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erga omnes

korzystania z rzeczy z w 1

materialne (res corporales) i niematerialne (res incorporales

 
2

3

4

tylko wobec rzeczy materialnych, ale ta
5. 

nym podmiotom korzystania z 

wszechnienia prawa poprzez jego licencjonowanie 

                                                   
1 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, W z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)  nakazuje 

-gospodarczym 
przeznaczeniem prawa.  
2 Prawo 
rzymskie. Instytucje, Warszawa 1996, s. 51 i 131. 
3  
4 Zob. art. 45 KC. 
5 E. Gniewek, op. cit.
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6

ujawnienie swojego wynalazku, konieczne jest istnienie skutecznej ochrony prawnej. Jej brak 

wynalazku. 

Ochrona patentowa naznaczona jest jedna

 

udzielenie ochrony 
7. Wynalazca 

j8

9. 

10

Nolens 

volens 

publikacji.  

 

                                                   
6 er, T. Ulen, Ekonomiczna analiza 
prawa -Szaniawska). 
7 

na rynek krajowy (polityka celna, limity importowe), 
Mikroekonomia -283.  

8 R. Cooter, T. Ulen, op. cit., s. 148. 
9 
monopolu. W. Samecki, Wprowadzenie do ekonomiki  
10 
innym sys  
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2. Monopol jako ujemna strona ochrony patentowej  

 

largo monopol oznac

-

11

12. 

producenta-

renty13. Austriacki ekonomista Friedrich August von Hayek stw
14. W tych 

patentowa. Praktyki monopolistyczne, w 

dominacyjnymi. 

Monopolista

 

                                                   
11 W. Samecki, op. cit.

op. cit., s. 288 i 299.  
12 W. Samecki, op. cit., s. 564 i 565. 
13 B. Klimczak, op. cit., s. 297. 
14  



Kwartalnik Prawo- o-Ekonomia 3/2015 

7 
 

15 licencjobiorcami.  

per se 

rynek16.  

 

-gospodarcze 

 

charakterze tymczasowym17. Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 
18

domeny publicznej
19

zakresu, zmniejsza zyski monopolisty i intensyfikuje rozpowszechnianie wynalazku. Z kolei szeroki 

20 dzie 

                                                   
15 

B. 
Klimczak, op. cit., s. 293. 
16 R. Cooter, T. Ulen, op. cit., s. 161. 
17  
18 Dz.U. z 2013 r. poz. 1410. 
19 United States Patent and Trademark 
Office (USPTO). Zob.  
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/154
Waszyngtonie, 
http://washington.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku_USA/article/detail,1242,Ochrona_wlasnosci_intelektualnej_w_U
SA.html, 03.12.2013.  
20 Zob. szerzej R. Cooter, T. Ulen, op. cit., s. 148 i 149. 
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sztami produkcji, 

 

prawa 

21. 

przyznanie och

know how)22

polskim prawie daje art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji23

24.  

lka lat od 

25. Nasuwa si

                                                   
21  
22  
23 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 
24 
Prawo handlowe, Warszawa 2012, s. 445 i n. 
25 
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26. W 

kosztem mniejszej dos

27

ostu 

 

28.  

 nadmiernie 
29

 

Wynalazek rzad

postrzegana jest jako kwintesencja dobra publicznego. Takie rozumowanie implikuje daleko i

 korzystanie z niego przez jeden 

trudnia korzystania z niego przez inne 

podmioty30

                                                   
26 R. Cooter, T. Ulen, op. cit., s. 156. 
27  
28  
29  
30 C. Langinier, G. Moschini, The Economics of Patents: An Overview, Working Paper 02-WP 293, Center for Agricultural 

www2.econ.iastate.edu/research/webpapers/paper_2061.pdf, 04.12.2013. Tak samo J. Barta, R. Markiewicz, Prawo 
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innowacji31 zez 

32.  

komercjalizacji33. 

wiedzy technicznej34

35, skoro wiedza ma 

innowacyjnego dobra.  

Dynamiczna  do  prowadzi do  

statycznej przez stworzenie sytuacji monopolistycznej. Czasokres patentu 

trwania  

                                                                                                                                                                             
autorskie i prawa pokrewne

 
31 C. Langinier, G. Moschini, op. cit., s. 2. 
32 J. Bergin, Optimal Patent Length, UCD Geary Institute & UCD School of Economics, University College Dublin, 

http://www.ucd.ie/geary/static/publications/workingpapers/gearywp200808.pdf, 04.12.2013. 
33 
sfinansowa

Moschini, op. cit., s. 6. 
34  
35  

Zob. E. W. Kitch, The nature and function of the patent system, The University of Chicago Law 
School 
http://bayhdolecentral.com/bremmerPDF/The_Nature_and_Function_of_the_Patent_System_by_Edmund_W._Kitch.pdf, 
03.12.2013. 
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  trwania patentu. Ze  okres 

  , 

natomiast 

poczucie braku k 36. Na rynkach, gdzie popyt jest bardzo 

elastyczny (tzn.   nawet niewielkie zmiany cen), ceny 

monopolowe   . d, na 

uniwersalna 

optymalnym

 Jednakowy czasokres trwania patentu daje zbyt wiele ochrony dla 

nieskomplikowanych  nawet wtedy, gdyby 

okres  

ochrona 

  37. 

Efek

38  

eniem 

wynalazku do produkcji.  

                                                   
36 z kolei do niepotrzebnego powielania kosztownych prac badawczych 

op. cit., s. 7 i 8. 
37 op. cit., s. 8. 
38 znie charakteryzuje niewielkie wykorzystanie technologii, 

Patenty , gdy w wyniku  konkurowania 
badania i  Udoskonalanie technologii powoduje trzy skutki: wzrasta popyt na 
dobra char  zmniejsza koszt produkcji, przez co firma  efektywna i 
zaawansowana technologicznie. Szerzej J. Bergin, op. cit., s. 13 i 14. 
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39. patentu 

40. Nadmierne 

41. 

 

4. Konkluzja 

 

42. W erze innowacji wyn

 

ochrony patentowej prowadzi do powstawania monopoli i nie zawsze sprzyja szybkiemu 

dwadzi

                                                   
39  C. Langinier, G. Moschini, op. cit., 

Patent length and the 
timing of innovative activity
http://www.essex.ac.uk/jindec/notes/gans/Gans,%20Joshua%20webnote.pdf, 04.12.2013.  
40 Podobnie T. 
Palokangas, Optimal Patent Length and Patent Width for an Economy with Creative Destruction and Non-Diversifiable 
Risk http://www.degit.ifw-
kiel.de/papers/degit_14/c014_024.pdf, 03.12.2013. 
41 W przypadku istnienia duopolu 

 
42 -23. 
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ciwych praktyk oraz 
43.  

44

45

niemieckie Patentgesetz46

o

 

                                                   
43  
44 Zob. R. Cooter, T. Ulen, op. cit., s. 156. 
45  http://www.uprp.pl/wnoszenie-oplat-za-ochrone-wynalazkow-i-wzorow-
uzytkowych/Lead05,538,1733,4,index,pl,text/, 03.12.2013.  
46 http://www.gesetze-im-internet.de/patg/index.html, 03.12.2013 oraz 
http://www.dpma.de/english/patent/fees/index.html, 03.12.2013. 
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agregowania innowacji47

 

 co dowodzi wysokiego stopienia skomplikowania 

uproszczeniem ceteris paribus, 

kon

 

  

                                                   
47 

op. cit., s. 19. 
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O autorze 

oktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i 

. 

 

Streszczenie 

towej. Dokonuje przy tym 

czasie trwania ochrony wynalazku, al

 

 

Summary 

The existence of industrial property rights triggers different impact on the economy, both positive and 

negative. On one hand it gives the inventor the opportunity to profit from the invention, on the other 

hand, however, it can contribute to the creation of temporary monopoly and increase of the prices. 

Overly long patent protection may even discourage innovation. The author seeks a compromise 

reconciling both advantages and disadvantages of patent protection. In addition, the author reviews 

selected English-language publications, including publications in the field of economic analysis of 

law. The implications arising out of the research indicate that the solution must be sought not only for 

adequate length of invention protection, but also within adequate scope of its protection. Convenient 

solution, from the point of view of economic efficiency, is to allow the inventor to decide on the 

duration of the patent granted to him. 

 

 

 


