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Wynalazek wspomagany komputerowo

rozwiązanie, które obejmuje zastosowanie komputera, sieci komputerowej 
lub dowolnego programowalnego urządzenia, gdzie jedna lub więcej 
funkcjonalności jest realizowana w całości lub w części za pomocą 

programu komputerowego



PWP

EPC

Art. 24 Patenty są udzielane – bez względu na 
dziedzinę techniki – na wynalazki, które są 
nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają 
się do przemysłowego stosowania.

Art. 52(1) Patenty europejskie udzielane są na 
wynalazki bez względu na dziedzinę techniki, 
które są nowe i posiadają poziom wynalazczy i 
nadają się do przemysłowego stosowania.



Art. 33. OBECNIE
3. Zastrzeżenia patentowe (…) w całości popiera się opisem wynalazku. 
Określają one zastrzegany wynalazek 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.

Art. 33. PO NOWELIZACJI 
3. Zastrzeżenia patentowe (…) określają zastrzegany wynalazek i zakres 
żądanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiązania odnoszących 
się do składu lub struktury wytworu, czynności oraz środków technicznych 
sposobu, budowy lub związków konstrukcyjnych urządzenia bądź nowego 
zastosowania znanego wytworu. 
31. Zastrzeżenia patentowe (…) powinny być jasne i zwięzłe oraz w całości 
poparte opisem wynalazku. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte w jednym 
zdaniu lub równoważniku zdania.”; 

PWP



EPC
Zas. 43(1) Zastrzeżenia określają przedmiot 

wnioskowanej ochrony zgodnie z
technicznymi cechami wynalazku

Zas. 42(1) Opis wynalazku: 

(a) określa dziedzinę techniki, której dotyczy 
wynalazek; 

(c) ujawnia zastrzegany wynalazek w taki sposób, 
że problem techniczny (nawet jeśli nie jest 
postawiony wyraźnie jako taki) oraz jego 
rozwiązanie mogą być zrozumiałe ...



Przykłady techniczności

• śledzenie interakcji użytkowników z ich urządzeniami, aby określić ich „nawyki”, a
tym samym przewidzieć, co mogą zrobić dalej („opcje przyzwyczajenia
użytkownika”) są opracowywane na podstawie faktycznych operacji użytkownika i
wyświetlane jako „lista przyzwyczajeń użytkownika”, z której użytkownik może
wybrać -> techniczne (T 1718/17 User habit list/HUAWEI) z 29.4.2019)

• identyfikacja treści audio zawartej w programie wideo, w szczególności piosenki
lub muzyki w tle, poprzez wygenerowanie „podpisu audio” z segmentu zasobu
audio i wyszukiwanie „podpisu audio” w bazie danych „podpisów audio” znanych
zasobów audio -> techniczne (T 2123/16 Audio-content identification/ROVI
GUIDES z 5.2.2019)

• podzielona na partycje biblioteka danych, która ma zostać dołączona do sieci
przechowującej dane, aby zezwolić istniejącemu oprogramowaniu na dostęp do
partycji bez uprzedniej rekonfiguracji, partycje są skonfigurowane do emulacji
istniejących bibliotek, dla których oprogramowanie zostało już skonfigurowane ->
techniczne (T 1180/13 Partitioned data library III/HEWLETT PACKARD z 25.4.2019)

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171718eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t162123eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t162123eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t162123eu1.html


Przykłady nie techniczności

• modelowania ruchu pieszego, które może być wykorzystane do zaprojektowania 
lub modyfikacji miejsca (konstrukcji budowlanych, takich jak domy lub dworce 
kolejowe) -> nie techniczne (T 0489/14 Pedestrian simulation/CONNOR) z
22.2.2019)

• oparta na gestach procedura odblokowywania ekranu dotykowego telefon 
komórkowy („przejścia […]” między „pierwszym i drugim„ stanem interfejsu 
użytkownika”) oraz wyświetlenie informacji -> nie techniczne (T 2630/17 Feedback 
on gesture input/APPLE z 28.5.2019)

• pobieranie opłat za pobieranie treści dynamicznych zgodnie z zasadami 
określonymi w polityce opłat po stronie serwera oraz zapewnianie warunków 
licencji w polityce po stronie klienta -> nie techniczne  (T 0239/14 Charging for 
directed provisioning of user applications on limited- … z 13.6.2019)

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t172630eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t172630eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t172630eu1.html


Sztuczna inteligencja

WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence

• dane z blisko 100 urzędów patentowych

• uczenie maszynowe
• przetwarzanie obrazu
• przetwarzanie języka naturalnego

• Chiny + USA + EPO =78% zgłoszeń AI



• Systemy obliczeniowe o możliwościach i/lub zachowaniu  powszechnie 
uznawanym przez ludzi za „inteligentne”

• „Zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych 
pochodzących z zewnątrz, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania 
tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez 
elastyczne dostosowanie” - A. Kaplan i M.Haenlein

Czym jest Sztuczna Inteligencja (AI)?



Przykładowe zastosowania AI

Obraz: 
rozpoznawanie twarzy, analiza medyczna, rozumienie analizowanej sceny

Mowa i język naturalny: 
automatyczne rozpoznawanie, wirtualni asystenci, boty, automatyczne 
tłumaczenia

Sterowanie:
Samoobsługowe pojazdy, robotyka

…



• Dziedzina AI pozwalająca maszynom uczyć się  i przystosowywać się

• Cel: stworzenie automatycznego systemu potrafiącego doskonalić się 
przy pomocy zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i nabywania 
na tej podstawie nowej wiedzy

Czym jest Uczenie Maszynowe (ML)?



FinTech = finanse + technologia
• banki,

• firmy ubezpieczeniowe (insurtech),

• instytucje płatnicze (provider płatności), 

• instytucje pożyczkowe (digital lending), 

• sieci afiliacyjne, 

• platformy inwestycyjne, 

• platformy crowfundingowe, 

• firmy wykorzystujące blockchain, 

• firmy gamingowe (gry), 

• firmy wykorzystujące AI w sprzedaży lub dostarczaniu usług finansowych, 

• firmy zajmujące się analityką danych, 

• kantory internetowe …



Wyzwania

Czy sztuczna inteligencja może być twórcą rozwiązania? DABUS

Kto odpowiada za błędy/szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję?



Zagrożenia?

• Utrata pracy? 

• chatboty, które powstały po to, by zastępować człowieka w komunikacji z 
klientami: doradcy, sprzedawcy,

• Twitterboty ułatwiają pracę  i mogą zastępować dziennikarzy, część newsów na 
temat danych korporacyjnych publikowanych przez Associated Press jest 
generowana właśnie przez system sztucznej inteligencji

ale boty mogą prawie 30-krotnie zmniejszyć koszt obsługi klienta, realizując 
nawet 70 proc. zadań konsultantów, pozostawiając im jedynie zadania rozwojowe, 
kreatywne i dające satysfakcję



Pytania?



Oliwia Czarnocka

Rzecznik patentowy

JWP Rzecznicy Patentowi 

e: oliwia.czarnocka@jwp.pl

Dziękuję za uwagę!



JWP RZECZNICY PATENTOWI
www.jwp.pl

JWP KANCELARIA PRAWNA
www.jwp-legal.pl

FUNDACJA JWP Pomysł Patent Zysk
www.jwp-fundacja.pl


