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Własność innowacji

Innowacje w 
dziedzinie 

kształu i formy 
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techniczne i 

technologiczne

Innowacje 
marketingowe



Kierunki ochrony prawnej

Prawo autorskie

Prawo własności przemysłowej 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji



Kształt lub forma 

Innowacje w dziedzinie kształtu i formy:

Interpretacja wizualna wyrobu

Ochrona autorska, Ochrona wzorów przemysłowych



Innowacje techniczne 

Innowacje techniczne/technologiczne:

Wynalazek

Wzór użytkowy



Innowacje marketingowe 

Innowacje w zakresie komunikacji :

Ochrona prawna marki

Ochrona autorska, znaki towarowe



Plagiat czy inspiracja? 



O co właściwe chodzi z tym plagiatem? 

Ile możemy przejąć z cudzego utworu?

Na ile zainspirować się tym co już znamy?

Ile modyfikacji trzeba wprowadzić w cudzym dziele?

Czy dopuszczalne zmiany są określone procentowo?                          



Antynagrody Plagiarius



Elastyczna szufelka i zmiotka „Flexi”
Lewa strona oryginał: haug bürsten KG, Königsbrunn, Niemcyy
Prawa strona plagiat: Hangzhou Gonglian Import and Export Corp., Ltd., Hangzhou, Chiny



Prawo autorskie

Utworem jest każdy przejaw działalności 
twórczej o indywidualnym charakterze, 
ustalony w jakiejkolwiek postaci, 
niezależnie od wartości, przeznaczenia i 
sposobu wyrażenia (art. 1 ustawy PA)



commons.wikimedia.org



videodatabank.wordpress.com

https://videodatabank.wordpress.com/2017/11/21/new-release-from-eduardo-kac-telepresence-bio-art-poetry-1980-2010/


Stelarc — Amplified Body, Laser Eyes & Third Hand (1985)



o Ochroną prawną nie są objęte odkrycia, idee, procedury, metody, zasady 
działania, koncepcje matematyczne;

o Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich 
urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, 
opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

o Na tle orzecznictwa nie przyznano ochrony samemu stylowi (manierze czy 
metodzie) pracy twórczej, koncepcji utworu jako takiej, rekonstrukcjom 
utworu, fotografiom dzieł sztuki;

o Za utwór nie zostały uznane też widowiska sportowe, krótkie fragmenty tekstu 
czy pojedyncze dźwięki, słowa, kolory;

o Przyjmuje się, że do domeny publicznej należą także teorie naukowe, 
wydarzenia historyczne, postacie historyczne, zjawiska przyrody, motywy bajek 
ludowych, wydarzenia opisywane w kronikach policyjnych, a także znane od 
dawna formy przestrzenne takie jak np. kopulaste sklepienie.



Prawo własności przemysłowej

Wynalazki

Wzory użytkowe

Wzory przemysłowe

Znaki towarowe

Oznaczenia geograficzne

Topografie układów scalonych



Patenty na wynalazki



Uciszający smoczek



Czapko-lornetka



Wzory użytkowe





Tajemnica przedsiębiorstwa



Znaki towarowe
Orlen 

ORLEN DOSKONAŁA KOMPOZYCJA

MAMA,TATA,ORLEN i JA

www.orlen.com

ORLEN. Napędzamy przyszłość









Wzory przemysłowe



Sztuka generatywna

„Sztuka generatywna to każda praktyka 
artystyczna, w której obrębie artysta tworzy 
system opisany np. za pomocą języka naturalnego, 
programu komputerowego lub projektu maszyny, 
który posiada całkowitą lub częściową autonomię 
wpływającą na ostateczny kształt dzieła”

Philip Galanter





Projekt: „The Next Rembrandt”



University of Teubingen; wired.co.uk

http://www.wired.co.uk/article/art-algorithm-recreates-paintings
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