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Ocena zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych  
 

 Perspektywa Urzędu Patentowego RP 



 „Stwierdzając, że Filippo Brunelleschi, człowiek o najbardziej bystrym umyśle […], 

wynalazł maszynę będącą rodzajem statku, za pomocą którego on sądzi, że może łatwo, w 

każdym czasie, zastosować i przewieść przez rzekę Aro albo każdą inną rzekę lub wodę, 

ponosząc mniej kosztów niż zwykle, i uzyskując w ten sposób wiele różnych korzyści 

handlowych i innych, oraz, że odmówił udostępnienia tej maszyny osobom zainteresowanym 

[…]  i mając na względzie, że jeżeli uzyskałby jakieś przywileje […],  to ujawniłby wszystkim to, 

co utrzymuje w tajemnicy […]. 

 I pragnąc, żeby to, co jest ukryte i nie przynosi owoców wydostało się na światło 

dzienne, aby przynieść korzyści zarówno Filippo , jak i naszemu całemu krajowi, a także 

innym. 

 Ustanowi się przywilej dla wskazanego Filippo, tak że może go to pobudzić do 

żarliwości i jeszcze większych zabiegów, i stymulować do bardziej misternych poszukiwań”. 

 

XV wiek   (za M. du Vall „Prawo patentowe” ) 
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Patent przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do zakazania innym 
wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży, importu produktu lub 
procesu opartego na wynalazku bez jego uprzedniej zgody na terytorium danego 
państwa lub regionu, przez określony okres czasu. 
 

Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, bez względu na 
dziedzinę techniki, który: 

   jest nowy 

   posiada poziom wynalazczy 

   nadaje się do przemysłowego stosowania  

   jest ujawniony  

Urząd Patentowy RP 
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Funkcje:  

• Ochrona: patent przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do zakazania 

innym wytwarzania, używania, oferowania do sprzedaży czy też importu 

produktu lub procesu opartego na wynalazku bez jego uprzedniej zgody na 

terytorium danego państwa lub regionu, przez określony okres czasu. 

 

• Ujawnienie: patent daje dostęp do informacji o nowych technologiach 

stymulując w ten sposób innowacyjność,  jest wkładem w rozwój.  

źródło: WIPO Guide to Using PATENT INFORMATION 
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PATENT 
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Jeśli nie patent to: 
 
 

       
Tajemnica (know-how) 

 
   Copyright – dla niektórych dziedzin (sofware) 

 
 

Publikacja 
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Przywilej badawczy (art. 69. 1. 3. Pwp) 

 
 
Nie narusza się patentu przez: 
 

stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania 

jego oceny, analizy albo nauczania; 
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  Za wynalazki nie uważa się (art. 28 Pwp): 
 
 
   1)   odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 
   2)   wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 
  3)   planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 
  4)   wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być  wykazana w świetle  
        powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 
 41)  wytworów lub sposobów, których:  
  a) możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub  
  b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w 
       świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;  
   5)   programów do maszyn cyfrowych; 
   6)   przedstawienia informacji.  
 
 
    Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz 
zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu 
(Art. 933) 
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Czym jest wynalazek biotechnologiczny? (art. 93 Pwp) 
 
 

materiał biologiczny* wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony  

sposobem technicznym, nawet jeżeli materiał taki poprzednio występował w naturze; 

 

*materiał biologiczny – materiał zawierający informację genetyczną, zdolny do samoreprodukcji  

albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym 
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Ciało ludzkie i jego elementy (art. 932, 933 Pwp) 
 
 
 Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania się i 
rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub 
częściową sekwencją genu. 
 
Element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem 
technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa 
tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego, może być patentowany. 
 
W zgłoszeniu wynalazku dotyczącym sekwencji lub częściowej sekwencji genu, w opisie 
wynalazku, ujawnia się przemysłowe zastosowanie sekwencji, a w niezależnym 
zastrzeżeniu patentowym wskazuje się ponadto funkcję jaką ta sekwencja spełnia. 
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DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 98/44/WE 
   z dnia 6 lipca 1998 r. 
 w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych 

Artykuł 5 
  
1. Ciało ludzkie, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju  
oraz zwykłe odkrycie jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją  
lub częściową sekwencją genu, nie może stanowić wynalazków posiadających  
zdolność patentową. 
  
2. Element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób  
wytworzony przy pomocy sposobu technicznego, włącznie z sekwencją lub  
częściową sekwencją genu, może stanowić wynalazek posiadający zdolność  
patentową, nawet, jeśli struktura tego elementu jest identyczna ze strukturą  
elementu naturalnego. 
  
3. Zgłoszenie patentowe musi wykazywać przemysłowe stosowanie  
sekwencji lub częściowej sekwencji genu. 
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Monsanto C-428/08 

Odpowiedź 1 
 
Ochrona patentowa ustanowiona na mocy art. 9 dyrektywy nie przysługuje w wypadku, gdy informacja 
genetyczna przestała pełnić funkcję, którą pełniła w materiale wyjściowym, z którego powstał sporny 
materiał. Nie można powoływać się na tę ochronę w odniesieniu do spornego materiału jedynie z tego 
względu, iż sekwencja DNA zawierająca informację genetyczną mogłaby zostać z tego materiału 
wyizolowana i spełniać swą funkcję w organizmie żywym po wprowadzeniu jej do takiego organizmu. W 
takim bowiem wypadku funkcja byłaby spełniana w materiale, który byłby zarazem inny, jak i biologiczny. Z 
uwagi na tę funkcję mogłoby powstać prawo do ochrony wyłącznie w odniesieniu do takiego materiału. 
Monsanto argumentowało, że niniejsza sprawa dotyczy ochrony sekwencji DNA jako takiej, która nie jest 
związana ze spełnianiem określonej  funkcji. Tego rodzaju rozumowania nie można uznać za trafne. Motyw 
23 dyrektywy stwierdza, że sama sekwencja DNA, bez wskazania funkcji, nie zawiera żadnej informacji 
technicznej, a zatem nie jest wynalazkiem posiadającym zdolność patentową.  
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Przykłady: 
 

1/ DNA o sekwencji Nr 1, kodujący polipeptyd o sekwencji SEQ ID Nr 2, będący agonistą receptora Y .  

2/ Gen o sekwencji wybranej spośród SEQ ID Nr 1 albo SEQ ID Nr 2, będący biomarkerem nadeksprymowanym  

     w komórkach nowotworowych.  

3/ Polinukleotyd o SEQ ID Nr 1, kodujący polipeptyd o SEQ ID Nr 2, przy czym obecność wskazanego polipeptydu  

     chroni  komórki przed negatywnym działaniem herbicydów.     

W zgłoszeniu wynalazku dotyczącym sekwencji lub częściowej sekwencji genu, w opisie wynalazku,  
ujawnia się przemysłowe zastosowanie sekwencji, a w niezależnym zastrzeżeniu patentowym wskazuje  
się ponadto funkcję jaką ta sekwencja spełnia (art. 932  2 Pwp).  
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Czerwiec 2013 – orzeczenie Sądu Najwyższego USA  
  UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE  

 
MEMORANDUM DATE: June 13,2013  
Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office P,O. Box 1450 Alexandria, VA 223l3-1450  
 

SUBJECT: Supreme Court Decision in Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.  
Today in Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. (Myriad), the Supreme Court held that claims to 
isolated DNA are not patent-eligible under 35 U.S.C. § 101. Myriad significantly changes the Office's examination policy 
regarding nucleic acid-related technology. The purpose of this memorandum is to provide preliminary guidance to the 
Patent Examining Corps.  
As of today, naturally occurring nucleic acids are not patent eligible merely because they have been isolated. 
Examiners should now reject product claims drawn solely to naturally occurring nucleic acids or fragments thereof, 
whether isolated or not, as being ineligible subject matter under 35 U.S.C. § 101. Claims clearly limited to non-
naturally-occurring nucleic acids, such as a cDNA or a nucleic acid in which the order of the naturally occurring 
nucleotides has been altered (e.g., a man-made variant sequence), remain eligible. Other claims, including method 
claims, that involve naturally occurring nucleic acids may give rise to eligibility issues and should be examined under 
the existing guidance in MPEP 2106, Patent Subject Matter Eligibility.  
In Myriad, the Supreme Court considered the patent eligibility of several claims directed to isolated DNA related to the 
human BRCAI and BRCA2 Cancer susceptibility genes. The Supreme Court held that certain of Myriad Genetics' claims to 
isolated DNA are not patent-eligible, because they read on isolated naturally-occurring DNA that is a "product of nature." 
The Court held that isolating a "gene from its surrounding genetic material is not an act of invention." The Supreme Court 
held that other claims are patent-eligible, because they are limited to cDNA, which is a type of man-made DNA 
composition that is not naturally-occurring. The Court held that "cDNA is not a 'product of nature' and is patent eligible 
under § 101."  
The USPTO is closely reviewing the decision in Myriad and will issue more comprehensive guidance on patent subject 
matter eligibility determinations, including the role isolation plays in those determinations.  
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Wyłączenia spod ochrony patentowej (art. 29 Pwp) 
 

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi 
obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko 
dlatego, że jest zabronione przez prawo;  
 
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; 
przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów 
uzyskiwanych takimi sposobami;  
          
 
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby 
diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w 
szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 
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Wyłączenia spod ochrony patentowej (art. 29 Pwp) 
 

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi 
obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko 
dlatego, że jest zabronione przez prawo;  
 
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; 
przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów 
uzyskiwanych takimi sposobami;  
          
 
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby 
diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w 
szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 
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Przykłady: 
 
• broń biologiczna 
• wynalazki obejmujące nieproporcjonalne okrucieństwo wobec zwierząt 
• wynalazki, z których korzystanie może poważnie zaszkodzić środowisku 
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Wyłączenia spod ochrony patentowej (art. 933 Pwp) 
 

2. Za wynalazki biotechnologiczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem 

publicznym lub dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1, lub moralnością publiczną, 

uważa się w szczególności:  

 

1)   sposoby klonowania ludzi; 

2)   sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka; 

3)   stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych; 
(dozwolone są zastosowania terapeutyczne lub diagnostyczne, które są korzystne dla embrionu) 

4) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować u nich 

cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla człowieka lub zwierzęcia, 

oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich sposobów (dopuszcza się modele zwierzęce 

w badaniach o znacznej wartości medycznej).    
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Embrionalne komórki macierzyste 
 
Nie można uzyskać patentu na metodę otrzymywania ludzkich embrionalnych 
komórek macierzystych gdy wymaga ona zniszczenia/unicestwienia ludzkich 
embrionów (G2/06 (WARF/Thompson)) 
 
 
C-34/10 (Brüstle vs Greenpeace) 
Potwierdzenie ww. stanowiska. Definicja embrionu.  
Art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy wyłącza zdolność patentową wynalazku, gdy 
wiedza techniczna będąca przedmiotem wniosku patentowego wymaga 
uprzedniego zniszczenia embrionów ludzkich lub ich użycia jako materiału 
wyjściowego, bez względu na stadium, w którym do tego dochodzi i nawet gdy 
opis zastrzeżonej wiedzy technicznej nie wspomina o wykorzystywaniu 
embrionów ludzkich. 
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Kazutoshi Takahashi i  Shinya Yamanaka, CELL, 2006, 126, str.: 663-676 
 

„Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and  
Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors” 

 
 
komórki pluripotencjalne można otrzymać np. z kultur fibroblastów 
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Wyłączenia spod ochrony patentowej (art. 29 Pwp) 
 

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi 
obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko 
dlatego, że jest zabronione przez prawo;  
 
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; 
przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów 
uzyskiwanych takimi sposobami;  
          
 
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby 
diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w 
szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 
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Odmiany roślin i rasy zwierząt (art. 29, 93 Pwp) 
 
 
Na wynalazki dotyczące roślin lub zwierząt są udzielane patenty, jeżeli możliwości 
techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin 
lub rasy zwierząt (najniższa pozycja w systematyce). Nawet gdy zakres zastrzeżenia 
obejmuje wiele odmian roślin.  
 
 
Czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt są wyłączone spod 
patentowania.  
Mikrobiologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt oraz wytwory nimi uzyskiwane są 
patentowane. 
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Czysto biologiczne sposoby 
 
 
G 2/07 i G 1/08 
Nie mogą być patentowane sposoby hodowli roślin lub zwierząt, zawierające etapy krzyżowania 
całych genomów  a następnie selekcji.   
 
Metody inżynierii genetycznej, polegające na wprowadzeniu do genomu rośliny lub zwierzęcia 
nowej cechy są patentowane. 
 
G 2/12 and G 2/13 
 
Wyłączenie zasadniczo biologicznych sposobów wytwarzania roślin nie ma negatywnego skutku w 
odniesieniu do dopuszczalności zastrzegania roślin bądź materiału roślinnego, np. części roślin, jako 
produktów otrzymanych tymi sposobami.  
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Wyłączenia spod ochrony patentowej (art. 29 Pwp) 
 

- wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi 
obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko 
dlatego, że jest zabronione przez prawo;  
 
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; 
przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów 
uzyskiwanych takimi sposobami;  
          
 
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby 
diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w 
szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 
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Metody leczenia, diagnozowania (art. 29 Pwp) 
 

Patentów nie udziela się na: 
 
sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub 
terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub 
zwierzętach;  
 
przepis ten nie dotyczy produktów - substancji lub mieszanin stosowanych w 
diagnostyce lub leczeniu. 



 
Niedopuszczalne: 
Nacięcia (etap pobierania krwi), endoskopia, dializa, transfuzja 
autologiczna 
 
 
Dopuszczalne: 
metody in vitro (np. badania krwi) 
badania martwych ciał (np. wycięcie zastawek serca ze zwłok) 
prześwietlenia RTG, badania NMR 
 
 



 
Możliwość przeredagowania zastrzeżenia patentowego na zastrzeżenie dotyczące 
produktu: 
 
 
substancja X (albo kompozycja X) do zastosowania w metodzie leczenia/w 
leczeniu choroby Y. 
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Praktyczne aspekty konstrukcji opisów patentowych 
 

wynalazków biotechnologicznych 



Zgłoszenie wynalazku biotechnologicznego 

SKRÓT 

OPIS 
PRZYKŁADY 

LISTA SEKWENCJI 

ZASTRZEŻENIA 

FIGURY 

PEŁNOMOCNICTWO POŚWIADCZENIE  
   DEPOZYTOWE 

PODANIE 
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Części opisu: 
 

– tytuł wynalazku,  

– określenie dziedziny techniki,  

– opis stanu techniki,  

– ujawnienie istoty wynalazku,  

– wskazanie ewentualnych korzystnych skutków wynalazku,  

– objaśnienie figur rysunku,  

– przykład realizacji bądź stosowania wynalazku, 

– wskazanie możliwości przemysłowego stosowania wynalazku.  

 



Ujawnienie wynalazku  

Opis wynalazku powinien przedstawiać wynalazek na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł 
odtworzyć ten wynalazek, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych badań i 
eksperymentów. 

Przykłady realizacji wynalazku 

np. sposób wytwarzania materiału biologicznego oraz jego właściwości (np. funkcje 
biologiczne) 

 

Ujawnienie nowych genów 

 określenie sekwencji nukleotydowej genu  (lista sekwencji) 

 wskazanie funkcji biologicznej produktu jego ekspresji (białka) 

  

Powołanie się na zdeponowany materiał biologiczny 

 

Faktyczny brak ujawnienia w opisie wynalazku jest wadą niemożliwą do usunięcia w ramach 
tego samego zgłoszenia.  
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Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2001 r. 
 

20. Opis, zastrzeżenia i skrót mogą w tekście zawierać wzory matematyczne i chemiczne,  

z wyjątkiem wykazu sekwencji nukleotydów i aminokwasów, który zamieszcza się na końcu  

jako „wykaz sekwencji”. 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. 
 

2. Wykazy sekwencji nukleotydów i aminokwasów stanowiące część zgłoszenia w postaci 

elektronicznej powinny być zgodne z normą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej  

ST.25 oraz dostarczone w formacie umożliwiającym dalsze elektroniczne, tekstowe przetwarzanie  

danych. 
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Depozyty (art. 936 Pwp) 

   materiał biologiczny nie jest dostępny publicznie 

   nie może być opisany w opisie w taki sposób, aby umożliwić znawcy 

      jego odtworzenie 

 
! Warunki: 

 

 Zgłoszenie musi zawierać poświadczenie o złożeniu depozytu, 

wydane przez odpowiednią kolekcję depozytową, wskazującą  

nazwę mikroorganizmu, datę jego zdeponowania i nadany numer. 

 Poświadczenie musi być nadesłane do Urzędu w przeciągu sześciu 

miesięcy od daty zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego. 

 Materiał biologiczny musi być zdeponowany najpóźniej w dniu 

zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego. 
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Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działają,  
powołane zgodnie z postanowieniami Traktatu Budapesztańskiego,  

trzy organy depozytowe upoważnione do przyjmowania,  
akceptacji i przechowywania próbek drobnoustrojów  

dla celów postępowania patentowego. 
 

    Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  
      ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa  
 
   Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda  
     Polska Akademia Nauk   
     ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław 
 
   Narodowy Instytut Leków 
     ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa 
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Przykłady zastrzeżeń patentowych 



        

    Wariant polipeptydu mający aktywność ksylanazy znamienny 

tym, że zawiera mutację wybraną spośród: D11Y, D11F, D11K w 

odniesieniu do sekwencji aminokwasowej ukazanej jako SEQ ID 

nr 1, i który ma zmienioną wrażliwość wobec inhibitora 

ksylanazy w porównaniu z polipeptydem o sekwencji 

aminokwasowej ukazanej jako SEQ ID nr 1. 
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Sekwencja aminokwasowa   

 Izolowane przeciwciało monoklonalne lub jego fragment wiążący antygen, które wiąże 

IL-15, obejmujące regiony zmienne ludzkiego łańcucha ciężkiego i ludzkiego łańcucha 

lekkiego zawierające sekwencje aminokwasowe przedstawione odpowiednio jako SEK 

NR ID: 2 i SEQ NR ID: 4. 

Depozyty 

 Izolowane monoklonalne przeciwciało produkowane przez hybrydomę zdeponowaną 

pod numerem dostępu IDAC 81207-01. 

Nowy, zdefiniowany antygen rozpoznawany przez to przeciwciało 

       Przeciwciało, które wiąże się swoiście z epitopem białka Cripto zlokalizowanym w 

domenie obejmującej reszty aminokwasowe od 46 do 62 aminokwasu w SEQ ID NO: 1. 
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 Roślina soi tolerująca glifosat zawierająca DNA kodujący enzym EPSPS, wybrany z 

grupy SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 6.  

************** 

 Nasiono transgeniczne soi zawierające sekwencję DNA jak na fig. 1, kodującą 

białko Y.  

************** 

 Roślina transgeniczna, która zawiera heterologiczny kwas nukleinowy 

zawierający region promotorowy operacyjnie związany z sekwencją kodującą 

polipeptyd mający aktywność fitazy, gdzie region promotora stanowi sekwencja 

SEQ ID NO: 1. 
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Środek terapeutyczny znamienny tym, że zawiera terapeutycznie skuteczną ilość 
polipeptydu określonego przez sekwencję SEQ ID NO: 2 oraz farmaceutycznie 
akceptowalny nośnik. 
 
 
Kompozycja farmaceutyczna do zastosowania do leczenia raka znamienna tym, że 
zawiera ureazę, środek przeciwnowotworowy wybrany z grupy: doksorubicyna, 
winblastyna oraz nośnik farmaceutyczny.  
 
 
Szczepionka HCV zawierająca polinukleotyd, który koduje sekwencje polipeptydowe 
białek HCV: rdzeń NS3, NS4B and NS5B.    
 
 
Zestaw do diagnozowania dystrofii siatkówki u człowieka znamienny tym, że zawiera 
elementy do pobrania próbek i przeciwciało specyficznie wiążące się z polipeptydem 
określonym przez sekwencję SEQ ID NO: 2. 
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 Sposób diagnozowania u pacjenta obecności raka okrężnicy związanego z 
ekspresją polipeptydu o SEQ ID NO: 7  u pacjenta, znamienny tym, że analizuje 
się obecność lub ilość tego polipeptydu w próbce pochodzącej od tego 
pacjenta. 

 
 
 Polipeptyd określony przez sekwencję SEQ ID NO: 2 do zastosowania w leczeniu 

dystrofii siatkówki.  
 
 
 IFN-β do zastosowania w leczeniu przewlekłej ruchowej neuropatii 

demielinizacyjnej u ssaka, przy czym lek jest podawany domięśniowo.  
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Dziękuję 
 

ewaszkowska@uprp.gov.pl 
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Akty prawne niezbędne przy rozpatrywaniu wynalazków 
biotechnologicznych 

Dyrektywa UE w sprawie ochrony prawnej wynalazków 
biotechnologicznych (1998) 

Traktat Budapesztański – depozyty (1977) 

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin (2003) 

Ustawa Prawo własności przemysłowej (Pwp 2000) 

Konwencja o patencie europejskim (EPC) 
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