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Streszczenie: Patent, który jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazki ma charakter 5 

bezwzględny tzn. jest skuteczny przeciw wszystkim. Oznacza to, iż tylko uprawniony z patentu 6 

może rozporządzać swoim prawem, korzystać z niego oraz pobierać z niego pożytki. Krajowe 7 

regulacje prawne przewidują jednak instytucję licencji przymusowej, która stanowi wyjątek od 8 

powyższej zasady. Oznacza to, iż w pewnych, ściśle określonych sytuacjach możliwe jest 9 

udzielenie prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku nawet bez zgody uprawnionego 10 

z patentu. Celem artykułu jest prawna analiza dopuszczalności stosowania instytucji licencji 11 

przymusowej w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek. Autor 12 

wskazuje także na analogię do znanego i powszechnie stosowanego prawa własności, które 13 

podobnie jak prawo wyłączne udzielane na wynalazek ma charakter bezwzględny, to znaczy 14 

jest skuteczne erga omnes i podobnie jak w przypadku patentu znane są wyjątki od tej zasady. 15 

W artykule zaprezentowano także propozycje zmian regulacji prawnych w analizowanym 16 

zakresie. 17 
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why sometimes it’s possible to let to use the invention even without permission of the patent 25 
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ruthless character of the exclusive law for invention is a purpose of the article. The author is 27 
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1. Wprowadzenie 1 

We współczesnych realiach gospodarczych opartych w dużej mierze na wciąż 2 

postępujących procesach globalizacji gospodarczej oraz wzroście konkurencji istotne 3 

znaczenie ma wdrażanie innowacji. Jest ono głównym czynnikiem rozwoju współczesnych 4 

gospodarek na świecie. Należy jednak zaznaczyć, iż samo wdrożenie innowacji technicznych 5 

czy organizacyjnych nie wystarczy do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Konieczne staje się 6 

efektywne zarządzanie prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Rozumie się przez to 7 

nie tylko samodzielne korzystanie z wynalazku czy wzoru przemysłowego, ale także zbywanie 8 

przysługujących praw podmiotom trzecim. Jedną z możliwości efektywnego zarządzania wyżej 9 

wymienionymi prawami własności intelektualnej jest ich przeniesienie na rzecz podmiotów 10 

trzecich w drodze umowy licencyjnej. Taka możliwość wynika wprost z przepisów ustawy 11 

Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. i nie budzi to wątpliwości 12 

interpretacyjnych. Możliwe jest jednak przeniesienie prawa do korzystania z patentu na 13 

podmioty trzecie bez zgody uprawnionego w drodze tzw. licencji przymusowej realizowanej 14 

przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe działanie choć prawnie 15 

usankcjonowane budzi poważne wątpliwości natury prawnej. Kontrowersje dotyczą już samej 16 

możliwości "złamania" ochrony patentowej przez urząd patentowy oraz warunków udzielania 17 

zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby. Celem artykułu jest 18 

prawna analiza dopuszczalności takiego działania.  19 

Prawo wyłączne na wynalazek zwane patentem zostało uregulowane w ustawie Prawo 20 

własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Już sam tytuł ustawy wskazuje na ścisły 21 

związek ww. ustawy z prawem własności i innymi prawami rzeczowymi, a co za tym idzie 22 

prawem cywilnym. Sformułowanie "własność przemysłowa" zostało natomiast po raz pierwszy 23 

użyte przez Markiza Stanisława de Boufflera we Francji, który w 1790 r. przedstawił projekt 24 

prawa patentowego. Projekt ten zakładał, iż wszelkie pomysły, idee i rozwiązania będące 25 

wynikiem myśli ludzkiej powinny stanowić własność ich autora nawet w przypadku ich 26 

niematerialnego charakteru. (Machlup, Penrose, 1950, p. 11) Takie założenie zostało 27 

usankcjonowane w Konwencji Paryskiej z 1833 r. oraz w aktach późniejszych. Poszczególne 28 

uprawnienia wynikające zatem z regulacji prawa własności przemysłowej wykazują pod tym 29 

względem wspólne cechy z prawem własności uregulowanym w kodeksie cywilnym. Zarówno 30 

w jednym jak i w drugim przypadku statuują one wyłączność oraz mają charakter bezwzględny, 31 

są więc skuteczne erga omnes. Powyższe założenie dotyczy wszystkich praw własności 32 

intelektualnej i przemysłowej tzn.: patentów udzielanych na wynalazki, wzorów użytkowych, 33 

znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii 34 

układów scalonych. Należy ponadto wspomnieć, że są one ograniczone w czasie i zapewniają 35 

ochronę tylko do momentu wygaśnięcia lub unieważnienia. (Promińska, 2004, s. 23). 36 
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2. Analiza prawna 1 

Instytucja licencji przymusowej nie jest nowa, należy wspomnieć, iż była uregulowana już 2 

w Konwencji Paryskiej z 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej oraz w polskiej 3 

ustawie z dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych  4 

(DzU 1924, Nr 31, poz. 306). Współcześnie 87 państw wdrożyło regulacje prawne zawierające 5 

instytucję licencji przymusowej co stanowi ponad połowę wszystkich członków Światowej 6 

Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) (Miszczak, 2016, s. 123-136). Polskie przepisy 7 

regulują licencję przymusową jako szczególny rodzaj licencji, który może zostać udzielony 8 

zainteresowanym podmiotom przez Urząd Patentowy RP. Licencja taka udzielana jest w formie 9 

decyzji administracyjnej tylko i wyłącznie przy wystąpieniu ustawowych przesłanek. Zgodnie 10 

z art. 82 P.w.p. licencji przymusowej udziela się gdy:  11 

 Jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa 12 

Państwa, w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicznego, ochrony 13 

życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska naturalnego. 14 

 Zostanie stwierdzone, że patent jest nadużywany w rozumieniu art. 68 P.w.p. 15 

 Zostanie stwierdzone, że uprawniony z patentu udzielonego z wcześniejszym 16 

pierwszeństwem (patentu wcześniejszego) uniemożliwia, nie godząc się na zawarcie 17 

umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez stosowanie 18 

opatentowanego wynalazku (patent zależny), z którego korzystanie wkraczałoby  19 

w zakres patentu wcześniejszego. 20 

Pierwsza z przesłanek określonych w art. 82 P.w.p. ma charakter klauzuli generalnej to jest 21 

zwrotu nieokreślonego. Wskazanie zatem wszystkich możliwych sytuacji, które mogą mieścić 22 

się w zakresie cytowanego przepisu jest niemożliwe. Przykładem analizowanego stanu jest 23 

instytucja wywłaszczenia z praw autorskich obejmujących prawo do oprogramowania 24 

komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne. Ustawa Prawo o ustroju sądów 25 

powszechnych w art. 175f zakłada bowiem, iż w przypadku zagrożenia sprawności działania 26 

lub ciągłości funkcjonowania programu komputerowego oraz wykorzystującego go systemu 27 

teleinformatycznego Minister Sprawiedliwości może w drodze decyzji administracyjnej 28 

przyznać na rzecz Skarbu Państwa autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego. 29 

Decyzja taka choć ograniczona w czasie do 20 lat stanowi niewątpliwie przykład 30 

wywłaszczenia z przysługujących uprawnionemu autorskich praw majątkowych do utworu. 31 

Należy zwrócić uwagę, iż analogicznie jak w przypadku art. 82 P.w.p. konieczna jest przesłanka 32 

w postaci szeroko pojętego stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa. Tezę tą potwierdza 33 

opinia Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2017 r. (sygn. BSA I/II-021-34 

161/17), w której stwierdzono, iż omawiana sytuacja ma charakter wywłaszczenia 35 

uregulowanego w art. 21, ust. 2 Konstytucji RP. Należy zatem uznać, iż w drodze analogii 36 
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wywłaszczenie z art. 82 P.w.p. jest dopuszczalne o ile jest dokonywane na cele publiczne i za 1 

słusznym odszkodowaniem. 2 

Na gruncie ustawy P.w.p. także można przytoczyć przykład udzielenia licencji 3 

przymusowej w oparciu o cytowany art. 82 P.w.p.. Urząd Patentowy RP wydał w praktyce 4 

decyzję o udzieleniu licencji przymusowej na korzystanie z wynalazków dotyczących urządzeń 5 

do gaszenia ognia w kopalniach posługując się ustawową przesłanką "ochrony życia i zdrowia 6 

ludzkiego". (Decyzje Komisji Odwoławczej Urzędu Patentowego RP z dnia 17 sierpnia  7 

1990 r. dotyczące udzielenia zezwolenia (licencji przymusowej) na korzystanie z wynalazków 8 

stanowiących przedmiot patentów Pat. 142250 oraz Pat. 144533, sygn. akt Sp. 66/90 oraz  9 

Sp. 67/90) 10 

Warto także wspomnieć, iż omawiana przesłanka zagrożenia bezpieczeństwa Państwa jako 11 

warunek sine qua non pozbawienia uprawnionego prawa do wynalazku przewidziana została 12 

także w art. 56, ust.1 P.w.p. Na gruncie cytowanego przepisu wynalazek może zostać uznany 13 

za tajny na skutek decyzji Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych  14 

i Administracji lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W takim przypadku prawo 15 

do patentu przechodzi na Skarb Państwa za odszkodowaniem (art. 59, ust.1 P.w.p.). 16 

Kolejną przesłanką umożliwiającą zastosowanie analizowanego art. 82 P.w.p jest 17 

„nadużycie” w rozumieniu art. 68 P.w.p. Zgodnie z tym przepisem „uprawniony z patentu lub 18 

z licencji nie może nadużywać swego prawa, w szczególności przez uniemożliwianie 19 

korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb 20 

rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny 21 

społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach”. 22 

Jednocześnie ustawodawca nie uważa za nadużycie prawa uniemożliwianie z korzystania  23 

z wynalazku przez osoby trzecie w terminie 3 lat od dnia udzielania patentu (art. 68,  24 

ust. 2 P.w.p.). Cytowany przepis przewiduje zatem nieokreślony katalog otwarty przesłanek 25 

stanowiących kryterium prawnej dopuszczalności stosowania analizowanej procedury.  26 

Nie budzi wątpliwości przypadek określony w przepisie art. 68, ust. 1 P.w.p. w świetle 27 

wykładni językowej nie jest on jednak jedynym możliwym przypadkiem w tym zakresie. 28 

Wątpliwości budzi także klauzula generalna dotycząca dostępności wyrobu w niedostatecznej 29 

ilości lub jakości, albo po nadmiernie wysokich cenach. Są to zwroty nieokreślone, które mogą 30 

być różnie interpretowane w zależności od organu interpretującego, czy aktualnej sytuacji 31 

gospodarczej lub politycznej w kraju. Podobnie rzecz się ma w stosunku do „nadmiernie 32 

wysokich cen”. W tym miejscu rodzi się pytanie czy na podstawie analizowanych przepisów 33 

można określić granicę rentowności i zysku osiąganego przez uprawnionego z patentu po 34 

przekroczeniu której uruchamiana byłaby procedura licencji przymusowej. Omawiany zapis 35 

może się kłócić z regulacjami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 36 

gospodarczej (DzU 2004, Nr 173, poz. 1807), a nawet konstytucyjnymi zapisami dotyczącymi 37 

wolności i swobody w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej w Polsce  38 

(art. 20 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997 Nr 78, poz. 483). 39 
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Jak słusznie zauważa M. du Vall na mocy art. 68, ust. 2 P.w.p. uprawniony z patentu może 1 

bez przeszkód nadużywać swego prawa przez okres 3 lat od dnia udzielenia patentu, co biorąc 2 

pod uwagę czas trwania procedury udzielania patentu w praktyce oznacza 6-letnią karencję na 3 

nadużywanie wspomnianego prawa od momentu zgłoszenia wynalazku do Urzędu 4 

Patentowego RP. Nie budzi zatem wątpliwości, iż uprawniony z patentu ma nieograniczoną 5 

swobodę w kształtowaniu swojej strategii dotyczącej wynalazku przez wspomniany okres 6 lat. 6 

Po upływie tego okresu swoboda w zarządzaniu swoim prawem wyłącznym na wynalazek 7 

ulega ograniczeniu. (Du Vall, 2008, s. 290). 8 

Trzecia przesłanka z art. 82 P.w.p. również dotyczy nadużywania patentu z tym tylko 9 

wyjątkiem, iż samo "nadużywanie" jest skutkiem działań uprawnionego z patentu 10 

wcześniejszego. Dlatego też uprawniony z patentu późniejszego nie jest w stanie "zaspokoić 11 

potrzeb rynku krajowego" ponieważ swymi działaniami wkraczałby w zakres przedmiotowy 12 

patentu wcześniejszego.  13 

Istotnym elementem całej procedury jest odpłatność za udzielenie licencji przymusowej. 14 

Na mocy art. 84 P.w.p. "korzystający z wynalazku na podstawie licencji przymusowej jest 15 

obowiązany uiścić na rzecz uprawnionego opłatę licencyjną". Oznacza to konieczność ustalenia 16 

wysokości opłaty w oparciu o realia rynkowe. Szczegółowe warunki wykonywania licencji 17 

przymusowej, a także wysokość opłaty licencyjnej oraz sposób i terminy jej zapłaty określa 18 

Urząd Patentowy RP. Wydaje się, iż jest to rozwiązanie trafne z uwagi na kompetencje całego 19 

organu decyzyjnego oraz potencjalną bezstronność w postępowaniu. Wyrażenie "potencjalna 20 

bezstronność" oznacza, iż Urząd Patentowy RP nie stanowi konkurencji rynkowej dla 21 

konkretnego przedsiębiorcy, nie jest więc zainteresowany w poprawie lub osłabieniu przewagi 22 

konkurencyjnej uprawnionego z patentu. Można jednak zarzucić, iż Urząd występuje w imieniu 23 

i dla dobra społeczeństwa, a powyższe nie zawsze jest równoznaczne z interesami 24 

przedsiębiorcy uprawnionego z patentu. Można zatem uznać, iż pomimo pewnych wątpliwości 25 

jest to mimo wszystko rozwiązanie trafne. 26 

 Bezwzględnym warunkiem udzielenia licencji przymusowej jest wyczerpanie standar-27 

dowej drogi do udzielenia licencji zwykłej. Oznacza to, iż Urząd Patentowy RP może podjąć 28 

decyzję o udzieleniu zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby 29 

(licencja przymusowa) tylko wówczas gdy "ubiegający się o nią wykaże, że czynił wcześniej, 30 

w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji". (art. 82, ust. 4 P.w.p.) Powyższy zapis 31 

również może budzić kontrowersje. Kluczowe jest tu zagadnienie opłaty licencyjnej, która 32 

miałaby wpłynąć na rzecz właściciela patentu. Zbyt niska kwota powoduje u uprawnionego  33 

z patentu brak zgody na udzielenie licencji. Stąd też dobrym rozwiązaniem byłoby określenie 34 

w cytowanym przepisie "kwoty rynkowej" za udzielenie licencji, choć i w tym ostatnim 35 

przypadku trudno byłoby taką kwotę jednoznacznie określić. Warto nadmienić, iż wykazanie 36 

dobrej wiary w staraniu o udzielenie licencji jak i wykazanie samego starania o udzielenie 37 

licencji nie jest wymagane do udzielenia licencji przymusowej "w celu zapobieżenia lub 38 

usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa" (art. 82, ust. 5 P.w.p.). Klauzula generalna 39 
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zawarta w omawianym przepisie pozwala właściwie bez żadnych konkretnych warunków na 1 

"złamanie" ochrony patentowej. Za "zapobieżenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa" 2 

może być współcześnie uznane z uwagi na liczbę chorych na przykład udzielenie licencji 3 

przymusowej na lek przeciw wirusowi HIV lub leki stosowane w terapiach onkologicznych.  4 

3. Podsumowanie 5 

Należy uznać, iż omawiane przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ograniczania 6 

bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek poprzez swoją podstawę prawną 7 

w art. 21 Konstytucji RP są konstytucyjne. Regulacje dotyczące licencji przymusowej mają 8 

charakter swoistego „wentylu bezpieczeństwa” dla zamkniętego systemu patentowego, który 9 

może zostać wykorzystany tylko w wyjątkowych sytuacjach. (Du Vall, 2008, s. 290) Ma to 10 

odzwierciedlenie w ilości tego typu spraw. W Niemczech w ciągu ostatnich 10 lat Federalny 11 

Trybunał Sprawiedliwości nakazał udzielenie tylko jednej licencji przymusowej na lek przeciw 12 

wirusowi HIV (Orzeczenie Bundesgerichtshof z 11 lipca 2017 sygn. akt X ZB 2/17). W okresie 13 

obowiązywania art. 82 P.w.p. nie wydano w Polsce ani jednej decyzji o udzieleniu licencji 14 

przymusowej na patent farmaceutyczny. (Bator, 2016, s. 25-38) Przykład instytucji licencji 15 

przymusowej nie jest jedynym przykładem ograniczania prawa wyłącznego na wynalazek. 16 

Podobny charakter prawny mają wynalazek tajny czy wywłaszczenie z praw autorskich na 17 

potrzeby sądowych systemów informatycznych. Należy zauważyć, iż ustawowe regulacje 18 

wdrażające wyjątki od bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek nie 19 

powodują zmiany charakteru omawianego prawa. Prawo udzielane na wynalazek nadal bowiem 20 

pozostaje wyłączne i bezwzględne z uwagi na treść rygorystycznych przesłanek 21 

umożliwiających udzielenie licencji przymusowej oraz znikomą liczbę decyzji o jej udzieleniu. 22 

Można zatem uznać, iż art. 82 P.w.p. nie jest nadużywany i sprawdza się w roli cytowanego już 23 

"wentylu bezpieczeństwa". 24 

Wyjątki od bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek są także 25 

konsekwencją potrzeby ratowania życia i zdrowia ludzi. Bardzo istotne dla całego reżimu 26 

prawnego ma stosowanie licencji produktów farmaceutycznych. Najbardziej znanym 27 

przykładem jest lek przeciw wirusowi HIV o nazwie Kaletra produkowany przez firmę Abbot. 28 

Wysokie koszty refundacji tego leku spowodowały nacisk rządów Tajlandii i Brazylii na 29 

wprowadzanie wyjątków od bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek.  30 

W dłuższej perspektywie okazało się, iż do zerwania ochrony patentowej nie doszło,  31 

a uprawniona z patentu firma Abbot znacząco obniżyła cenę leku na wspomnianych rynkach. 32 

Licencje przymusowe udzielane na produkty farmaceutyczne z uwagi na przesłankę ratowania 33 

życia i zdrowia ludzkiego stanowią na świecie większość wszystkich licencji przymusowych. 34 

W Kanadzie w latach 1969-1992 udzielono 613 licencji przymusowych na produkty 35 
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farmaceutyczne, co w porównaniu z licencjami przymusowymi w Europie stanowi ogromną 1 

liczbę. (Chaudhuri, 2005) Biorąc pod uwagę powyższe należy zastanowić się nad 2 

rozdzieleniem regulacji prawnych w sprawie udzielania licencji przymusowych dla produktów 3 

farmaceutycznych oraz dla wszystkich innych. Praktyka bowiem pokazuje, iż o ile w przypadku 4 

produktów niemających charakteru farmaceutycznego przepisy o licencji przymusowej nie są 5 

nadużywane, o tyle w przypadku nowych leków można zaobserwować w niektórych krajach 6 

tendencje do łamania ochrony patentowej. Liberalizacja przepisów o udzielaniu licencji 7 

przymusowej w tym zakresie może jednak spowodować zmniejszenie nakładów firm 8 

farmaceutycznych na badania, co w konsekwencji w jakimś stopniu zahamuje postęp 9 

cywilizacyjny w tym zakresie. Z drugiej jednak strony regulacje prawne dopuszczające 10 

udzielanie licencji przymusowych stanowią dla poszczególnych rządów argument  11 

w negocjacjach handlowych z firmami farmaceutycznymi, które często wykorzystują swoją 12 

pozycję dla dyktowania bezzasadnie wysokich cen za swoje produkty. Należy ponadto 13 

stwierdzić, iż instytucja licencji przymusowej jest krokiem w kierunku wyrównywania 14 

poziomów rozwoju cywilizacyjnego na świecie. Korzystają z niej nie tylko poszczególne 15 

społeczeństwa, ale także gospodarki państw słabo rozwiniętych dla których wdrożenie 16 

nowoczesnej technologii lub produktu byłoby ze względów ekonomicznych często niemożliwe. 17 

Z powyższego wynika zatem, iż jedyną stroną, która nie odnosi korzyści z wprowadzenia 18 

analizowanych przepisów jest uprawniony z patentu. 19 

Należy także zauważyć, iż polski system prawny choć w dużym stopniu autonomiczny nie 20 

funkcjonuje w próżni. Ograniczenia swobody kształtowania porządku prawnego w kraju 21 

wynikają z obowiązku respektowania ratyfikowanych traktatów międzynarodowych oraz 22 

prawa wspólnotowego, które w hierarchii aktów prawnych stoi ponad polską ustawą. 23 

Postanowienia Aktu Sztokholmskiego, który zmienił Konwencję Paryską o Ochronie 24 

Własności Przemysłowej stanowi jedną z podstaw prawnych wdrożenia instytucji licencji 25 

przymusowej w Polsce. (Besler, 2000, s. 36-37) Ratyfikowany akt w art. 5A przewiduje 26 

możliwość implementacji do porządku prawnego państwa członkowskiego instytucji licencji 27 

przymusowej określając jednocześnie ramy prawne takiego rozwiązania. Na gruncie ww. 28 

przepisu licencja przymusowa może być tylko licencją niewyłączną oraz udzielaną tylko  29 

w przypadku stwierdzonego nadużycia patentu. W podobny sposób analizowana kwestia 30 

została rozstrzygnięta w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności 31 

intelektualnej (TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 32 

z 1994 r. oraz Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 33 

2006 w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania 34 

produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują 35 

problemy związane ze zdrowiem publicznym.  36 
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