technologicznych, skoro w zamyśle projektodawców 
wzór użytkowy miał być narzędziem ochrony mniej zaawansowanych 
sprzętów, których istota techniczna byłaby możliwa do zrozumienia „na 
pierwszy rzut oka” przez konkurentów uprawnionego i sędziów rozstrzy‑
gających spory o naruszenie praw wyłącznych. Trafność tego ostatniego 
argumentu osłabiała praktyka rejestrowania jako wzorów użytkowych 
skomplikowanych urządzeń, np. górniczych10. Również przesłanki uzy‑
skania ochrony ukształtowano z myślą o narzędziach i usprawnieniach 
opracowywanych przez lokalne przedsiębiorstwa. Wzór użytkowy miał 
przejawiać się w nowej, promującej cele użytkowe formie przestrzennej, 
która w szczególności została wytworzona w sposób tańszy lub prostszy11. 
Nowość wzoru mogło zniweczyć jedynie wcześniejsze opublikowanie 
jego opisu drukiem bądź publiczne stosowanie na terytorium Niemiec, co 
zresztą nie uległo zmianie po dziś dzień. Differentia specifica wzorów użyt‑
kowych był oczywiście wymóg służenia przez wzór celom użytkowym 
(niem. die Förderung des Gebrauchszwecks), pozwalający na koncepcyjne od‑
różnienie wzoru użytkowego od wzoru zdobniczego (przemysłowego)12. 
Pomimo braku wyraźnego wskazania ze strony ustawodawcy, w literatu‑
rze i orzecznictwie powszechnie przyjmowano, że przesłanka użyteczno‑
ści mieści w sobie nie tylko funkcjonalność przedmiotu wytworzonego 

9 Ta myśl zostanie podjęta przez polskiego przedwojennego ustawodawcę, 
o czym niżej.

10 T. Iwai, Modalities of Future Utility Model System, „Institute of Intellectual 
Property Bulletin” 2004, s. 40.

11 Tak ujął to Sąd Najwyższy Rzeszy w wyroku z 18.04.1936 r., Reichsge‑
richt Urteil vom 18. April 1936 [w:] Juristische Wochenschrift 1936 (2086), za: 
W. Gramm, Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters nach dem Gesetz zur Änderung 
des Gebrauchsmustergesetzes, GRUR 1985, s. 652.

12 W. Gramm, Der Gegenstand, GRUR 1985, s. 652.
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