
Czy i jak chronić wynalazek zagranicą

Istnieje  szereg  organizacji  i  porozumień  międzynarodowych  dotyczących 
ochrony własności przemysłowej, które Polska ratyfikowała. W oparciu o przepisy w 
nich zawarte, ochronę wynalazku można uzyskać nie tylko na naszym terytorium  ale 
również w krajach europejskich oraz pozaeuropejskich. 
Polska jest stroną m.in. Konwencji o Udzielaniu Patentów Europejskich (EPC), a 
także Układu o Współpracy Patentowej (PCT) i powołując się na przepisy tych ak-
tów prawnych może zgłaszać wynalazki zagranicę. 

Obecnie do Konwencji o patencie europejskim przystąpiły wszystkie kraje Unii 
Europejskiej oraz Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, Szwajcaria i 
Turcja, natomiast Układem PCT objętych jest 139 państw, w tym wszystkie kraje eu-
ropejskie.
Konwencja EPC umożliwia uzyskanie ochrony w wyniku dokonania jednego zgłosze-
nia, a patenty udzielane są z zastosowaniem jednolitej i scentralizowanej procedury i 
w związku z tym otrzymuje się jednolity zakres ochrony na wynalazek. Patent euro-
pejski określa się jako wiązkę patentów krajowych, gdyż po udzieleniu podlega on w 
każdym państwie przepisom prawa krajowego i jest równoważny patentowi krajowe-
mu w zakresie skutków prawnych. 
Uproszczony schemat postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym wy-
gląda następująco:

zgłoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego EPO 
(ze wskazaniem krajów, w których zgłaszający chce uzy-

skać patent) 

poszukiwanie patentowe raport z poszukiwań 

publikacja zgłoszenia 
(po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa) 

badanie patentowe raport z badania 

decyzja Europejskiego EPO tzw. "patent europejski" 

rejestracje patentów w krajowych urzędach patentowych 

Układ  o  współpracy  patentowej  (PCT)  wprowadza  uproszczoną  procedurę 
zgłoszeniową do ponad 130 krajów na świecie, które do układu przystąpiły. Pozwala 
on na dokonanie jednego zgłoszenia międzynarodowego z wyznaczeniem wielu kra-
jów, zamiast dokonywania wielu zgłoszeń w krajowych urzędach patentowych. W tej 
procedurze wyróżnia się fazę międzynarodową (poszukiwania, publikacja i wstępne 
badania  międzynarodowe),  a  następnie  fazę  krajową  lub  regionalną.  Procedura 
udzielania patentów realizowana jest przez urzędy krajowe lub EPO.
Uproszczony schemat postępowania o udzielenie ochrony w trybie PCT wygląda na-
stępująco:
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zgłoszenie międzynarodowe (ze wskazaniem krajów, w 
których zgłaszający chce ubiegać się o ochronę) 

      

poszukiwanie międzynarodowe   raport z poszukiwania 

      

publikacja międzynarodowa
(po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa) 

      

(ewentualne badanie międzynarodowe) raport 

      

rozdzielenie postępowania i wejście w fazy krajowe 

      

niezależne decyzje krajowych urzędów patentowych 

      

patenty krajowe 

Zgłaszający wynalazek zagranicą może wybrać procedurę, według której bę-
dzie się ubiegał o udzielenie ochrony na swoje rozwiązanie i tak:
• może to być droga europejska, wówczas cała procedura udzielania patentu pod-

lega przepisom Konwencji o patencie europejskim;
• może to być droga międzynarodowa podlegająca przepisom Układu o współpracy 

patentowej (PCT); 
• albo też w przypadku, gdy zgłaszający chce uzyskać ochronę w państwach nale-

żących do Konwencji o patencie europejskim, które są również stronami Układu o 
współpracy  patentowej  PCT może  wybrać  także  drogę  EURO-PCT,  wówczas 
cześć  procedury  tzw.  faza  międzynarodowa  podlega  postanowieniom  Układu 
PCT,  zaś  faza  regionalna  przed  Europejskim  Urzędem  Patentowym  podlega 
przepisom Konwencji; 

• może to być również zgłoszenie narodowe w każdym kraju oddzielnie. 
Zgłoszenia patentowego zarówno europejskiego jak i w trybie PCT można dokonać 
w Urzędzie Patentowym RP, który działa jako urząd przyjmujący i nadaje zgłoszeniu 
datę i numer. 
Zgłoszeniu przysługuje pierwszeństwo do uzyskania patentu, jeśli w ciągu 12 miesię-
cy od pierwszego zgłoszenia, zostanie przekazane do wybranego urzędu patentowe-
go.

Jak widać istnieje szereg możliwości zabezpieczenia swoich praw do własno-
ści przemysłowej, w tym wypadku do wynalazków, na terytorium Europy i poza nią.
Polskie uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze powinny chronić swoje najbardziej no-
woczesne i wartościowe rozwiązania czy technologie na szerszym niż Polska teryto-
rium, a zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych, szczególnie  w przypadku możliwo-
ści ich komercjalizacji.
 Koszty zgłoszenia i postępowania w celu uzyskania patentu, a następnie  utrzymy-
wania ochrony są bowiem znaczne. 
Przykładowo  wstępne  koszty  zgłoszenia  krajowego  i  międzynarodowego  w trybie 
PCT wynoszą około 19 - 30 tysięcy zł. Na sumę  tą składają się opłaty związane z 
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przygotowaniem zgłoszenia, tłumaczeniem tekstu na język angielski, złożeniem zgło-
szenia, opłata za poszukiwanie, opłata za przekazanie i dokument pierwszeństwa, za 
badanie wstępne oraz wynajęcie kancelarii patentowej. Jeśli zgłoszenie wchodzi w 
dalsze fazy postępowania koszty wzrastają, a po udzieleniu patentu należy uiszczać 
okresowe opłaty ochronne – w sumie jak wynika z badań EPO koszty uzyskania i 
utrzymania ochrony przez 10 lat w 10 krajach europejskich wynoszą około 57 tys. 
euro. 

Zanim więc podejmie się kroki w celu ochrony rozwiązań „akademickich” poza 
terytorium Polski , trzeba sobie odpowiedzieć na pytania czy:
 jest szansa na komercjalizację wynalazku w  wybranym kraju;
  zastosowanie wynalazku przyniesie korzyści ekonomiczne;
  jesteśmy w stanie ponieść koszty postępowania i ochrony wynalazku zagranicą;
  będziemy mieli możliwość monitorowania, czy nasz wynalazek nie jest stosowa-

ny bez zawarcia umowy licencyjnej.
Należy wiec dokonać dogłębne analizy kosztów i zysków jakie można osią-

gnąć z ochrony patentowej danego rozwiązania.
Bliższe informacje, druki zgłoszeniowe, wysokości opłat są dostępne na stronie Urzę-
du Patentowego RP http://www.uprp.pl oraz na stronie Europejskiego Urzędu Pa-
tentowego http:// www.epo.org.

mgr inż. Barbara Kopta
rzecznik patentowy AGH
Centrum Transferu Technologii
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