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Synopsis. Poruszone zosta³y problemy prawnej ochrony wzorów u¿ytkowych. Zwrócono uwagê na poszczegól-
ne elementy definicji ustawowej, stanowi¹ce przes³anki zdolno�ci ochronnej wzorów w Urzêdzie Patentowym.
Przedstawione zosta³y instrumenty ochrony wzorów u¿ytkowych w ramach udzielonego prawa ochronnego.
Opracowanie stanowi tak¿e analizê porównawcz¹ wzorów u¿ytkowych i wynalazków.

Wstêp
Prawo polskie oprócz wynalazków dopuszcza ochronê tak¿e wzorów u¿ytkowych jako rozwi¹-

zañ technicznych, które nie spe³niaj¹ wymogów pozwalaj¹cych na ich ochronê w ramach patentu.
Ze wzglêdu na ni¿szy w stosunku do wynalazków standard ochrony, zdarza siê, ¿e potocznie s¹
nazywane �ma³ymi wynalazkami� [Nowiñska i in. 2009].

Ochrona wzorów u¿ytkowych wprowadzona zosta³a do wielu systemów prawnych. Nie ominê³o
to Niemiec, Rosji, Japonii i nawet Chin. Od dawna dostrzegana by³a potrzeba ujednolicenia ochrony
wzorów u¿ytkowych w Unii Europejskiej. Prowadzone zabiegi okaza³y siê jednak bezskuteczne1.

Cel i metodyka badañ
Celem artyku³u jest okre�lenie zdolno�ci ochronnej wzorów u¿ytkowych. Analizy poszczegól-

nych przes³anek ochrony wzorów u¿ytkowych dokonano w porównaniu z prawn¹ ochron¹ wyna-
lazków. W pracy zastosowano metodê deskryptywn¹ oraz metodê analizy dogmatycznej aktów
prawnych. Informacje praktyczne uzyskane zosta³y z Urzêdu Patentowego.

Pojêcie wzoru u¿ytkowego
Zgodnie z art. 94 ust. 1 UstPWP [1991] wzorem u¿ytkowym jest nowe i u¿yteczne rozwi¹zanie

o charakterze technicznym, dotycz¹ce kszta³tu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwa³ej
postaci. Wzorami u¿ytkowymi mo¿e byæ wiele przedmiotów, np.: swoi�cie zamykane pude³ko na
drobiazgi, niestandardowo sk³adany stolik, narzêdzia z ergonomicznym i antypo�lizgowym uchwy-
tem lub naczynia o takich kszta³tach, które u³atwiaj¹ przelewanie zawarto�ci. W Urzêdzie Paten-
towym zarejestrowanym wzorem u¿ytkowym jest m.in. rower, pude³ko na cukierki lub zegar wa-
had³owy. W zakresie rolnictwa chronionymi wzorami u¿ytkowymi s¹ przyk³adowo: mieszarka
pasz sypkich, urz¹dzenie do wytwarzania biogazu z gnojowicy i odpadów rolniczych, mieszarka
do przygotowywania karmy dla byd³a i owiec, urz¹dzenie frezuj¹co-³aduj¹ce do kiszonki, komora
gnojowa i komora kompostowa.

* Publikacja zosta³a wykonana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego �Patent Plus �
wsparcie patentowania wynalazków�. Projekt jest finansowany ze �rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (um. Nr 10/PMPP/U/7-03.09/E-380/2009).

1 �wiadczy o tym upadek projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 1999 r. Warto
zaznaczyæ, ¿e zasady ochrony przewidziane w tym projekcie znacznie odbiega³y od polskiego modelu ochro-
ny w³asno�ci przemys³owej.
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Nowo�æ wzoru u¿ytkowego
Nale¿y j¹ rozumieæ analogicznie do wynalazku � musi to byæ rozwi¹zanie nowe w skali �wiatowej.

Wzór u¿ytkowy uwa¿a siê za nowy, je¿eli nie jest on czê�ci¹ stanu techniki. W przeciwieñstwie do
wynalazków wzory u¿ytkowe mog¹ byæ rozwi¹zaniami zupe³nie oczywistymi. Cecha nowo�ci nie mo¿e
siê odnosiæ do zewnêtrznej postaci przedmiotu, lecz jest oceniana z punktu widzenia skutków technicz-
nych, jakie siê osi¹ga dziêki zastosowaniu takich w³a�ciwo�ci konstrukcyjnych [Szymanek 2008].

Przez stan techniki rozumie siê wszystko to, co przed dat¹ wed³ug której oznacza siê pierwszeñ-
stwo do uzyskania prawa ochronnego udostêpniono do wiadomo�ci powszechnej w formie pisem-
nego lub ustnego opisu przez stosowanie, ujawnienie lub wystawienie w inny sposób. Znamien-
nym przyk³adem mog¹ byæ polskie i miêdzynarodowe wystawy � potocznie nazywane targami.

Warto zaznaczyæ, ¿e chodzi o sam fakt udostêpnienia, a nie o to, czy faktycznie ktokolwiek
zapozna³ siê z tym wzorem. Natomiast za ujawnienie wzoru u¿ytkowego uwa¿a siê takie przedsta-
wienie jego istoty, ¿e znawca dziedziny, której ten wzór dotyczy, mo¿e na podstawie uzyskanych
informacji dokonaæ jego rekonstrukcji [Szymanek 2008].

Nie pozbawia wzoru u¿ytkowego nowo�ci nawet przypadek wykorzystania w nim elementów
znanych z innych wzorów, w których pe³ni³y podobn¹ lub tak¹ sam¹ funkcjê, je¿eli nowy jest
przedmiot, w którym elementy te pe³ni¹ rolê �rodków technicznych lub odmienny jest uk³ad
przestrzenny, w którym znajduj¹ one zastosowanie [Wyrok SN� 1983]. Nowo�ci¹ jest tak¿e uzna-
wanie za stan techniki informacji zawartych w zg³oszeniach wzorów u¿ytkowych korzystaj¹cych z
wcze�niejszego pierwszeñstwa, nieudostêpnionych do wiadomo�ci powszechnej, pod warunkiem
zg³oszenia ich  w sposób okre�lony w ustawie.

U¿yteczno�æ rozwi¹zania
Wzór u¿ytkowy musi byæ u¿yteczny. Jest to przes³anka która winna wystêpowaæ ³¹cznie z

nowo�ci¹. Najwiêksz¹ trudno�æ stanowi tu brak definicji legalnej u¿yteczno�ci wzoru u¿ytkowego.
Cecha u¿yteczno�ci polegaæ musi na mo¿liwym powszechnym wykorzystywaniu � winna przes¹-
dzaæ o nadawaniu siê rozwi¹zania do stosowania. Chodzi o to by móc uzyskiwaæ chroniony wy-
twór w sposób powtarzalny, niekoniecznie jak w przypadku wynalazku �na skalê przemys³ow¹�2.

W art. 94 ust. 2 UstPWP omawiane pojêcie dookre�lono i zgodnie z tym przepisem wzór u¿ytkowy
uwa¿a siê za rozwi¹zanie u¿yteczne, je¿eli pozwala ono na osi¹gniêcie celu maj¹cego praktyczne
znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. W odró¿nieniu od wynalazków, do ochrony
rozwi¹zania, jako wzoru nie wystarcza mo¿liwo�æ jego zastosowania, czyli materialnego urzeczywist-
nienia. Konieczne jest ponadto uzyskanie u¿ytecznego, praktycznego rezultatu [Nowiñska i in. 2009].

W praktyce uwa¿a siê, ¿e rozwi¹zanie nie mo¿e byæ chronione, je¿eli ró¿ni siê od rozwi¹zania technicz-
nego udostêpnionego ju¿ do powszechnej wiadomo�ci wy³¹cznie cechami kszta³tu, które nie maj¹ zna-
czenia dla osi¹gniêcia zamierzonej u¿yteczno�ci3. Oprócz tego miar¹ u¿yteczno�ci przedmiotu zg³oszone-
go jako wzór u¿ytkowy s¹, nie tylko u³atwienia ujawniaj¹ce siê w toku korzystania z niego zgodnie z jego
podstawowym, gospodarczym i praktycznym przeznaczeniem, lecz tak¿e i te, które powstaj¹ w procesie
jego wytwarzania i produkcji, zw³aszcza je¿eli przyczyniaj¹ siê do jego potanienia [Wyrok SN... 1991].

Techniczny charakter wzoru
Jest to kolejna przes³anka konieczna, aby wytwór mo¿na uznaæ za wzór u¿ytkowy. O ile ustawo-

dawca w przypadku wynalazków zrezygnowa³ z tego wymogu, to w tym miejscu by³o to konieczne,
chocia¿by ze wzglêdu na konieczno�æ rozró¿nienia wzorów u¿ytkowych od wzorów przemys³o-
wych. Omawiana przes³anka nie ma jednak definicji ustawowej.

Charakter techniczny maj¹ rozwi¹zania, które oddzia³uj¹ na materiê dla osi¹gniêcia okre�lonego
celu. Nie oznacza to jednak wcale, ¿e rozwi¹zania bêd¹ce wzorami u¿ytkowymi musz¹ dotyczyæ
zagadnienia wy³¹cznie z zakresu techniki. Wzorem u¿ytkowym mog¹ byæ bowiem rozwi¹zania
dotycz¹ce logistyki, zarz¹dzania, dydaktyki i sztuki [Szymanek 2008]. Istotnym warunkiem jest
jednak to, by mia³y one trwa³¹ postaæ.
2 Znaczenie mo¿e tu mieæ art. 34 pkt 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 wrze�nia 2001 r. w sprawie

dokonywania i rozpatrywania zg³oszeñ wynalazków i wzorów u¿ytkowych. Zgodnie z powo³anym przepisem Urz¹d
Patentowy wydaje decyzjê o odmowie udzielenia prawa ochronnego, gdy stwierdzi, ¿e zg³oszony wzór u¿ytkowy nie
pozwala na osi¹gniêcie celu maj¹cego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

3 Decyzja Komisji Odwo³awczej przy UP z 3 czerwca 1974 r., odw. 1112/74, WUP 1975, nr 4, s. 510.



165Prawna ochrona wzorów u¿ytkowych

W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e techniczny charakter wytworu najpro�ciej jest okre-
�liæ od strony negatywnej, wskazuj¹c przypadki kiedy wytwór nie ma technicznego charakteru
wzoru. Wykluczona jest tu zatem ochrona takich pomys³ów, jak: odkrycia naukowe lub wytwory o
charakterze jedynie estetycznym [Nowiñska i in. 2009]. W odró¿nieniu od wynalazków, dla wzorów
u¿ytkowych nie jest wymagany poziom wynalazczy � podlegaj¹ one ochronie tak¿e wówczas, gdy
dla profesjonalisty (nie laika) wynikaj¹ w sposób oczywisty ze stanu techniki.

Trwa³a postaæ przedmiotu
Wzorem u¿ytkowym mo¿e byæ tylko przedmiot o trwa³ej postaci. Trwa³a postaæ wzoru przeja-

wia siê w kszta³cie lub budowie czê�ci sk³adowych przedmiotu lub w konstrukcyjnym powi¹zaniu
czê�ci sk³adowych, b¹d� te¿ w ukszta³towaniu, gdy przedmiot jest jednoczê�ciowy4. Ochrona
wzorów u¿ytkowych dotyczy konkretnego kszta³tu przedmiotu, a nie tylko jego rozwi¹zania tech-
nicznego. Z zasady zg³oszeniu podlega jedno rozwi¹zanie, ale mog¹ istnieæ  wyj¹tki5.

Wymaganie kszta³tu i trwa³ej postaci przedmiotu sprawia, ¿e poza zakresem tej kategorii dóbr,
pozostaj¹ rozwi¹zania dotycz¹ce sposobów dzia³ania, substancje p³ynne, a tak¿e mieszaniny ró¿-
nych sk³adników. Trwa³a postaæ przedmiotu wcale nie oznacza, ¿e nie mo¿e on sk³adaæ siê z elemen-
tów przemieszczaj¹cych siê wzglêdem siebie, o ile tylko one s¹ ze sob¹ fizycznie i funkcjonalnie
powi¹zane [Szymanek 2008].

Z tak rozumianej trwa³ej postaci przedmiotu wynika, ¿e wzorami u¿ytkowymi nie mog¹ byæ tech-
nologie. Z wzorem u¿ytkowym nie bêdziemy mieli do czynienia tak¿e wtedy, gdy czê�ci sk³adowe
przedmiotu nie bêd¹ powi¹zane ze sob¹ konstrukcyjnie, lecz jedynie funkcjonalnie. W konsekwencji nie
mog¹ byæ tu chronione rozwi¹zania dotycz¹ce uk³adów elektrycznych, pneumatycznych, b¹d� hydrau-
licznych przedstawione w postaci blokowej lub schematów ideowych. Zg³oszony wzór u¿ytkowy nie
mo¿e mieæ tak¿e kszta³tu budowy, b¹d� zestawienia identycznego z innym powszechnie znanym przed-
miotem, je¿eli jego cech¹ wyró¿niaj¹c¹ mia-
³oby byæ zastosowanie dla innego ni¿ do-
tychczas celu [Nowiñska 2009]. Warto tak¿e
wskazaæ na zakaz ochrony rozwi¹zañ takich,
jak: plany, zasady i metody dotycz¹ce dzia-
³alno�ci umys³owej lub gospodarczej oraz
gry, a tak¿e programy do maszyn cyfrowych
i przedstawiania informacji6.

Oddzielenie od siebie wynalazków i
wzorów u¿ytkowych jest w praktyce spraw¹
niezwykle trudn¹. W tabeli 1 zamieszczono
zastawienie wskazuj¹ce na wzajemne ich po-
dobieñstwa i odmienno�ci.

Tre�æ i forma prawa ochronnego
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa siê prawo wy³¹cznego korzystania ze wzoru

u¿ytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca³ym obszarze RP. W³a�ciciel tego prawa
mo¿e zatem zawieraæ umowy licencyjne z producentami zainteresowanymi wykorzystaniem da-
nego towaru oraz czerpaæ z tego tytu³u korzy�ci finansowe. Czas trwania prawa ochronnego
wynosi dziesiêæ lat od daty dokonania zg³oszenia wzoru u¿ytkowego w Urzêdzie Patentowym
(art. 95 ust. 3 UstPWP). Zakres prawa ochronnego okre�laj¹ zastrze¿enia ochronne zawarte w
opisie ochronnym wzoru u¿ytkowego.

Uprawniony, któremu przys³uguje prawo ochronne mo¿e zakazaæ osobie trzeciej, niemaj¹cej
jego zgody, korzystania za wzoru u¿ytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Dotyczy to:
zaprzestania wytwarzania, u¿ywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla
tych celów produktu bêd¹cego przedmiotem wzoru u¿ytkowego.
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4 Decyzja Komisji Odwo³awczej. przy UP z 24 czerwca 1993 r., odw. 1142/93, WUP 1994, nr 1, s. 85.
5 Zob. art. art. 97 ust. 3 i 4 UstPWP.
6 Zob. art. 100 oraz art. 28 UstPWP.
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Analogicznie jak w przypadku wynalazków, uprawnionym do uzyskania prawa ochronnego
niew¹tpliwie jest twórca wzoru u¿ytkowego. Czêsto zdarza siê jednak, ¿e do powstania takiego
wytworu przyczyni³o siê wiêcej osób. Wtedy prawo to przys³ugiwaæ bêdzie poszczególnym wspó³-
twórcom. Warto w tym miejscu wspomnieæ o przypadku, gdy wytwór powstanie w ramach stosun-
ku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej. Wówczas, o tym komu przys³uguj¹ prawa decyduj¹
postanowienia zawarte w umowie. W odmiennej sytuacji, zgodnie z art. 11 UstPWP, prawo ochron-
ne przys³ugiwaæ bêdzie pracodawcy, zamawiaj¹cemu dzie³o albo przedsiêbiorcy, je¿eli w znacznym
stopniu przyczyni³ siê do jego powstania � przyk³adowo udzieli³ wykonawcy wsparcia pieniê¿ne-
go, konstrukcyjnego i technicznego [Szymanek 2008].

Tryb i zasady uzyskania prawa ochronnego okre�laj¹ przepisy w art. 97-101 UstPWP. Do
zg³oszenia wzoru u¿ytkowego stosuje siê odpowiednio przepisy art. 31-33 UstPWP dotycz¹ce
zg³oszenia wynalazku w celu uzyskania ochrony patentowej.

Udzielenie prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy stwierdza siê przez wydanie �wiadectwa ochron-
nego. Prawa ochronne na wzory u¿ytkowe podlegaj¹ wpisowi do rejestru wzorów u¿ytkowych.
Czê�ci¹ sk³adow¹ �wiadectwa ochronnego jest opis ochronny wzoru u¿ytkowego obejmuj¹cy
opis tego wzoru, zastrze¿enia ochronne i rysunki. Opis ochronny wzoru u¿ytkowego jest udostêp-
niany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urz¹d Patentowy.

W odniesieniu do takich kwestii, jak obrót prawami, zakaz nadu¿ywania prawa, zasady udzielania
licencji przymusowych i wyczerpania praw, odpowiednie zastosowanie maj¹ przepisy reguluj¹ce
ochronê wynalazków. Dotyczy to tak¿e zawartych w art. 69 UstPWP ustawowych ograniczeñ praw
wy³¹cznych, z tym ¿e nie chodzi tu o przypadek dozwolonego wykonania leku na podstawie indywi-
dualnej recepty (gdy¿ lekarstwo nie mo¿e byæ przedmiotem wzoru u¿ytkowego) [Nowiñska i in. 2009].

Skutki naruszenia prawa ochronnego � ochrona uprawnionego
Uprawniony do prawa ochronnego, którego wzór u¿ytkowy zosta³ naruszony lub osoba, której

ustawa na to zezwala, mo¿e ¿¹daæ od naruszaj¹cego: zaniechania naruszenia, wydania bezpod-
stawnie uzyskanych korzy�ci, a w razie zawinionego naruszenia równie¿ naprawienia wyrz¹dzonej
szkody na zasadach ogólnych albo przez zap³atê kwoty w wysoko�ci odpowiadaj¹cej op³acie
licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia by³yby na-
le¿ne tytu³em udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z prawa ochronnego.

Uprawniony do prawa ochronnego mo¿e te¿ ¿¹daæ od osoby, która nie bêd¹c do tego upraw-
niona, zg³osi³a wzór u¿ytkowy lub uzyska³a prawo ochronne � wydania uzyskanych bezpodstaw-
nie korzy�ci i naprawienia szkody na zasadach ogólnych (art. 290 UstPWP w zw. z art. 415 k.c. i art.
363 k.c.) [Szymanek 2008].

Ustanie prawa ochronnego
Prawo ochronne mo¿e ustaæ w nastêpuj¹cych przypadkach: wyga�niêcia, uchylenia decyzji o jego

udzieleniu i uniewa¿nienia decyzji o jego udzieleniu. Wyga�niêcie prawa ochronnego nastêpuje wsku-
tek up³ywu okresu, na który zosta³o ono udzielone, zrzeczenia siê tego prawa przez uprawnionego w
drodze z³o¿onego o�wiadczenia przed Urzêdem Patentowym (za zgod¹ osób, którym s³u¿¹ prawa na tym
prawie ochronnym), albo nieuiszczenia w przewidzianym terminie op³aty okresowej za ochronê.

Warto zaznaczyæ, ¿e prawo ochronne mo¿e byæ uniewa¿nione na wniosek ka¿dej osoby, która
ma w tym interes prawny, je¿eli wyka¿e, ¿e nie zosta³y spe³nione ustawowe warunki do jego uzy-
skania (np. wzór u¿ytkowy w dacie pierwszeñstwa nie by³ nowy, albo nie stanowi³ rozwi¹zania
u¿ytecznego). Legitymacja do wyst¹pienia z wnioskiem o uniewa¿nienie prawa ochronnego przy-
s³ugiwaæ mo¿e tak¿e prokuratorowi generalnemu i prezesowi Urzêdu Patentowego dzia³aj¹cym w
interesie publicznym [Sieñczy³o-Chlabicz 2009].

Wnioski
W ostatnich latach kategoria tzw. ma³ych wynalazków prze¿ywa swoisty renesans. Przes³ankami

zdolno�ci ochronnej wzorów u¿ytkowych s¹: nowo�æ, techniczny charakter, u¿yteczno�æ oraz fakt, i¿
wzór powinien mieæ trwa³¹ postaæ. Wyk³adnia definicji wzoru u¿ytkowego okre�lonej w art. 94 ust 1.
ustawy Prawo w³asno�ci przemys³owej mo¿e budziæ w¹tpliwo�ci. Bez stanowiska doktryny i orzecznic-
twa s¹dowego, okre�lenie zdolno�ci ochronnej wzorów u¿ytkowych by³oby kwesti¹ niezwykle trudn¹.
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Porównuj¹c pojêcia ustawowe wynalazków i wzorów u¿ytkowych, mo¿na wskazaæ na ich ce-
chy wspólne, ale równie¿ na istotne ró¿nice. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, w praktyce
czêsto nie ma mo¿liwo�ci oddzielenia od siebie kategorii wynalazków i wzorów u¿ytkowych. Warto
podkre�liæ, ¿e nie s¹ to kategorie konkuruj¹ce ze sob¹. W zakresie rozwi¹zañ, które s¹ nieoczywiste
i stanowi¹ przedmioty o trwa³ej postaci � decyzja, czy zg³aszaæ je jako wynalazki, czy wzory u¿yt-
kowe � zale¿y czêsto tylko od zainteresowanego. Mo¿e on zamiast ubiegaæ siê o patent na wyna-
lazek, zdecydowaæ siê na ochronê w postaci wzoru u¿ytkowego. Jest ona niew¹tpliwie ³atwiejsza
do uzyskania, ale jednocze�nie procedury trwaj¹ krócej. Przy wyborze istotnej roli nie odgrywa tu
aspekt ekonomiczny, gdy¿ wysoko�æ op³at za zg³oszenie w Urzêdzie Patentowym jest podobna7 .
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 Summary
The main purpose of this elaboration is to determine the protection ability of the utility models. The paper

concerns the discussion of the problems related to the issue of legal protection for utility models. The attention was
paid to the individual elements constituting the legal definition of the conditions suitable for registration for utility
models in the Patent Office. Author presented the following instruments of protection ability in Polish law:
novelty, technical nature, usefulness and permanent character of the model. The article also provides a compa-
rative analysis of utility models and inventions protection. Coming to conclusion � without the doctrine and
judicial attitiude the decisions of registration ability conditions of utility models would be really difficult.
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