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Motywacja 



Patent 

Wynalazki i wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które 

Urząd Patentowy RP udziela praw wyłącznych. Na wynalazki 

udzielane są patenty, a na wzory użytkowe - prawa ochronne. 

www.uprp.pl 

Informacje ogólne  

 

7. Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, bez względu na dziedzinę techniki, który jest nowy, 

posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.  

 

3. Stroną w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania patentu na wynalazek lub prawa 

ochronnego na wzór użytkowy jest zgłaszający.  

 

4. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych  

z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków i wzorów użytkowych 

może być tylko rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne (art. 236 ust. 1 ustawy pwp  

w brzmieniu nadanym art.8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów).  

 

Wynalazek uważa się za nowy , jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko 

to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do 

wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie  

w inny sposób.  



Zgłoszenia rozwiązania w celu uzyskania patentu lub prawa ochronnego dokonuje się przez wniesienie do Urzędu 

Patentowego dokumentacji zgłoszeniowej, tj.:  

» podania, zawierającego co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek 

o udzielenie patentu, patentu dodatkowego lub prawa ochronnego;  

» opisu rozwiązania (w jednym egzemplarzu) ujawniający jego istotę;  

» zastrzeżeń patentowych lub ochronnych (w jednym egzemplarzu) określających zastrzegany wynalazek/wzór 

użytkowy i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych 

odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na 

materię bądź nowego zastosowania znanego wytworu. Zastrzeżenia patentowe/ochronne powinny być w całości 

poparte opisem wynalazku/wzoru użytkowego;  

» rysunków (w jednym egzemplarzu) – w przypadku wynalazku jeżeli są one niezbędne do zrozumienia 

wynalazku. Rysunki w zgłoszeniu wzoru użytkowego są obligatoryjne;  

» skrótu opisu (w jednym egzemplarzu) stanowiącego zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot  

i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania. 

  

 

 

Patent 



Przeniesienie praw do dobra własności przemysłowej na rzecz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie (AGH) 

§ 3 

1. Twórca przenosi, a AGH nabywa prawo do dobra własności przemysłowej określonego w § 2, w tym do korzystania z przedmiotowego 

dobra. 

§ 4 

Przeniesienie praw, o których mowa w § 3, następuje z chwilą wydania dobra AGH. 

§ 5 

1. Z tytułu przeniesienia praw do dobra własności przemysłowej w pełnym zakresie przewidzianym niniejszą Umową, Twórcy przysługuje 

udział w wysokości…….% w podziale przychodów z tytułu komercjalizacji zgodnie z Regulaminem AGH, jego Załącznikami  

i wytycznymi oraz zgodnie z Ustawą - Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1410). 

2. Strony umowy oświadczają, że udział, określony w ust. 1, stanowi całość należności przysługującej Twórcy z tytułu niniejszej Umowy  

i zobowiązuje się nie rościć żadnych praw majątkowych względem przekazanego dobra, poza wynikającymi z niniejszej Umowy. 

§ 8 

Twórca zobowiązuje się nie rościć żadnych praw majątkowych względem przekazanego dobra, poza wynikającymi z niniejszej umowy. 

§ 11 

1. Twórca ma prawo publikacji, chyba że AGH objęła przedmiotowe dobro klauzulą poufności albo podjął decyzję o wystąpieniu  

o ochronę prawną krajową lub zagraniczną. 

2. W przypadku ubiegania się przez AGH o ochronę prawną, prawo publikacji zostaje wyłączone do czasu publikacji zgłoszenia 

przez Urząd Patentowy RP/Urzędy Patentowe innych krajów. 

 

 

http://www.ctt.agh.edu.pl/ochrona-wlasnosci-intelektualnej/pliki-do-pobrania/ 

 

 

 

Patent 



» Opłata za zgłoszenie wynalazku lub wzoru 

użytkowego wynosi w swoim podstawowym 

wymiarze 550 zł.  

 

Patent 



» Patent trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na 

wzór użytkowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.  

» Warunkiem trwania patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazków  

i wzorów użytkowych.  

 

 

Patent 



Patent 

EUROPEJSKIE ZGŁOSZENIA PATENTOWE (EPC) 

 w Europejskim Urzędzie Patentowym lub w urzędzie patentowym kraju, który jest stroną Konwencji o patencie 

europejskim, np. w Urzędzie Patentowym RP. 

Państwa członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej (stan na - 1 października 2010 r.): Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, 

Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein , Litwa, Luksemburg, 

Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San, Marino, Serbia, 

Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra uznają obowiązywanie na swoim terytorium patentów europejskich na mocy stosownych 

porozumień o rozszerzeniu ochrony. 

 

 Opłaty związane ze dokonaniem europejskiego zgłoszenia patentowego 

1. Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), gdy: 

 - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej - 120 EUR 

 - europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na nośniku papierowym - 210 EUR 

 Jeżeli zgłoszenie zawiera więcej niż 35 stron, opłata jest powiększona o 15 EUR za każdą następną stronę. 

2. Opłata za poszukiwanie - 1300 EUR 

3. Opłata za szesnaste i każde następne do pięćdziesięciu zastrzeżenie patentowe – 235 EUR 

4. Opłata za pięćdziesiąte pierwsze i każde następne zastrzeżenie patentowe – 585 EUR 



DOKONYWANIE MIĘDZYNARODOWYCH ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH ZA POŚREDNICTWEM UPRP 

(procedura międzynarodowej Układu o Współpracy Patentowej (PCT)) 

 

7. Opłaty związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego. 

1. Opłata międzynarodowa 

- opłata za zgłoszenie - 1330 CHF 

- opłata za każdy arkusz powyżej 30 stron (wliczając strony formularza) - 15 CHF  

2. Opłata za poszukiwanie (search) - 1875 EUR  

3. Opłata za przekazanie - 300 zł 

4. Opłata za dokumenty pierwszeństwa – za wynalazek lub wzór użytkowy 

- do 20 stron - 60 zł 

- powyżej 20 stron - 125 zł 

Patent 

www.agh.edu.pl/.../urzad_patentowy_rp_wyniki_i_perspektywy_prezentacja.pdf 



Ranking uczelni 

www.agh.edu.pl/.../urzad_patentowy_rp_wyniki_i_perspektywy_prezentacja.pdf 



Ranking uczelni 

www.agh.edu.pl/.../urzad_patentowy_rp_wyniki_i_perspektywy_prezentacja.pdf 



Ranking uczelni 

www.agh.edu.pl/.../urzad_patentowy_rp_wyniki_i_perspektywy_prezentacja.pdf 



Ranking uczelni 

www.agh.edu.pl/.../urzad_patentowy_rp_wyniki_i_perspektywy_prezentacja.pdf 



AGH 

Dzięki uprzejmości CTT AGH 



AGH 

Dzięki uprzejmości CTT AGH 



AGH 

STATUT WFiIS  

3,84mln zł 

CTT (2%) =  76,8 tys. zł 

CTT (min.25%) 

19,2 tys. zł 

WFiIS  

57,6 tys. zł 



Przykłady rozwiązań 



Fantom 
» Fantom jest to struktura zawierająca jeden lub więcej materiałów 

tkankopodobnych wykorzystywana do symulacji oddziaływania promieniowania 

w ciele człowieka. 

» Biorąc pod uwagę funkcje jakie może spełniać fantom wprowadzono 

następujący podział: 
 

• fantomy dozymetryczne (do pomiarów zaabsorbowanej dawki w różnych geometriach)  

• fantomy służące do kalibracji (do potwierdzenia odpowiedzi detektorów) 

• fantomy służące do obrazowania (do szacowania jakości obrazu. Fantomy te mogą 
zawierać obiekty o specjalnym przeznaczeniu, tzn. pozwalają przewidzieć jak będą widoczne na 
obrazie struktury anatomiczne) 

 

 W każdej z tych grup można wyróżnić trzy główne typy konstrukcji fantomu: 

 

• body fantom (fantom uwzględniający struktury anatomiczne) 

• standard fantom (fantom standardowy) 

• reference fantom (fantom referencyjny) 

 



Rozwiązanie 1. 

Współpraca: 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie 

Zakład Medycyny Nuklearnej 



Dynamiczny fantom serca 

Budowa zewnętrzna serca  Budowa wewnętrzna serca  

Badanie perfuzji mięśnia 

sercowego  

Wentrykulografia 

radioizotopowa 

Wynik badania perfuzji 

mięśnia sercowego  

Wynik wentrykulografii 

radioizotopowej 



Dynamiczny fantom serca 

Pompa ssąco-tłocząca – widok z góry  Objętość symulująca lewą komorę serca  

EDV

SV

EDV

ESVEDV
EF 




gdzie: EDV – end diastole volume – objętość końcowo rozkurczowa [ml] 

           ESV – end systole volume – objętość końcowo skurczowa [ml] 

           SV – stroke volume – rzut jednostkowy serca [ml/uderzenie] 

Wstępna faza rekonstrukcji :  

a) obrys wnętrza lewej komory w fazie rozkurczu (EDV) 

b) aproksymowana grubość ściany lewej komory 

c) wnętrze lewej komory wraz ze ścianą 

d) Wyznaczanie tła poza sercem 

Dynamiczny fantom serca – widok ogólny 

K. Matusiak et all „Dynamic Heart Phantom for the Quality Control of SPECT Equipment”. 

Physica Medica: European Journal of Medical Physics. (2008). Vol. 24, Issue 2, pp. 112-116  



Dynamiczny fantom serca 

Przykładowy panel wynikowy 



Dynamiczny fantom serca 

» Zgłoszenie: wniosek o udzielenie patentu numer 

P-385 789 z mocą od dnia 31.07.2008). 

» Publikacja patentowa (01.02.2010) 

» Odwołanie (28.06.2012) 

» Patent (28.02.2013)  

 



Rozwiązanie 2. 

Współpraca: 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

Pracownia Medycyny Nuklearnej 



Fantom dozymetryczny 

» Terapia I-131 

» Ta sama dawka, różny metabolizm  

» Wkład od promieniowania beta i gamma  



Fantom dozymetryczny 

 

Fantom dozymetryczny 



Fantom dozymetryczny 



Fantom dozymetryczny 

» Zgłoszenie: wniosek o udzielenie patentu 

numer P-396 779 z mocą od dnia 

26.10.2011). 

» Publikacja patentowa (29.04.2013) 

» Patent (29.04.2016)  

 



Rozwiązanie 3. 

Współpraca: 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie  

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej 

 

oraz 

 

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie 

Zakład Medycyny Nuklearnej 

 



Multimodalny fantom serca 

» Fuzja obrazów 

» Aparaty rozdzielone 

» Aparaty hybrydowe  



Multimodalny fantom serca 



Multimodalny fantom serca 



Multimodalny fantom serca 

» Zgłoszenie: wniosek o udzielenie patentu 

numer P-412 123 z mocą od dnia 

23.04.2015). 

» Publikacja patentowa (24.10.2016) 

» Patent (07.06.2017)  

 



Podsumowanie 

Patent to: 

» satysfakcja twórcy 

» „korzyści” dla Wydziału i Uczelni  

Uwagi: 

» ważne z kim patentujemy 

» nie można publikować przed udzieleniem ochrony (…później może nie 

być łatwiej) 

» procedura długotrwała 

» patenty międzynarodowe, europejskie i krajowe (…sprawdzić co warto) 

» zrzeczenie się praw (max 60%) 

Pomoc: 

Wydziałowy Broker Innowacji dr inż. Jakub Bartyzel 

Aspekty praktyczne: dr inż. Katarzyna Matusiak 

  



Dziękuję za uwagę 


