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Synopsis. Poruszono problemy prawnej ochrony wynalazków biotechnologicznych jako szczególnej kategorii wy-
nalazków. Ukazana została swoistość wynalazków biotechnologicznych oraz przedstawiono szczególne aspekty ich 
ochrony w ramach udzielonego patentu. Zwrócono uwagę na poszczególne elementy defi nicji ustawowej, stanowiące 
przesłanki zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych w Urzędzie Patentowym. Opracowanie porusza 
praktyczne problemy związane z ochroną tej kategorii wynalazków w Polsce. 

Wprowadzenie
Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki obejmująca różne kierunki techniczne wy-

korzystania materiałów i procesów biologicznych, która od niedawna odgrywa istotną rolę w rozwoju 
przemysłu i rolnictwa wielu krajów świata. Patentowanie wynalazków w zakresie biotechnologii nie 
było i nie jest kwestią łatwą z wielu względów. Krzyżowanie materiału hodowlanego było oczywistym 
sposobem postępowania, co wykluczało możliwość jego ochrony w formie patentu. Trudno było w tej 
dziedzinie nauki postawić wyraźną granicę pomiędzy odkryciem i wynalazkiem. Przełom w prawnej 
ochronie wynalazków biotechnologicznych nastąpił przede wszystkim za sprawą dynamicznego rozwoju 
inżynierii genetycznej. 

Obecnie wynalazki biotechnologiczne znajdują szerokie zastoso wanie w medycynie (bakterie produ-
kujące substancje pomocne w leczeniu chorób ludzi, np. insulina, hormon wzrostu, szczepionka przeciw 
zapaleniu wątroby typu B, zastępcza krew i tkanki skórne), a także w ochronie środowiska (bakterie 
usuwające zanieczyszczenia) i rolnictwie (transgeniczne rośliny i zwierzęta hodowlane) [Smycz 2002].

Podstawowym celem ochrony własności intelektualnej jest zapewnienie twórcy chronionej pozycji 
na rynku i zabezpieczenie możliwości czerpania korzyści materialnych z dokonanych nowatorskich 
rozwiązań w zakresie biotechnologii. Najistotniejszym czynnikiem warunkującym wdrożenie nowego 
rozwiązania naukowego do praktyki jest właściwe ukształtowanie regulacji prawnej. Szczególne znaczenie 
ma tu zdefi niowanie przedmiotu ochrony i udzielanego prawa – patentu określającego prawo własności 
wynalazku biotechnologicznego. Wynalazkami biotechnologicznymi w szczególności zainteresowane są 
podmioty prowadzące działalność zawodową w zakresie szeroko rozumianej produkcji rolnej.

Cel i metodyka badań
Celem artykułu było udzielenie odpowiedzi na pytanie czy swoiste cechy wynalazku biotechno-

logicznego i prawne przesłanki jego zdolności patentowej ułatwiają twórcom ochronę tej szczególnej 
kategorii wynalazków? 

W celu odpowiedzi na tak określone pytanie należy w szczególności przeanalizować prawne pojęcie 
wynalazku biotechnologicznego. Przedmiotem analizy w artykule jest Dyrektywa WE 98/44 w spra-
wie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych oraz Ustawa Prawo własności przemysłowej z 
30 czerwca 2000 r. Podstawową metodą wykorzystaną w artykule jest metoda analizy dogmatycznej ak-
tów prawnych. Pomocne były także metoda analizy porównawczej, metoda deskryptywna i historyczna. 
Informacje praktyczne uzyskano z Urzędu Patentowego RP.

* Publikacja zrealizowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Patent Plus – wsparcie 
patentowania wynalazków, nr 10/PMPP/U/7-03.09/E-380/2009.
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Geneza prawnej ochrony wynalazków biotechnologicznych
30 lat temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy udzielono patentu na organizm żywy. Chodziło 

o wynalazek A.M. Chakrabarty’ego dotyczący mikro organizmu, który dzięki wszczepieniu obcego genu 
nabrał zdolności niszczenia węglowodorów. W praktyce bakteria ta jest wykorzystywana podczas neu-
tralizowania skutków katastrof tankowców. W 1988 r. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych udzielił 
pierwszego w świecie patentu chroniącego zwierzę.  Fakt ten jednak przyczynił się do wielu problemów 
prawnych oraz wątpliwości natury etycznej.

W doktrynie i orzecznictwie krajów europejskich prezentowano różniące się stanowiska co do 
udzielania patentów na rozwiązania, których przedmiotem są mikroorganizmy. Najwięcej sporów rodził 
ich technologiczny charakter. Dopiero w wytycznych Konwencji o patencie europejskim stwierdzono 
wyraźnie, że techniczny charakter stanowiący jedną z cech konstytutywnych wynalazku, mogą mieć 
rozwiązania dotyczące zarówno materii nieożywionej, jak i organizmów żywych,  niezależ nie od tego 
czy są to rozwiązania dotyczące sposobu czy produktu. Za przedmiot wynalazku patentowalnego można 
było zatem uznać także żywy organizm lub jego część [Żakowska-Henzler 2006]. W latach 80. i 90. 
XX w. nastąpiło wyraźne odejście od tradycyj nych koncepcji wynalazku i odkrycia, co było niezwykle 
istotne dla ochrony wynalazku biotechnologicznego.

W czerwcu 1998 r. Parlament Europejski wspólnie z Radą Europejską, przyjął Dyrektywę nr 98/44 w 
sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. Akt ten zmodyfi kował regulację prawa patento-
wego uwzględniając swoistość tej kategorii wynalazków. Należy jednak zauważyć, że szczegółowa ochrona 
wynalazków biotechnologicznych leży w gestii ustawodawstwa wewnętrznego poszczególnych krajów.

W Polsce rozwój systemu patentowego wynalazków biotechnologicznych rozpoczął się w 1992 r. 
nowelizacją Ustawy o wynalazczości z 1972 r. Uchylenie zakazu patentowania związków chemicznych, 
środków farmaceutycznych i środków żywności stworzyło możliwość patentowania mikroorganizmów. 
Polskie prawo patentowe zostało dostosowane do postanowień wspomnianej Dyrektywy jeszcze przed 
przystąpieniem Polski do UE. Zabiegu tego dokonano Ustawą z dnia 6 czerwca 2002 r. poprzez wpro-
wadzenie rozdziału 9 do Ustawy Prawo własności przemysłowej.

Swoistość wynalazków biotechnologicznych
Swoistość wynalazków biotechnologicznych przejawia się w szczególnym uregulowaniu prawnym 

tej kategorii wynalazków. Sprowadza się ona przede wszystkim do szczególnego przedmiotu ochrony, 
zakresu prawa z patentu oraz zakresu przedmiotowego licencji przymusowej.

Mając na względzie szczególny przedmiot ochrony należy zauważyć, że w doktrynie i w orzecz-
nictwie poglądy na istotę oraz doniosłość różnic między koncepcją wynalazku biotechnologicznego a 
koncepcją tradycyjną są zróż nicowane. Kontrowersje dotyczą rzeczywistej odmienności tych dwóch 
koncepcji oraz zgodności koncepcji wynalazku biotechnologicznego z celem i funkcją sys temów ochrony 
patentowej. Nie bez znaczenia są także problemy polegające na rozgraniczaniu odkryć i wynalazków 
biotechnologicznych. Wynalazkami biotechnologicznymi mogą być zarówno produkty, które zostały ze 
środowiska naturalnego wyizolowane, jak i te, które choć identyczne z naturalnymi – wytworzone zostały 
przez człowieka przy zastosowaniu środków technicznych – są produk tami innymi aniżeli występujące 
samoistnie w naturze. Uznanie ich za przedmiot wynalazku nie jest równoznaczne z zaliczeniem do tej 
kategorii przedmiotów odkryć [Żakowska-Henzler 2006]. Rozwiązania samoistnie występujące w naturze 
mogą być zatem uznane za przedmiot wynalazku biotechnologicznego. Wynalazek może być wytworem 
z materiału biologicznego – czyli takiego, który zawiera informację genetyczną, jest zdolny do samore-
produkcji albo nadaje się do reprodukcji w systemie biologicznym. Może to być materiał biologiczny, 
który został wyizolowany ze swojego środowiska naturalnego lub wyprodukowany za pomocą sposobu 
technicznego nawet wówczas, jeżeli występował wcześniej w naturze. Fakt ten wskazuje wyraźnie na 
odmienność koncepcji wynalazku biotechnologicznego od koncepcji tradycyjnej.

Poszczególne kategorie, w których patentuje się wynalazki biotechnologiczne to przede wszystkim 
produkty np.: polipeptydy (enzymy, przeciwciała), kwasy nukleinowe (primery, sekwencje kodujące, 
wektory), mikroorganizmy, linie komór kowe i środki farma ceutyczne. Drugą kategorią są sposoby, które 
w dużej mierze dotyczą metod otrzymywania określonego produktu (izolacja, oczyszczanie, fermentacja) 
lub wytwarzania substancji czynnej. Ostatnią grupę stanowią zastosowania, np. sekwencji genowych 
czy zastosowanie określonego produktu (np. konkretnego białka) [Witek  2006]. Warto podkreślić, że 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wystąpił w ostatnich latach o udzielenie patentów na sposób uzy-
skania rekombinowanych białek bakterii w roślinach, zwłaszcza w szałwii lekarskiej (Salvia offi cinalis) 
oraz sposób uzyskania rekombinowanych białek w gruczole mlekowym zwierząt, zwłaszcza kozy (Capra 
hircus) [Suchoń, Domańska-Baer 2010].
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Drugim elementem przesądzającym o swoistości ochrony wynalazku biotechnologicznego jest zakres 
przysługującego prawa z patentu. Jest zróżnicowany podmiotowo i wynika ze szczególnego przedmiotu 
ochrony. Należy zauważyć, że z materiał biologiczny rozmnażając się lub namnażając z natury podlega 
samoreprodukcji. Dlatego z samej istoty wynalazku biotechnologicznego patent nie może rozciągać 
się na materiał biologiczny otrzymany przez jednokrotną reprodukcję materiału biologicznego, jeżeli 
reproduk cja jest nieodzownym następstwem wykorzystywania materiału biolo gicznego. Z podobną sy-
tuacją będziemy mieli do czynienia w rolnictwie. Chodzi tu o podmioty, które nabyły lub w inny sposób 
uzyskały od uprawnionego z patentu lub za jego zgodą chroniony patentem materiał roślinny, inwentarz 
hodow lany lub inny zwierzęcy materiał zarodowy do wykorzystania w działalności rolniczej. Osoby takie 
upoważnione są do jego wykorzystywania dla wielokrotnej reprodukcji w ramach własnego gospodar-
stwa rolnego (z uwzględnieniem analogicznych ograniczeń, jakie są przewi dziane dla korzystania bez 
zgody hodowcy) z materiału siewnego odmia ny rośliny chronionej na podstawie przepisów Ustawy z 
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

Inną przesłanką składającą się na swoistość wynalazku biotechnologicznego jest kwestia licencji 
przymusowej. W przypadku wynalazków biotechnologicznych niejednokrotnie występować mogą bezpo-
średnie związki z przedmiotami chronionymi na podstawie przepisów Ustawy o ochronie prawnej odmian 
roślin. W szczególności zależność jest taka, że podstawą wyhodowania nowej odmiany rośliny może 
być chroniona patentem, zmodyfi kowana gene tycznie roślina, albo odwrotnie – wynalazek dotyczący 
rośliny może zostać dokonany w oparciu o chronioną odmianę już na podstawie Ustawy o ochronie 
prawnej odmian roślin. We wskazanych sytuacjach, pomimo uzyskania patentu, nie jest możliwe stoso-
wanie wynalazku bez zgody uprawnionego na podstawie Ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (i 
odwrotnie). Dlatego też w ślad za Dyrektywą nr 98/44/WE, wprowadzona została możliwość uzyskania 
licencji przymusowej wówczas, gdy hodowca nie może wykonywać prawa do chronionej odmiany rośliny 
z powodu istnienia ochrony patentowej (art. 82 ust. 6 ustawy) [Nowińska 2009].

Pojęcie wynalazku biotechnologicznego
Należy zauważyć, że wynalazki biotechnologiczne są jedynie szczególną kategorią wynalazków. Nie sta-

nowią zatem same w sobie nowego przedmiotu ochrony. Oznacza to, że każdy wynalazek biotechnologiczny 
dla objęcia go ochroną musi charakteryzować się przesłankami zdolności patentowej „zwykłego wynalazku”, 
a mianowicie: cechą nowości, poziomem wynalazczym i możliwością do przemysłowego stosowania. 

Zgodnie z art. 931 Ustawy Prawo własności przemysłowej, wynalazek biotechnologiczny to wynala-
zek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawie rającego taki materiał albo 
sposób, za pomocą którego materiał biologicz ny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. 
Pod pojęciem materiału biologicznego rozumie się materiał zawierający informację gene tyczną i zdolny 
do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w sys temie biologiczny. Z kolei sposób mikrobio-
logiczny to sposób, w którym bierze udział lub który został dokonany na materiale mikrobiologicznym 
albo wynikiem którego jest ten materiał.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego w różnych jego stadiach 
formowania się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub 
częściową se kwencją genu. Z kolei za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzy stywanie byłoby 
sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obycza jami oraz moralnością publiczną, uznaje się w 
szczególności: sposoby klonowania ludzi, sposoby modyfi kacji tożsamości genetycznej linii za rodkowej 
człowieka, stosowanie embrionów ludzkich do celów prze mysłowych lub handlowych; sposoby mo-
dyfi kacji tożsamości genetycz nej zwierząt, które mogą powodować u nich cierpienie, nie przynosząc 
żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia oraz zwierzęta będące wynikiem 
zastosowania takich sposobów.

Analiza defi nicji wynalazku biotechnologicznego
Analiza pojęcia tej kategorii wynalazku dotyczy przesłanek, które traktują wytwór biotechnologiczny 

jako rozwiązanie tech niczne. Przesłanki wynikające z oceny aspektów etycznych za chowań dotyczących 
wynalazku nie stanowią zatem przedmiotu analizy.

Zarówno w polskiej regulacji jak i w art. 3 ust. 1 Dyrektywy 98/44 wyraźnie wskazano, iż wyna-
lazki dotyczące materiału biologicznego (produktów i procesów) mogą być przedmiotem patentu, tylko 
wówczas gdy są nowe, prezentują poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Nie 
określono jednak wprost żadnych szczególnych reguł ani kryteriów oceny tego rodzaju wynalazków. 
Przesłanki patentowalności podobne są we wszystkich systemach prawa patentowego mimo różnic w 
nazwach, jakimi są określane i szczegółowych wymagań z nich wynikających [Żakowska-Henzler 2006].
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Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane pa tenty, uważa się w szczególności 
wynalazki stanowiące materiał biolo giczny, który jest wyizolowany ze swego naturalnego środowiska 
lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio wystę pował w naturze. Stopień, w 
jakim człowiek ingeruje za pomocą techni ki w substancję już istniejącą w naturze, jest decydującym 
kryterium rozróżniającym wynalazek od odkrycia. Opatentowanie odkrycia żywego mikroorganizmu 
występującego w naturze nie jest moż liwe. Na wynalazek biotechnologiczny będzie składała się metoda 
izolowania takiego mikroorganizmu albo sposób wykorzystujący taki mikro organizm.

Dla określenia przesłanki nowości wynalazku biotechnologicznego istotne znaczenie będzie miało stwier-
dzenie publicznego ujawnienia informacji o wynalazku. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie okoliczności 
warunkujących uznanie infor macji ujawniającej wynalazek za publicznie dostępną oraz określenie treści informacji 
uzasadniających uznanie wynalazku za ujawniony [Żakowska-Henzler 2006]. Wynalazek biotechnologiczny ma 
cechę nowości jeżeli w dacie stanowiącej o pierwszeństwie nie należał do stanu techniki, tzn. nie był publicznie 
dostępny. Nie jest tutaj istotna konkretna forma tego ujawnienia. Obecnie w doktrynie mówi się tu najczęściej o 
nowo ści ocenianej w skali całego świata. Tak też nowość pojmowana jest na gruncie prawa europejskiego [Szyma-
nek 2008]. Nie można zapomnieć, że do stanu techniki zaliczać się tu będzie wcześniejsze zgłoszenia patentowe. 

Aktualna regulacja prawna nie daje żadnych podstaw, by treść przesłanek zdolności patentowej 
modyfi kować przy ocenie swoistych wynalazków biotechnologicznych. Na tej płaszczyźnie występuje 
jednak wiele problemów. Ważną kwestią są chociażby wątpliwości powstające na tle wynalaz ków, któ-
rych przedmiotem są produkty wyizolowane ze środowiska natural nego. Należy mieć tu na względzie 
chociażby sytuację, gdy elementy stanowiące przedmiot wynalazku występują w naturze, albo gdy pewne 
informacje dotyczące produktu naturalnego, stanowiącego materiał wyjściowy dla wynalazku, należą do 
stanu techniki. Pomocna przy ocenie przesłanki nowości może być zasada przeciwstawiania przedmiotu 
wynalazku z odpowiadającym mu składnikiem stanu techniki. Produkt bowiem, którego istnienie jest 
znane, nie stanie się nowy przez ujawnienie jego struktury, właściwości fi zycznych czy szczególnych cech 
biologicznych. Późniejsze stwierdzenie nieznanych wcześniej jego właściwości i wynikającego stąd no-
wego zastosowania pozwala uznać nowość wynalazku w postaci nowego zastosowania znanego produktu. 
Mając powyższe na uwadze oraz swoistość i przyjętą koncepcję wynalazku biotechnologicznego pozwala 
to uznać za nowy wynalazek, którego przedmiotem będą poszczególne geny w przypadku wcześniej-
szego ujawnienia całego genomu. Z drugiej strony jednak mnogość metod i sposobów charakterystyki 
materiału biologicznego utrudnia jednoznaczne określenie kryteriów porównania przedmiotu wynalazku 
z przeciwstawianym mu składnikiem stanu techniki, np. w przypadku białek [Żakowska-Henzler 2006].

Rozważając problemy przesłanki poziomu wynalazczego rozwiązań biotechnologicznych należy zauwa-
żyć, że ustaleń dotyczących poziomu wynalazczego dokonuje się na tle stanu techniki z dziedziny, do której 
należy wynalazek lub z dziedzin sąsiednich [Sieńczyło-Chlabicz 2009]. Biotechnologia jest jednak dziedziną 
interdyscyplinarną co sprawia, że często przypisanie wynalazku biotechnologicznego do jednej z nich nie 
należy do zadań łatwych. Ustalenie stanu techniki w tak prężnie rozwijającej się nauce również napotyka 
na duże trudności. Niełatwe jest też określenie modelu znawcy (praktyka, zespołu praktyków, którym znana 
jest cała ogólna wiedza w tej materii) przez którego ocenia się poziom wynalazczy. Swoistość rozwiązania 
biotechnologicznego jest zatem niejednokrotnie zalążkiem problemów oceny jego zdolności patentowej.

Określając kryterium nieoczywistości, należy brać pod uwagę całość rozwiązania, a nie tylko poszczegól-
ne jego składniki. Kwestia oczywistości rozwiązania należy jednak do ustaleń faktycznych, a nie do prawa 
materialnego. Wypracowane w doktrynie i orzecznictwie sposoby rozumienia pojęcia „poziom wynalazczy” 
powodują, że nie może być ono traktowane jako zwrot o niejednoznacznym, subiektywnym zakresie znacze-
niowym. Nie ulega jednak wątpliwości, że podstawą ustalenia istnienia lub nieistnienia poziomu wyna lazczego 
jest dokonywanie ocen, co z istoty swojej łączy się ze znaczną dozą subiektywizmu [Nowińska 2009].

Przemysłowy charakter może mieć zastosowanie wynalazku w każdej dziedzinie gospodarki, nieza-
leżnie od tego, czy jest ona zaliczana do przemysłu. W rozu mieniu prawa patentowego dotyczy to także 
wynalazków przeznaczonych dla rolnictwa. Określenie dziedziny, w jakiej wynalazek biotechnologiczny 
może znajdować zastosowanie, jest jednym z dwóch elementów przesłanki przemy słowej stosowalności. 
Zastosowanie wynalazku sprowadza się do zupełności rozwiązania i ustalenia czy istnieje techniczna możli-
wość realizacji przedmiotu wynalazku na skalę przemysłową, a nawet czy wynalazek zaspokaja tego rodzaju 
potrzeby, które czynią lub mogą uczynić w przyszłości zasadną decyzję o jego przemysłowym zastosowaniu.

Spełnienie przesłanki przemysłowej stosowalności sprowadza się do tego, że istnieje potencjalna możliwość 
zastosowania wynalazku, czyli szansa jego realizacji na skalę przemys łową. Dotyczy to głównie wskazania 
sposobu umożliwiającego zaspokojenie określonej, konkretnej potrzeby. Przemysłowa stosowalność wynalazku 
biotechnologicznego wykluczona będzie jedynie wtedy, gdy jego opis przesądza o oczywistej niemożliwości jego 
stosowania. Może to wynikać przede wszystkim ze sprzeczności stworzonej koncepcji z powszechnie znanymi 
prawami różnych dziedzin nauki lub też, gdy przedmiot zgłoszenia patentowego nie spełnia wymogu zupełności.
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Problemy ochrony wynalazków biotechnologicznych w praktyce
W Polsce w Urzędzie Patentowym corocznie odnotowuje się ok. 70 krajowych zgłoszeń wynalaz-

ków biotechnologicznych. Wynalazki z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt, łowiectwa i rybołówstwa 
stanowią ok. 2,3% zgłoszeń wszystkich wynalazków w UP. Najczęściej rozwiązania biotechnologiczne 
zgłaszane są przez uczelnie wyższe oraz jednostki badawczo-rozwojowe PAN. Zgłoszenie patentowe 
rozpatrywane jest średnio około 5 lat. Ochrona zgłoszonego rozwiązania trwająca maksymalnie 20 lat, 
liczy się od daty zgłoszenia a nie od daty przyznania patentu.

Należy odnotować, że najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia ochrony patentowej na wynalazki 
biotechnologiczne jest niedostateczne ujawnienie rozwiązania oraz sformułowanie zastrzeżeń patento-
wych w opisie wynalazku. Warto podkreślić, że zgłoszenia z dziedziny biotechnologii często obejmują 
rozmaite rozwiązania formułowane w postaci wielu zastrzeżeń niezależnych. Warunkiem pozostawienia 
ich w jednym zgło szeniu, wobec spełnienia wymogu jednolitości jest fakt, że stanowią wy raźnie jeden 
pomysł wynalazczy. Inną przyczyną jest brak spełnienia przesłanki nieoczywistości rozwiązania. Kolejną 
– wykluczenie możliwości udzielenia patentu z uwagi na zgłaszanie przez zainteresowanych nowych 
odmian roślin lub czysto biologicznych sposobów hodowli roślin i zwierząt.

Sposób wytwarzania roślin lub zwierząt ma zasadniczo charakter biologiczny, jeżeli składa się w 
całości ze zjawisk naturalnych, np. krzyżowa nie lub selekcjonowanie. O tym czy sposób jest czysto 
biologiczny, decyduje udział ludzkiej interwencji i jej wpływ na końcowy efekt. Z drugiej strony sposób 
traktowania roślin lub zwierząt w celu poprawy ich właściwości nie ma charakteru czysto biologicznego 
lecz technicznego. Podobnie podlegają opatentowaniu metody traktowania roślin substancjami stymulu-
jącymi czy gleby środkami technicznymi wpływającymi na roślin. Prawo własności przemysłowej nie 
wyklucza możliwości uzyskania ochrony patentowej na nieczysto biologiczne sposoby wytwarzania 
nowych odmian roślin i ras zwierząt, mimo że w efekcie prowadzą do wytworzenia nowych odmian.

W trakcie trwania procedury patentowej wielu zgłaszających rezygnuje z ochrony rozwiązania biotech-
nologicznego. Przyczyny takich pobudek najczęściej wynikają z podniesionych przez UP zarzutów co do 
treści zgłoszenia albo sprowadzają się do rezygnacji z powodu dezaktualizacji zgłaszanego rozwiązania. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż zatrudnianie w jednostkach zgłaszających wynalazek rzeczników patento-
wych powoduje w większości przypadków wysoką ocenę merytoryczną przygotowywanych zgłoszeń.

Mając na uwadze problemy wynikające w praktyce w ustalaniu przez Urząd Patentowy przesłanki 
nowości wynalazków biotechnologicznych należy zauważyć, że podstawową kwestią jest tu swoisty 
paradoks polegający na tym, że ujawnienie wyników badań może spowodować niemożliwość uzyskania 
w przyszłości patentu nawet przez samego uprawnionego. Konieczne jest zatem odpowiednie przedsta-
wienie informacji w publikacjach, żeby do takiego stanu nie dopuścić. Należy je upubliczniać tak, aby 
nie spełniały wymagań dostatecznego ujawnienia wynalazku. Nie ulega wątpliwości, że taki stan rzeczy 
może powodować niejednokrotnie duże opóźnienia w publikacji uzyskanych wyników badań. 

Ważnym problemem w ustalaniu poziomu wynalazczego rozwiązań biotechnologicznych jest nieściśle 
ujęta potrzeba stwierdzenia ich nieoczywistości. Sprowadza się to często do ustalenia właściwej relacji 
między stanem techniki a wynalazkiem. Należy bowiem wykazać, iż jest on dla znawcy nieoczywisty, 
mając na uwadze poglądy na temat rodzaju rozwiązań, jakie powinny korzystać z ochrony patentowej.

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń wynalazków biotechnologicznych, niezależnie od zbadania nowości, poziomu 
wynalazczego i stosowalno ści przemysłowej, ocenia się również na ile zostały spełnione wymogi szczegól ne. 
Analizuje się treści zastrzeżeń patentowych uwzględniając skutek techniczny jaki przyniesie wynalazek. Ocena 
powinna opierać się na ustaleniu istnienia lub braku ludzkiej ingerencji, wkładu o charakterze technicznym 
także w to, co zostało odkryte. Warto także zaznaczyć, że w przypadku wynalazków biotechnologicznych 
należy każdorazo wo dokonać wyważenia ryzyka dla środowiska z jednej strony i korzy ści dla ludzi z drugiej.

Wnioski
Wynalazek biotechnologiczny jest szczególną kategorią wynalazków a nie nowym przedmiotem 

ochrony. O swoistości tego wynalazku, oprócz przymiotów o charakterze „technicznym”, świadczy fakt 
szczególnego jego uregulowania uwzględniający przedmiot ochrony i zakres prawa z patentu. Wynalazkami 
biotechnologicznymi mogą być zarówno produkty, które zostały ze środowiska naturalnego wyizolowane i 
nie stanowią odkrycia, jak i takie, które choć identyczne z naturalnymi wytworzone zostały przez człowieka 
przy zastosowaniu środków technicznych a nie biologicznych. Z uwagi na właściwości tych wynalazków –
szczególnie ich cechy samoreprodukcyjne – patent nie może rozciągać się na materiał biologiczny otrzymany 
przez jednokrotną reprodukcję materiału biologicznego. Reproduk cja jest bowiem często nieodzownym 
następstwem wykorzystywania materiału biolo gicznego. Swoistość wynalazku biotechnologicznego spro-
wadza się także do szczególnej regulacji zakresu przedmiotowego licencji przymusowej.
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Pojęcie wynalazku biotechnologicznego zostało zaadoptowane do polskiej regulacji z ustawodawstwa 
wspólnotowego w oparciu o skonstruowaną koncepcję wynalazku biotechnologicznego. Określone w nim 
przesłanki nowości, nieoczywistości w odniesieniu do tak prężnej dziedziny nauki oraz tak swoistego 
przedmiotu wynalazku, powodują wyjątkowe, znaczne trudności w określeniu jego zdolności patento-
wej. Najmniej wątpliwości występuje w ustaleniu przesłanki przemysłowej stosowalności i tu najbliżej 
wynalazkowi biotechnologicznemu do tzw. „zwykłego wynalazku”. 

Mając na uwadze powyższe rozważania należy stwierdzić, że niespełna 30-letnia regulacja europejska 
tej materii i 11-letnia polska wykazują niedomagania w wielu fundamentalnych kwestiach. Najważniej-
szym problemem jest takie ukształtowanie regulacji – przesłanki nowości, które w praktyce powoduje 
wstrzymanie publikacji wyników badań do czasu ukończenia procedury patentowej, gdyż może to 
prowadzić do zniweczenia starań patentowych. Taka konstrukcja, z uwagi na czas trwania procedury 
patentowej oraz postęp w biotechnologii nie sprzyja ochronie tej kategorii wynalazków. Problem ten 
jest widoczny w praktyce przede wszystkim w przyczynach rezygnacji zainteresowanego z ochrony 
już w trakcie przeprowadzania procedury patentowej. Niemniej istotną kwestią z uwagi na swoistość 
rozważanych rozwiązań jest brak określenia wprost szczególnych reguł i kryteriów oceny wynalazków 
biotechnologicznych w polskiej regulacji prawnej. Jest to problem szczególnej wagi, gdyż niejedno-
krotnie określenie zdolności patentowej ma charakter oceny. Nie można zbagatelizować jednak faktu, 
iż najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia ochrony patentowej w Polsce na rozważane wynalazki jest 
niedostateczne ujawnienie rozwiązania oraz sformułowanie zastrzeżeń patentowych przez zainteresowa-
nego. Aktualna regulacja prawna nie ułatwia zatem twórcom ochrony wynalazków biotechnologicznych. 
Przedstawione w opracowaniu prawne i praktyczne problemy patentowalności tej kategorii wynalazków 
w pełni uzasadniają sformułowanie powyższej tezy.
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Summary
The aim of this paper was to answer the question if the peculiarity of features of the biotechnological inventions 

and legal premises of patent abilities facilitate protection of this particular category of invention? Author presents 
the peculiarity of biotechnological invention and particular aspects of their protection within the given patent. The 
article provides a comparative analysis of the individual elements constituting the legal defi nition of the conditions 
suitable for patent ability of the biotechnological inventions in the Patent Offi ce. Elaboration presents also practical 
problems related with protection of this category of invention in Poland. As a result of conducted considerations it 
should be concluded, that the legal regulations don’t facilitate the creators a protection of biotechnological inventions.
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