Jak zarządzać prawami własności intelektualnej?
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Ochrona praw własności intelektualnej
Dobra osobiste – wizerunek, nazwisko/pseudonim

Prawo do firmy – nazwa przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa (know-how)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rozwój produktów a własność intelektualna

Co Co
zrobić?
zrobić?
Rozwijać produkt
opracowując
samodzielnie
(w firmie) innowacyjne
rozwiązania?

Uzyskać prawa wyłączne
ujawniając tym samym
rozwiązanie i korzystać z nich?

Nie ujawniać rozwiązania
(know-how)?

Rozwijać produkt poprzez
zakup/licencję praw?

I. Co wziąć pod uwagę? - Kwalifikacja do ochrony
1. Rodzaj działalności
produktowa / usługowa

5. Plany rozwojowe
• na rok
• najbliższe 5 lat
• długoterminowe

2. Rynek (terytorium działania)
lokalny / międzynarodowy / światowy

3. Długość życia produktu
wielosezonowy / jednosezonowy

4. Specyfika branży / konkurencja
• duże prawdopodobieństwo
naśladownictwa
• produkty zaawansowane
technologicznie

6. Budżet
• finansowanie własne
(brak / niskie / wysokie nakłady)
• finansowanie zewnętrzne
(np. fundusze unijne)

7. Wybór odpowiedniego rodzaju ochrony
praw wyłącznych
• znak towarowy, wzór przemysłowy,
wynalazek/ patent, wzór użytkowy
• prawa autorskie, know-how

Cele biznesowe a dobór instrumentów ochrony produktu

Profil
Branża:

producent galanterii skórzanej i akcesoriów
podróżnych

Rozmiar
i kapitał:

średniej wielkości przedsiębiorstwo o dużych
przychodach

Terytorium:

Polska

Towary/usługi:

walizki i torby

Plan na najbliższy rok:

wejście na rynek USA, Japonii, Unii Europejskiej

Plan na kolejne lata:

> rozszerzenie sprzedaży o kolejne produkty /paski
skórzane, apaszki, szaliki/
> stworzenie innowacyjnego podnośnika do walizek
i toreb podróżnych ułatwiających podnoszenie
ciężkiego bagażu wprowadzenie do obrotu w ciągu
5 lat – najpierw w Polsce, a później na tych rynkach,
na których sprzedaż walizek i toreb podróżnych
będzie osiągała wysokie wyniki

Co chronić?
Tajemnica przedsiębiorstwa / know-how:
Wynalazek:
•
•
•
•

zamek w walizce
innowacyjna rączka z blokadą
materiał, z którego wykonana jest walizka
podnośnik do walizek

Wzór użytkowy:
•
•

zamek w walizce
wysuwana rączka

Znak towarowy:
•
•
•
•

nazwa firmy
nazwa serii produktów /seria walizek/
znak przestrzenny
znak graficzny służący do oznaczania serii

Wzór przemysłowy:
•
•

kształt walizki
faktura na walizce

•

nowatorski sposób wytwarzania
materiału, z którego wykonana jest
walizka

Prawa autorskie:
•
•
•
•

grafika na walizce
projekt strony
treści na stronie internetowej
zdjęcia na stronie internetowej

Domena internetowa:
•

strona www

Jak chronić?

Wzór
przemysłowy

Domena
internetowa

Własność intelektualna i przemysłowa
Rodzaje i powstanie praw

I. Ochrona wynikająca z mocy samego prawa

II. Ochrona przyznawana przez właściwy organ,
np. Urząd Patentowy:

• prawa autorskie do utworu, prawa pokrewne
• dobra osobiste
• know-how

• patent na wynalazek
• prawo ochronne na wzór użytkowy
• prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
• prawo ochronne na znak towarowy
• prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego
• prawo z rejestracji topografii układów scalonych
• prawo z rejestracji odmian roślin

II. Gdzie i w jakiej procedurze? - Uzyskiwanie ochrony
Prawa wyłączne są ograniczone czasowo i terytorialnie!
Procedura krajowa / UPRP
www.uprp.pl

Procedura europejska - regionalna / EUIPO, EPO
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl
www.epo.org

Procedura międzynarodowa / WIPO
www.wipo.int

Strategia pasywna
• brak stosowania ochrony lub ochrona
jedynie niezbędnego minimum

Lokalna
cukiernia

• Prawa własności intelektualnej:
> prawo do firmy
> ochrona know-how - receptury

Profil
Rozmiar
i kapitał:

lokalna cukiernia
o niedużych przychodach

Terytorium:

Polska - małe miasto

Towary/usługi:

wyroby cukiernicze

Plan na najbliższy
rok:

dalsza sprzedaż wyrobów
cukierniczych na lokalnym rynku

• Podejmowane działania:
> brak
> jedynie wobec bezpośrednich
konkurentów na lokalnym rynku

Strategia pasywna
• brak stosowania ochrony lub ochrona jedynie
niezbędnego minimum

• Prawa własności intelektualnej:
> prawa autorskie do utworu
> otwarte licencje Creative Commons (CC)

Fotograf-amator
Profil
Rozmiar
i kapitał:

fotograf amator bez przychodów
ze zdjęć

Terytorium:

Polska/Internet

Towary/usługi:

zdjęcia na użytek własny lub
udostępniane nieodpłatnie dla
każdego

Plan na najbliższy
rok:

dalsze, nieodpłatne dzielenie się
twórczością w Internecie

• Podejmowane działania:
> brak

Strategia obronna
• ochrona rozwiązań wykorzystywanych do
prowadzenia działalności

• Prawa własności intelektualnej:
> rejestracja znaku towarowego - logo firmy
/umieszczanego na wszystkich produktach firmy/
> ochrona wynalazków - patenty na innowacyjne
rozwiązania
> wzory użytkowe
> wzory przemysłowe

Profil
Rozmiar
i kapitał:

duża firma produkcyjna o
stabilnej pozycji na rynku z
dużym kapitałem

Terytorium:

Polska, wybrane kraje na
świecie

Towary/usługi:

zamki, drzwi, kłódki

Plan na
najbliższy rok:

> sprzedaż produktów w Polsce
i na dotychczasowych rynkach
> wprowadzenie do sprzedaży
innowacyjnego rodzaju zamka

Producent
zamków/ drzwi

• Podejmowane działania:
> badania i monitoring posiadanych praw
> reagowanie na wybrane przypadki
naruszeń – głównie mediacje

Strategia obronna
• ochrona rozwiązań wykorzystywanych do
prowadzenia działalności

• Prawa własności intelektualnej:
> rejestracja znaku towarowego
> dobra osobiste / ochrona wizerunku
> prawa autorskie do utworu

Profil
Rozmiar
i kapitał:

znany artysta o stabilnej pozycji
na krajowym rynku
o średnich przychodach z
działalności artystycznej

Terytorium:

Polska, incydentalnie w różnych
krajach na świecie

Towary/usługi:

utwory muzyczne i usługi
artystyczne - koncerty

Plan na
najbliższy rok:

umocnienie swojej pozycji /
wizerunku na rynku

Artysta / muzyk

• Podejmowane działania:
> monitoring znaku towarowego
> reagowanie na niektóre przypadki
naruszeń dóbr osobistych i praw
autorskich – w pierwszej kolejności
mediacje

Strategia aktywna /ekspansji
• możliwie szeroka ochrona uniemożliwiająca
zbliżenie się konkurencji

• Prawa własności intelektualnej:
> rejestracja znaków towarowych
– logo firmy, znaki dla poszczególnych produktów
> patenty - ochrona innowacyjnych kompozycji
farmaceutycznych, sposobów ich otrzymywania etc.
> wzory użytkowe - opakowania na leki np. dozowniki
> wzory przemysłowe – nowy kształt opakowań

Profil
Rozmiar
i kapitał:

jeden z liderów na
międzynarodowym rynku
farmaceutycznym o bardzo
dużym kapitale

Terytorium:

Ameryka Pn., Europa, Azja

Towary/usługi:

farmaceutyki

Plan na najbliższy
rok:

> umocnienie swojej pozycji
> dalsza sprzedaż na
dotychczasowych rynkach
> wprowadzenie innowacyjnego
rodzaju opakowania leków

• Podejmowane działania:
> badania i monitorowanie posiadanych praw
> monitorowanie poczynań konkurencji
> reagowanie na naruszenia
> licencjonowanie rozwiązań, z których firma
nie korzysta
Duża firma
farmaceutyczna

Strategia aktywna /ekspansji
• Prawa własności intelektualnej:
> prawa autorskie do utworu
> dobra osobiste/ ochrona wizerunku
> rejestracja znaków towarowych
> licencje na wykorzystanie utworu w filmach,
grach komputerowych etc.

• możliwie szeroka ochrona w celu
zwalczania wszelkich naruszeń
Profil
Rozmiar
i kapitał:

globalnie uznany pisarz o dużych
przychodach z działalności twórczej
oraz licencjonowania

Terytorium:

Europa, obie Ameryki

Towary/usługi:

książki

Plan na najbliższy
rok:

> wejście ze sprzedażą bestselera
na rynek azjatycki;
> wydanie nowej książki na
dotychczasowych i nowym rynku
> odpłatne licencjonowanie – filmy,
gry komputerowe, zabawki

• Podejmowane działania:
> monitorowanie posiadanych praw
> monitorowanie poczynań konkurencji
> reagowanie na naruszenia

Znany pisarz

Rodzaje strategii ochrony praw własności przemysłowej - podsumowanie
• brak stosowania ochrony lub ochrona jedynie niezbędnego minimum
• niepodejmowanie działań lub reagowanie na rażące naruszenia kluczowych praw wyłącznych
• brak lub minimalne koszty na ochronę

Pasywne

Obronne

•
•
•
•

ochrona dóbr wykorzystywanych w prowadzonej działalności
badania i monitorowanie praw w niezbędnym zakresie
reagowanie na niektóre przypadki naruszeń
tylko niezbędne koszty na ochronę i dochodzenie roszczeń

Aktywne
(ekspansji)

• możliwie szeroka ochrona uniemożliwiająca zbliżenie się
konkurencji
• bardzo szeroki monitoring i badania praw własności intelektualnej
• reagowanie na naruszenia posiadanych praw lub potencjalne
zagrożenia
• przychody z obrotu prawami i licencjonowania
• duże nakłady na ochronę praw wyłącznych i walkę z naruszeniami

III. Korzystanie z praw

wyłączność wykorzystywania
w sposób zarobkowy lub zawodowy

wytwarzanie lub używanie towarów, w
których zawarty jest wzór przemysłowy
lub będących przedmiotem wynalazku
lub wzoru użytkowego
oferowanie, wprowadzaniu do
obrotu, import/eksport lub
składowanie produktów, w którym
zawarty jest wzór przemysłowy,
będących przedmiotem wynalazku
lub wzoru użytkowego czy też na
których znajdują się znaki towarowe
umieszczanie znaku towarowego na
towarach lub ich opakowaniach, bądź
dokumentach, a także oferowanie lub
świadczenie usług pod tym znakiem

posługiwanie się znakiem
towarowym w celu reklamy
pozycja / wyróżnienie firmy na rynku

MONOPOL

korzystanie i rozporządzanie
własnymi utworami
oznaczenie utworu swoim
nazwiskiem lub pseudonimem
działanie pod swoją firmą (nazwą)
sprzedaż lub licencjonowanie
prawa wyłącznego

zakazywanie wykorzystywania chronionych
rozwiązań / oznaczeń w jakikolwiek sposób
zarobkowy lub zawodowy
zakazywanie rozpowszechniania
utworów bez zgody właściciela
praw wyłącznych

żądanie zaniechania naruszenia,
publikacji wyroku

zakazywanie wykorzystywania
utworów bez zgody właściciela

żądanie naprawienia szkody,
wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyści

sprzeciw wobec nowych zgłoszeń
naruszających istniejące prawa
wyłączne
unieważnienia praw udzielonych na
rzecz innych osób

STOP

zwalczanie podróbek
reagowanie na przypadki naruszeń:
• listy ostrzegawcze
• mediacje
• postępowania sądowe

Prawa wyłączne to narzędzia
wspierające rozwój
przedsiębiorstwa:
chronią innowacyjność
wyróżniają firmę na rynku

Budując strategię biznesową firmy i jej produktów należy pamiętać o:
Dostępie do
informacji o
ochronie wiedzy
(bazy wiedzy
chronionej)

Różnych
procedurach
uzyskiwania
ochrony

Różnych rodzajach praw
wyłącznych i ich
zakresach

Sposobach korzystania z
wiedzy chronionej
(wykorzystywanie własne,
udostępnianie, obrót)

Organizacji ochrony wiedzy
(polityka firmy, strategia, miejsce w
strukturze organizacyjnej, przepływ
informacji dla potrzeb ochrony i
korzystania z wiedzy chronionej)

Jakie korzyści niesie ze sobą ochrona własności intelektualnej?
✓ budowa silnej marki firmy i produktów
✓ kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa i produktów za pomocą
spójnej identyfikacji marki
✓ podniesienie wartości firmy
✓ wyłączne prawo do czerpania zysków z własnego pomysłu
✓ udzielanie licencji na swoje prawo wyłączne zyskując dodatkowe
przychody
✓ sprzedaż prawa wyłącznego uzyskując z tego tytułu przychody
✓ zapobieganie podrabianiu swoich produktów
✓ silniejsza pozycja negocjacyjna
✓ przyciąganie inwestorów
✓ lepsza pozycja przy ubieganiu się o środki unijne

Dziękujemy za uwagę!
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