
OCHRONA PATENTOWA 
I OCHRONA DANYCH



OCHRONA
• Patent
• Dodatkowe świadectwo ochronne                              

(SPC – Supplementary Protection Certificate)
• Ochrona danych                                              

(wyłączność danych - data exclusivity,  
wyłącznosć rynkowa - market exclusivity)

• Ochrona znaku towarowego 



PATENT
• Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas -        

20 lat.
• Wymaga jego ujawnienia, zaprezentowania istoty przyjętego rozwiązania. 
• Chroni interes potencjalnych użytkowników wynalazku. Stanowi gwarancję 

jego wartości, czyni wiarygodnym.
• Zgłoszenie patentowe dotyczy substancji lub sposobu wytwarzania.
• Zgłoszenia dokonuje się, kiedy jeszcze nie wiadomo czy dany produkt 

będzie przydatny w przyszłości.



DODATKOWE ŚWIADECTWO 
OCHRONNE (SPC) (1/2)

Dodatkowe prawo 
ochronne wydłużające 
okres ochrony 
patentowej maksymalnie  
o 5 lat  
(średnio o ok. 2,5 roku).

Przedmiotem SPC może 
być każdy produkt 
leczniczy oraz środek 
ochrony roślin chroniony 
patentem, który uzyskał 
pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

Wniosek o wydanie SPC 
składa się w ciągu         
6 miesięcy od daty 
wydania pozwolenia,     
a jeżeli patent został 
udzielony później, 
termin obowiązuje od 
daty udzielenia patentu. 



DODATKOWE ŚWIADECTWO 
OCHRONNE (SPC) (2/2)
Świadectwo obowiązuje  
od momentu wygaśnięcia 
ochrony patentowej.

Ochrona dotyczy produktu 
objętego pozwoleniem 
oraz takiego jego użycia, 
jakie było dozwolone przed 
wygaśnięciem patentu.



SPC - NA JAKI OKRES JEST 
UDZIELANA OCHRONA?



OCHRONA DANYCH
• możliwość dopuszczenia generyku do obrotu – po 8 latach od 

dopuszczenia do obrotu leku referencyjnego (WYŁĄCZNOŚĆ DANYCH)

• możliwość wprowadzenia generyku do obrotu po 10 latach od 
dopuszczenia do obrotu leku referencyjnego (2 lata WYŁĄCZNOŚCI 
RYNKOWEJ).

• przedłużenie terminu do 11 lat (+ 1 rok), jeśli w trakcie 8 pierwszych lat 
„dorejestrowane” zostanie jedno lub więcej wskazań terapeutycznych, 
które zostaną uznane za przynoszące znaczące korzyści kliniczne w 
porównaniu z istniejącą terapią.

• 1 rok wyłączności danych dla zmiany statusu z Rp. na OTC oraz dla 
nowych wskazań produktów o ugruntowanym zastosowaniu medycznym.



OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO 
(TRADEMARK)

•Zastrzeżenia nazwy leku jako znaku towarowego dokonuje się w 
odpowiednim Urzędzie Patentowym. 

•Procedura trwa około 1 roku.
•Ochrona znaku przyznawana jest na 10 lat.
•Po dokonaniu zgłoszenia można posługiwać się znakiem       , a po 
uzyskaniu ochrony znakiem  



PODSUMOWANIE
• Ochrona patentowa leku wynosi 20 lat i może być 

przedłużona maks.na kolejne 5 lat dzięki 
dodatkowemu świadectwu ochronnemu.

• Produkt odtwórczy może wnioskować o rejestrację       
po 8 latach od rejestracji leku oryginalnego, a na rynek 
może być wprowadzony po 10 latach.

• Zarejestrowanie znaku towarowego upoważnia do 
posługiwania się symbolem 


