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O PORADNIKU
Niniejszy poradnik ma charakter praktycznego przewodnika 
po procedurach międzynarodowych. Celem poradnika jest 
zapoznanie czytelnika z podstawowymi rozwiązaniami dla 
rozeznania możliwości uzyskania ochrony na poziomie 
międzynarodowym. Należy pamiętać, że to skomplikowane 
i wymagające specjalistycznej wiedzy prawnej i technicznej 
procedury. Powinny być zatem ostatecznie realizowane 
w ścisłej współpracy z profesjonalistą – rzecznikiem 
patentowym. Niniejszy poradnik powinien jednak wprowadzić 
czytelników we wstępne procedury, aby współpraca na linii 
twórca – rzecznik patentowy odbywała się w atmosferze 
dobrego zrozumienia wzajemnych potrzeb i możliwości.

SPIS TREŚCI

Ochrona patentowa 
programów komputerowych

Strategia 
ochrony 

Procedura kra jowa 
-  Polska

Procedura kra jowa  
-  USA

Procedura regionalna 
-  EPO

Procedura międzynarodowa 
-  PCT

Procedura kra jowa 
-  inne kra je

Przykład 1:  procedura PL  +  US,  DE
-  przebieg i  koszty  postępowania

Przykład 2:  procedura EP +  US
-  przebieg i  koszty  postępowania

Przykład 3:  procedura PCT
-  przebieg i  koszty  postępowania
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O AUTORZE

Adam Pawłowski jest polskim i europejskim rzecznikiem 
patentowym. Z wykształcenia elektronik, IEEE Senior Member. 
Uprawnienia rzecznika europejskiego uzyskał w 2007r. po 
ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination i od 
tego momentu prowadził kilkaset postępowań w procedurach 
międzynarodowych. Specjalizuje się w opracowywaniu 
strategii ochrony patentowej dla różnych sektorów 
przemysłu, w szczególności z branży elektroniki oraz IT. Jest 
wykładowcą na kursach przygotowawczych dla kandydatów 
na europesjkich rzeczników patentowych prowadzonych 
przez Uniwersytet w Strasburgu. 
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Międzynarodowy system 
ochrony patentowej

PROCEDURA MIĘDZYNARODOWA
dotyczy procedury prowadzonej w ramach systemu 
o międzynarodowej współpracy patentowej  - Patent 
Cooperation Treaty (PCT). 
W ramach systemu PCT można dokonać tzw. zgłoszenia 
międzynarodowego w ciągu 12 miesięcy od dokonania 
pierwszego zgłoszenia (np. polskiego). Dla zgłoszenia 
miądzyna rodowego sporządzane jest międzynarodowe 
sprawozdnie o stanie techniki, które pozwala uzyskać 
informacje na temat szans na uzyskanie ochrony patentowej. 
W ramach kontynuacji zgłoszenia PCT, w ciągu 30 lub 31 
miesięcy  od daty pierwszeństwa (zależnie od kraju) należy 
dokonać zgłoszeń krajowych lub regionalnych w tych krajach, 
w których chcemy uzyskać ochronę. 

UWAGA - zgłoszenie PCT to tylko zgłoszenie, nigdy nie 
będzie “patentem międzynarodowym”, wymaga koniecznie 
kontynuacji na poziomie krajowym lub regionalnym.

Wyróżniamy trzy główne procedury ochrony patentowej:
• procedurę krajową
• procedurę regionalną
• procedurę międzynarodową (PCT)

PROCEDURA KRAJOWA
dotyczy procedury ubiegania się o uzyskanie patentu 
bezpośrednio w urzędzie patentowym określonego kraju. 
Na podstawie przepisów międzynarodowej Konwencji 
Paryskiej, jeśli zgłoszenie w danym kraju (np. w USA) zostanie 
dokonane w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia 
(np. w Polsce) danego wynalazku (data pierwszeństwa), to 
zgłoszenie to wywołuje praktycznie taki sam skutek, jak 
gdyby zostało dokonane w dacie pierwszeństwa w tym kraju. 

PROCEDURA REGIONALNA
dotyczy procedury prowadzonej przed urzędem przyznającym 
patenty na podstawie porozumienia pomiędzy wieloma 
krajami (takie zgłoszenie również musi zostać dokonane  
w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zgłoszenia). Istnieje kilka 
urzędów regionalnych: 
• Europejski Urząd Patentowy (EPO) - umożliwia uzyskanie 

ochrony w 38 krajach (Unia Europejska + kraje sąsiednie)
• urząd eurazjatycki (EAPO) - ochrona w Rosji i sąsiednich 

republikach
• urzędy afrykańskie (ARIPO oraz OAPI) - ochrona odpo-

wiednio w anglojęzycznych oraz francuskojęzycznych 
krajach afrykańskich

Wspólną cechą urzędów regionalnych jest to, że umożliwiają 
one prowadzenie jednolitej procedury w jednym urzędzie, a 
po przyznaniu patentu wymagana jest jedynie walidacja tego 
patentu w wybranych krajach, co wiąże się z wniesieniem 
odpowiednich opłat i ewentualnie tłumaczeń na języki 
krajowe. Nie ma natomiast potrzeby kilkakrotnego badania 
merytorycznego wynalazku w poszczególnych krajach. 

Patent to prawo o zasięgu krajowym.
Obowiązuje tylko w tych krajach, których urzędy 
patentowe udzieliły ochrony na wynalazek. 
Zagranicznych zgłoszeń patentowych należy 
dokonać do 12 miesięcy od daty pierwszego 
zgłoszenia wynalazku (ewentualnie do 30 
miesięcy w ramach kontynuacji wcześniej 
rozpoczętej procedury PCT). Późniejsze 
rozszerzenie ochrony na inne kraje w zasadzie nie 
jest już możliwe. 

Patent US2046837 (Philips)



 - 4 -

Co można opatentować? 

ABOUT US
WYNALAZEK

WYNALAZEK JAKO  
ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

Ta kategoria jest różnie interpretowana 
przez poszczególne urzędy. Na przykład:
• w Polsce wymaga się, aby wynalazek 

dotyczył budowy lub składu określonego 
wytworu lub sposobu technicznego 
oddziaływania na materię,

• w EPO wymaga się, aby wynalazek 
rozwiązywał pewien problem 
techniczny, 

• w USA wymaga się, aby wynalazek był 
nie-abstrakcyjny (non-abstract)

NOWOŚĆ
- w skali światowej

NIEOCZYWISTOŚĆ
- standardy krajowe

Poszczególne urzędy mają własne praktyki 
oceny tzw. poziomu wynalazczego 
(inventive step, non-obviousness).  
W UPRP i EPO stosuje się podejście problem- 
-rozwiązanie (choć różniące się 
szczegółami). W USA brak jest 
usystematyzowanego podejścia, większe 
znaczenie mają wcześniejsze sprawy (case 
law).

Większość urzędów patentowych stawia następujące, 
podstawowe wymogi patentowalności:
• zgłoszone rozwiązanie musi być wynalazkiem
• wynalazek musi być nowy
• wynalazek musi być nieoczywisty
• rozwiązanie musi być odpowiednio ujawnione

W większości krajów nie są patentowalne pewne kategorie 
rozwiązań, takie jak: 
• abstrakcyjne teorie naukowe, nie mające żadnego  

konkretnego zastosowania
• zasady działalności biznesowej (również w USA 

tzw. business method patents wymagają pewnego 
technicznego wkładu)

• wytwory perpetum mobile, przeczące prawom fizyki 

Istotne rozbieżności na poziomie krajowym występują przy 
ochronie następujących rozwiązań:
• sposoby leczenia zwierząt i ludzi
• sposoby diagnostyki
• odmiany roślin lub rasy zwierząt
• rozwiązania oparte o programy komputerowe

Rozwiązania oparte o programy komputerowe zostaną 
dokładniej opisane w dalszej części poradnika. 

Większość urzędów na świecie wymaga, 
aby wynalazek był nowy w skali światowej, 
względem wszystkiego co zostało 
dotychczas opublikowane. Nie wystarczy 
nowość na terenie krajowym czy względem 
wcześniejszych patentów krajowych. 

Patent US382279 (Tesla)
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Ochrona patentowa programów komputerowych od wielu lat budzi burzliwe dyskusje pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami 
tego typu ochrony. Przeciwnicy patentowania twierdzą, że software jest wystarczająco dobrze chroniony przepisami prawa 
autorskiego. Zwolennicy twierdzą, że prawo autorskie chroni jedynie formę utworu przed bezpośrednim kopiowa niem,  
a jedynie ochrona patentowa pozwala na rzeczywistą ochronę wykorzystanych w programie algorytmów. 

Tabela po prawej przedstawia stanowiska trzech urzędów: polskiego (UPRP), europejskiego (EPO) i amerykańskiego (USPTO). 
Stanowiska większości pozostałych urzędów, w szczególności japońskiego, chińskiego i koreańskiego, są zbliżone do stanowisk 
EPO i USPTO, a zatem w praktyce większość urzędów patentowych na świecie udziela ochrony na rozwiązania realizowane 
przy pomocy programów komputerowych. 

Ochrona patentowa programów komputerowych

Polska - UPRP

Zgodnie z polskim prawem własności przemysłowej, programów 
do maszyn cyfrowych nie uważa się za wynalazki, a wynalazek w 
kategorii sposobu powinien dotyczyć technicznego  oddziaływania 
na materię. W świetle tych przepisów, uzyskanie ochrony 
patentowej na rozwiązanie oparte o program komputerowy jest 
praktycznie niemożliwe. Polskie patenty udzielane są zatem 
tylko na takie rozwiązania sprzętowo-programowe, w których 
występuje oddziaływanie na materię, takie jak sterownik pompy 
paliwowej, układ hamowania, regulator temperatury itp.  

Europa - EPO

Ochronie podlegają rozwiązania realizowane przy pomocy 
komputera - Computer-Implemented Inventions (CII), które 
wywołują pewien efekt techniczny. EPO jest dość liberalny 
jeśli chodzi o definicje efektu technicznego. Przykładowo, jako 
efekt techniczny uznaje się wszelkie usprawnienia działania 
komputera, takie jak przyspieszenie pracy, optymalizacja 
zużycia zasobów, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych 
danych. Poza tym za techniczne uważa się wszelkie algorytmy 
przetwarzania danych reprezentujących świat rzeczywisty (a więc 
przetwarzanie dźwięku, obrazu, czy wszelkiego rodzaju sygnałów 
pochodzących z czujników).  Tego typu rozwiązania mogą być 
chronione, nawet jeśli są zastrzegane wprost jako program 
komputerowy. Zatem w EPO można zastrzec wprost program 
komputerowy do kompresji danych, program komputerowy do 
kodowania dźwięku czy program antywirusowy. 

USA - USPTO
W USA patentować można rozwiązania, które nie są abstrakcyjne 
(non-abstract). Praktyka urzędu amerykańskiego znacznie 
zaostrzyła się od roku 2014 (w związku tzw. decyzją w sprawie 
Alice). Od tego czasu USPTO przestał udzielać ochrony na wiele 
rozwiązań opisywanych w sposób ogólny, a wiele spośród już 
udzielonych patentów nagle straciło wartość (zwłaszcza patenty 
dotyczące metod biznesowych). Obecnie za patentowalne w 
USA uważa się te rozwiązania, które rozwiązują ściśle określony 
problem, taki jak kompresja czy szyfrowanie danych, usprawnienia 
w działaniu serwisów internetowych, przetwarzanie danych 
audio lub wideo, za pomocą nieoczywistych algorytmów. 

Oto przykładowe statystyki prezentujące ilość 
patentów udzielonych w roku 2018 przez urzędy 
patentowe poszczególnych krajów w dziedzinach 
ściśle związanych z programami komputerowymi 
(według klas Międzynarodowej Klasyfikacji 
Patentowej). 
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Strategia ochrony

Dobór odpowiedniej strategii  
ochrony powinien być uzależ niony  
od następujących czynników:
• dostępny budżet 
• szanse na pozyskanie inwestora
• kraje z potencjałem komercjalizacji
• trendy patentowe w danej branży

TRENDY PATENTOWE
w dziedzinie: Układy magnetyczne  
(klasa H02K1)

ilość publikacji zgłoszeń patentowych 2018r.
według krajów (klasa H02K1)

ilość publikacji zgłoszeń patentowych 2018r.
według firm (klasa H02K1)

Dostępny budżet
Koszty zagranicznej ochrony patentowej wymagają dużych 
nakładów finansowych. Związane jest to z wysokimi stawkami 
zagranicznych rzeczników patentowych (na poziomie od 100 
do nawet 500 EUR/h), wysokimi kosztami opłat urzędowych 
(zwłaszcza w Europie i w Japonii) i wysokimi kosztami 
specjalistycznych tłumaczeń (na poziomie 10-30 EUR/100 
słów). Powoduje to, że koszt prowadzenia kilkuletniej 
procedury patentowej w jednym kraju może osiągnąć 
kwotę od kilku do kilkunastu tysięcy EUR. W trakcie trwania 
postępowania występują pewne momenty, w których 
niepodjęcie w odpowiednim czasie odpowiedniego działania 
(takiego jak złożenie wniosku o badanie wynalazku) może 
zakończyć się nieodwołalnym zakończeniem procedury. 
Należy zatem uważnie rozplanować swoje możliwości 
finansowe w czasie. 

Szanse na pozyskanie inwestora
Szanse na pozyskanie inwestora mogą wzrastać w trakcie 
trwania procedury ubiegania się o ochronę patentową, wraz 
z rozwojem wynalazku. W początkowej fazie potencjalny 
inwestor nie ma bowiem pewności, czy zgłoszone rozwiązanie 
ma szanse na uzyskanie ochrony. W trakcie dalszego 
postępowania, w szczególności po uzyskaniu sprawozdania 
o stanie techniki, status wynalazku staje się coraz bardziej 
czytelny – pojawia się więcej sygnałów na temat tego, w 
jakim zakresie rozwiązanie ma szanse na uzyskanie patentu. 

Kraje z potencjałem komercjalizacji
Przy wyborze krajów, w których rozwiązanie ma być chronione 
należy brać pod uwagę możliwości komercjalizacji:
• we własnym zakresie - samodzielna sprzedaż produktów 

objętych wynalazkiem wytwarzanych przez spółkę spin-
off wyodrębnioną do komercjalizacji tego wynalazku

• współpraca z inną firmą na podstawie licencji, na 
warunkach określających np. udział procentowy  
w przychodach ze sprzedaży produktu

• jednorazowa sprzedaż patentu
Należy określić, poprzez odpowiednie badania rynku,  
w których krajach istnieje potencjał komercjalizacji i tam 
dążyć do uzyskania ochrony. 

Trendy patentowe w danej branży
Zamiast skomplikowanych badań rynku, wstępną informację 
na temat rynków, na których  warto komercjalizować 
wynalazek, można uzyskać analizując trendy patentowe w 
określonej branży. Analiza ta może wykazać przykładowo:
• w których krajach jest zgłaszanych najwięcej patentów 

z tej branży (to wstępne wskazanie krajów w których 
również warto chronić)

• które firmy prowadzą aktywną działalność patentową 
w tej branży (to wstępne wskazanie potencjalnych 
konkurentów lub licencjobiorców/nabywców naszej 
technologii)
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Strategia ochrony c.d.

Czy lepiej chronić jedno rozwiązanie 
na szerokim terytorium, czy wiele 
rozwiązań na mniejszym obszarze?

Przyjmując uproszczone założenie, że 
koszt uzyskania patentu w różnych  
krajach jest zbliżony i równy  
1 jednostce, to dysponując budżetem  
10 jednostek można rozważyć  
następujące strategie ochrony:

• zgłoszenie 1 wynalazku w 10 krajach
• zgłoszenie 2 wynalazków w 5 krajach
• zgłoszenie 5 wynalazków w 2 krajach
• zgłoszenie 10 wynalazków w 1 kraju

Wybór odpowiedniej strategii to 
swoista gra biznesowa, od której zależy 
sukces finansowy inwestycji  
w ochronę IP

Czy w danym projekcie jest możliwe zidentyfikowanie wielu 
wynalazków? 

W większości przypadków tak – należy pamiętać, że wynalazek 
to nie dany produkt, lecz określone rozwiązanie problemu 
technicznego. W jednym produkcie może zatem współistnieć 
wiele takich rozwiązań. 

Na przykład, w nowym modelu silnika można opracować 
innowacje w zakresie korbowodu, rozrządu, tłoków, zapłonu, 
chłodzenia, materiałów, mieszanek paliwowych itp. Każde  
z tych rozwiązań może być uznane za odrębny wynalazek 
wart samodzielnej ochrony.

Kluczowe rozwiązanie na szerokim terytorium
Jedna możliwa strategia to zgłoszenie kluczowego dla 
projektu wynalazku w wielu krajach – wówczas “stawiamy 
wszystko na jedną kartę”, licząc że zgłoszony wynalazek 
uzyska ochronę i że to akurat ten wynalazek będzie pożąda-
nym rozwiązaniem trudnym do ominięcia przez konkurencję 
z naszej branży. Jeśli to założenie okaże się słuszne, mamy 
szansę na największe zyski poprzez uzyskanie monopolu 
dla sprzedaży lub możliwości licencji w wielu krajach. Jeśli 
jednak ten wybrany wynalazek nie uzyska ochrony, lub też 
uzyskana ochrona będzie  łatwa do ominięcia – nie przyniesie 
to oczekiwanych korzyści finansowych. 

Wiele drobnych rozwiązań na wąskim terytorium
Przeciwna do powyższej strategia to zgłoszenie wielu 
rozwiązań związanych z projektem w ograniczonym obszarze 
(ze względu na koszty ochrony). Takie podejście zmniejsza 
potencjalne korzyści (na terytoriach nie objetych ochroną 
każdy będzie mógł stosować wynalazek bez naszej zgody), 
lecz zwiększa szanse na uzyskanie korzyści na terytorium, 
które wybraliśmy do ochrony. Szanse są większe, gdyż 
trudniej będzie konkurentom ominąć każdy z wielu patentów 
powiązanych z produktem. Przy wybraniu odpowiednio 
dochodowego obszaru ochrony (zwykle jest to USA), 
korzyści z licencjonowania wielu rozwiązań mogą okazać się 
wystarczająco satysfakcjonujące, przy większej pewności ich 
uzyskania. 

Strategie pośrednie
W rzeczywistości warto oczywiście rozważyć strategię 
pośrednią, zakładającą ochronę kluczowego dla wynalazku 
projektu na możliwie szerokim terytorium oraz ochronę 
rozwiązań ważnych, lecz mniej istotnych, w wybranych 
krajach - na przykład, można zaplanować ochronę kluczowego 
wynalazku w czterech krajach, a ochronę wynalazków 
pobocznych w dwóch krajach.  Patent US2026082 (Board game apparatus)
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Procedura krajowa - Polska
Najważniejsze etapy w typowym postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP

1. Dokonanie zgłoszenia
Zgłaszający z Polski najczęściej decydują się na dokonanie 
zgłoszenia w UPRP, gdyż zgłoszenia tego można dokonać  
w języku polskim i wiąże się ono z niewielką opłatą urzędową 
(alternatywą jest droższe zgłoszenie europejskie). 

2. Sprawozdanie o stanie techniki
Po pewnym czasie od dokonania zgłoszenia (zwykle po kilku 
miesiącach) UPRP sporządza sprawozdanie o stanie techniki, 
w którym podaje listę dokumentów opublikowanych przed 
dokonaniem naszego zgłoszenia, które mogą mieć wpływ na 
uzyskanie patentu. Do sprawozdania może być dołączona 
wstępna opinia wyjaśniająca potencjalne przeszkody  
w uzyskaniu patentu. 

3. Publikacja
Zgłoszenie jest publikowane po 18 miesiącach od daty 
zgłoszenia (lub pierwszeństwa, jeśli było ono zastrzegane). 
Od tego momentu każdy może zapoznać się z wynalazkiem, 
którego opis wchodzi w zasoby ogólnoświatowego stanu 
techniki. 

4.  Zawiadomienie o przeszkodach
Po publikacji zgłoszenia urząd ponownie sprawdza 
patentowalność wynalazku i w przypadku, gdy stwierdzi 
przeszkody (np. wcześniejszy dokument opisujący identyczne 
rozwiązanie) przesyła zawiadomienie o przeszkodach  
w uzyskaniu patentu. Zgłaszający może odpowiedzieć 
na to zawiadomienie przesyłając argumenty wykazujące 
różnice między zgłoszonym wynalazkiem a stanem techniki  
i/lub korektę zastrzeżeń patentowych. Tego typu wymiana 
argumentów może wystąpić kilkukrotnie. 

5. Decyzja końcowa
Jeśli urząd patentowy stwierdzi, że rozwiązanie spełnia 
wymogi patentowalności (ujawnienie, nowość, poziom 
wynalazczy, stosowalność przemysłowa) to wydaje decyzję 
o przyznaniu patentu, co następuje zwykle w czasie 2-5 lat 
od dokonania zgłoszenia. Warunkiem uzyskania patentu jest 
wniesienie opłaty za publikację i pierwsze lata ochrony do 
momentu uzyskania decyzji. 
Natomiast w przypadku, gdy w odpowiedzi na 
zawiadomienie(a) zgłaszający nie przedstawi przekonujących 
argumentów za patentowalnością wynalazku, urząd 
odmawia przyznania ochrony. Od decyzji odmownej można 
złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (przez 
innego eksperta z urzędu) lub skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. 

Utrzymanie patentu w mocy
Ochronę patentową można utrzymywać do 20 lat od daty 
zgłoszenia, pod warunkiem wnoszenia corocznych opłat za 
ochronę (najpóźniej w rocznicę daty zgłoszenia, ewentualnie 
z 6-miesięcznym opóźnieniem wraz z dodatkową opłatą). 
Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, ochrona 
patentowa wygasa.

Rygory w postępowaniu
Należy uważnie obserwować wyznaczone terminy urzędowe. 
Na wiele zawiadomień i postanowień można złożyć 
odpowiedź z 2-miesięcznym opóźnieniem, pod warunkiem 
złożenia w podstawowym terminie informacji, że właściwa 
odpowiedź zostanie złożona w terminie wydłużonym. Brak 
podjęcia działania w terminie zwykle skutkuje umorzeniem 
postępowania. 
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Procedura krajowa - USA
Najważniejsze etapy w typowym postępowaniu przed USPTO  
(United States Patent and Trademark Office)

Urząd Patentowy w USA (United States Patent and Trademark 
Office, USPTO) przyznaje patenty, które są chronione na 
terenie wszystkich stanów w USA. 

Pierwszeństwo
Zgłaszający z Polski mogą dokonać zgłoszenia w USA w ciągu 
12 miesięcy od pierwszego zgłoszenia (w urzędzie polskim 
lub europejskim) lub w przypadku korzystania z procedury 
PCT – do 30 miesięcy od daty pierwszeństwa. 
Ewentualnych zgłoszeń bezpośrednio w USA, z pominięciem 
wcześniejszego zgłoszenia w Polsce, można dokonać jedynie 
w przypadku rozwiązań, które w Polsce nie są uważane za 
wynalazki (w szczególności: rozwiązania oparte o programy 
komputerowe i niedotyczące oddziaływania na materię) - 
takie działanie powinno być jednak poprzedzone uważną 
analizą sytuacji. 

1. Zgłoszenie
Postępowanie przed USPTO jest prowadzone w języku 
angielskim.  Przy dokonaniu zgłoszenia należy wnieść opłaty 
za zgłoszenie w łącznej wysokości zależnej od wielkości 
zgłaszającego (dla osób fizycznych i mikro firm to ok. 400 
USD, dla małych firm i instytucji naukowych to ok. 800 USD, 
dla dużych firm to ok. 1600 USD).  

2. Publikacja
Zgłoszenie jest publikowane po 18 miesiącach od daty 
pierwszeńśtwa. 

3. Zawiadomienie o przeszkodach (Office Action)
USPTO nie sporządza oddzielnego sprawozdania o stanie 
techniki (jak UPRP czy EPO), lecz od razu przystępuje do badania 
i w razie stwierdzenia przeszkód wydaje zawiadomienie 
o przeszkodach. Zgłaszający może odpowiedzieć na to 
zawiadomienie przesyłając argumenty wykazujące różnice 
między zgłoszonym wynalazkiem a stanem techniki i/lub 
korektę zastrzeżeń patentowych. W większości przypadków 
zgłaszający ma tylko jedną lub dwie możliwości obrony. 

4. Decyzja końcowa
Jeśli egzaminator USPTO stwierdzi, że rozwiązanie spełnia 
wymogi patentowalności, to wydaje decyzję o przyznaniu 
patentu, co następuje zwykle w czasie 2-4 lat od dokonania 
zgłoszenia. Warunkiem uzyskania patentu jest wniesienie 
opłaty za przyznanie patentu (250, 500 lub 1000 USD  
w zależności od statusu zgłaszającego). 
W przypadku, gdy w odpowiedzi na zarzuty zgłaszający nie 
przedstawi przekonujących argumentów za patentowalnością 
wynalazku, urząd odmawia przyznania ochrony. Od decyzji 
odmownej można złożyć wniosek o dalsze badanie (Request 
for Continued Examination), lub odwołanie (Appeal). 

Utrzymanie patentu w mocy
W USA, w odróżnieniu od innych krajów, wnosi się opłaty za 
ochronę w okresach dłuższych niż jednoroczne. Każdy patent 
jest chroniony przez pierwsze 3,5 roku od daty publikacji 
patentu. Następnie wnosi się opłatę za przedłużenie 
(400/800/1600 USD) na kolejne 4 lata. Po tym czasie można 
wnieść opłatę za kolejne 4 lata (900/1800/3600 USD) i opłatę 
za pozostały okres ochrony (1750/3700/7400 USD) (do 
upływu 20 lat od daty zgłoszenia).

Rygory w postępowaniu
Należy uważnie obserwować wyznaczone terminy urzędowe. 
Odpowiedzi można często składać z jedno-, dwu- lub 
trzymiesięcznym opóźnieniem wnosząc opłatę za odpowiedź 
w wydłużonym terminie. W przypadku niepodjęcia działania 
nawet w wydłużonym terminie, możliwy jest wniosek  
o przywrócenie postępowania, jeśli brak działania nie był 
intencjonalny (wniosek ten podlega jednak uważnej ocenie 
urzędu).   
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Procedura regionalna - EPO
Najważniejsze etapy w typowym postępowaniu przed EPO 
(European Patent Office)

Europejski Urząd Patentowy (EPO) ma siedzibę w Monachium. 
Przyznaje patenty europejskie, które mogą zostać następnie 
walidowane w krajach należących do Konwencji o Patencie 
Europejskim (obecnie należy do niej 38 krajów).

Pierwszeństwo
Zgłaszający z Polski mogą ubiegać się o ochronę wynalazku 
od początku w procedurze europejskiej, pod warunkiem, 
że zgłoszenie europejskie zostanie dokonane za 
pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Ewentualnie mogą 
dokonać zgłoszenia europejskiego w ciągu 12 miesięcy od 
wcześniejszego zgłoszenia polskiego lub w ciągu 31 miesięcy 
od daty pierwszeństwa w ramach procedury PCT. 

1. Zgłoszenie
Postępowanie przed EPO jest prowadzone w języku 
angielskim, niemieckim lub francuskim, przy czym zgłoszenia 
można dokonać w dowolnym języku (a następnie dosłać jego 
tłumaczenie na język urzędowy). Przy dokonaniu zgłoszenia 
należy wnieść opłaty za zgłoszenie i poszukiwania (łącznie 
ok. 1400 EUR). 

2. Sprawozdanie o stanie techniki (search report)
Po pewnym czasie od dokonania zgłoszenia (zwykle po kilku 
miesiącach) EPO sporządza sprawozdanie o stanie techniki, 
w którym podaje listę dokumentów opublikowanych przed 
dokonaniem naszego zgłoszenia, które mogą mieć wpływ na 
uzyskanie patentu. Do sprawozdania jest zawsze dołączona 
wstępna opinia wyjaśniająca potencjalne przeszkody  
w uzyskaniu patentu. 

3. Publikacja
Zgłoszenie jest publikowane po 18 miesiącach od daty 
pierwszeństwa, zwykle wraz ze sprawozdaniem o stanie 
techniki (publikacja o kodzie A1). 

4. Wniosek o badanie (request for examination) 
W ciągu 6 miesięcy od publikacji zgłoszenia wraz ze 
sprawozdaniem (która następuje zwykle po 18 miesiącach 
od daty zgłoszenia lub pierwszeństwa) należy złożyć 
wniosek o badanie, obejmujący wniesienie opłat za badanie  
i wyznaczenie (łącznie ok. 2200 EUR, możliwa zniżka  
w opłatach za badanie dla osób indywidualnych, instytucji 
naukowych oraz MŚP z Polski w wysokości 30%). Ponadto, wraz  
z wnioskiem o badanie należy złożyć odpowiedź na zarzuty 
postawione w sprawozdaniu z poszukiwań i ewentualną 
korektę zastrzeżeń. 

5. Raport z badania w przypadku przeszkód
W ramach dalszego badania urząd sprawdza, czy ewentualne 
zarzuty zostały skutecznie obronione w odpowiedzi na 
sprawozdanie. Jeśli nadal ma wątpliwości do patentowalności 
wynalazku, przesyła raport z badania, w którym wyjaśnia 
dalsze zarzuty. Zgłaszający może odpowiedzieć na ten raport 
przesyłając kolejne argumenty wykazujące różnice między 
zgłoszonym wynalazkiem a stanem techniki i ewentualnie 
dalszą korektę zastrzeżeń patentowych. Tego typu wymiana 
argumentów może wystąpić kilkukrotnie. Gdy trudno 
osiągnąć porozumienie w korespondencji pisemnej, można 
złożyć wniosek o spotkanie bezpośrednie z egzaminatorem, 
osobiście lub poprzez wideokonferencję (oral proceedings). 

6. Decyzja końcowa
Jeśli urząd patentowy stwierdzi, że rozwiązanie spełnia 
wymogi patentowalności, wydaje decyzję o przyznaniu 
patentu, co następuje zwykle w czasie 2-5 lat od dokonania 
zgłoszenia. Warunkiem uzyskania patentu jest wniesienie 
opłaty za przyznanie patentu (925 EUR) oraz przesłanie 
tłumaczenia zastrzeżeń na pozostałe dwa języki urzędowe 
(niemiecki i francuski, jeśli zgłoszenie było prowadzone  
w języku angielskim). 
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Procedura regionalna - EPO c.d.

W przypadku, gdy zgłaszający nie przedstawi przekonujących 
argumentów za patentowalnością wynalazku, urząd odmawia 
przyznania ochrony. Od decyzji odmownej można złożyć 
odwołanie (appeal). Można również dokonać zgłoszenia 
wydzielonego (divisional), co w praktyce oznacza ponowne 
badanie rozwiązania. Nie ma możliwości składania odwołań 
do sądu, gdyż EPO nie podlega kontroli sądowej. 

7. Publikacja patentu
Patent (publikacja o kodzie B1) jest publikowany w ciągu kilku 
tygodni od wniesienia odpowiedzi na decyzję o przyznaniu 
patentu. 

8. Walidacja patentu
W ciągu 3 miesięcy od publikacji patentu należy dokonać jego 
walidacji w wybranych krajach, w których chcemy uzyskać 
ochronę. Wyróżnić można trzy grupy krajów: 
• kraje należące do tzw. Porozumienia Londyńskiego 

(w szczególności: Niemcy, Francja, Wielka Brytania)  
w zasadzie nie wymagają prowadzenia żadnych 
formalności, patent uzyskuje tam ochronę automatycznie, 
lecz warto wyznaczyć lokalnego pełnomocnika dla 
monitorowania prawidłowości utrzymywania ochrony

• inne kraje należące do Porozumienia Londyńskiego  
(w szczególności: Holandia, Dania, Finlandia) wymagają 
złożenia tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na język 
lokalny, zwykle wiąże się to z koniecznością wyznaczenia 
lokalnego pełnomocnika (rzecznika patentowego)

• pozostałe kraje (w szczególności: Polska, Hiszpania, 
Włochy) wymagają złożenia podania o walidację  
i tłumaczenia całości treści opisu na język lokalny, zwykle 
wiąże się to z koniecznością wyznaczenia lokalnego 
pełnomocnika (rzecznika patentowego)

Na koszty walidacji ma wpływ głównie koszt tłumaczenia 
dokumentacji patentowej na język krajowy, mogą one 
wynieść od kilkuset do kilku tysięcy EUR. 
W krajach, w których walidacja nie zostanie dokonana w ciągu 
wspomnianych 3 miesięcy, ochrona patentu europejskiego 
nie będzie obowiązywać i nie będzie możliwości jej 
przywrócenia. 
Ze względu na duże koszty walidacji, większość patentów 
europejskich jest chroniona tylko w niektórych krajach 
(np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, 
Holandia). 
Urzędy krajowe, w których dokonano walidacji, badają 
jedynie kwestie formalne, nie przeprowadzają już natomiast 
badania merytorycznego. 
Walidowany patent europejski przyznaje właścicielowi taką 
samą ochronę jak patent krajowy i może być unieważniony 
zasadniczo tylko na podstawie przepisów konwencji  
o patencie europejskim, nawet gdyby przepisy krajowe 
stawiały inne wymogi co do patentowalności. 

Kraje należące do Konwencji o Patencie Europejskim:

Utrzymanie patentu w mocy
W krajach, w których chcemy utrzymać ochronę, należy co 
roku wnosić opłatę za utrzymanie patentu  w mocy. Koszty 
z tym związane to zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset EUR 
corocznie od kraju. 

Opłaty w trakcie postępowania (renewal fees)
Poczynając od 3. roku  postępowania, należy wnosić corocznie 
opłaty za podtrzymanie postępowania, których wysokość 
progresywnie rośnie (np. 3. rok: 470 EUR, 4. rok: 585 EUR,  
5. rok: 820 EUR itd.). Jeśli opłaty nie zostaną wniesione w terminie  
(z ewentualnym 6-miesięcznym opóźnieniem), zgłoszenie 
zostaje uznane za wycofane. 

Możliwość przyspieszenia postępowania
Jeśli zgłaszającemu zależy na przyspieszeniu procedury, może 
złożyć wniosek o przyspieszone poszukiwania lub badanie 
(PACE programme), wówczas w praktyce możliwe jest 
uzyskanie patentu europejskiego w ciągu nawet 2 lat. Wniosek 
taki można złożyć w dowolnym terminie, bez uzasadnienia, 
nie wiążą się z nim dodatkowe opłaty urzędowe. 

Rygory w postępowaniu
Należy uważnie obserwować wyznaczone terminy urzędowe. 
Niektóre terminy urzędowe można wydłużyć o 2 miesiące, 
składając przed upływem terminu odpowiedni wniosek.  
W przypadku braku działania w wyznaczonym terminie, gdy 
zgłoszenie zostanie uznane za wycofane, w wielu sytuacjach 
można przywrócić postępowanie składając wniosek o dalsze 
postępowanie (request for further processing), co wymaga 
wniesienia dodatkowej opłaty.  

źródło: www.epo.org
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Procedura międzynarodowa - PCT
Najważniejsze etapy w typowym postępowaniu dla zgłoszenia w ramach systemu 
Patent Cooperation Treaty

System PCT ułatwia uzyskanie ochrony na poziomie 
międzynarodowym. 

UWAGA - zgłoszenie PCT nie prowadzi do uzyskania “patentu 
międzynarodowego”, jest jedynie wstępnym etapem 
ubiegania się o ochronę, w celu jej uzyskania wymaga zawsze 
kontynuacji w ramach faz krajowych w wybranych urzędach 
krajowych lub regionalnych.  

Pierwszeństwo
Zgłoszenie PCT może być pierwszym zgłoszeniem danego 
wynalazku, rozpoczynającym procedurę patentową (choć 
są w tym zakresie pewne rozbieżności w interpretacji 
przepisów). Zwykle jest jednak dokonywane jako kolejne 
zgłoszenie, z powołaniem się na wcześniejsze zgłoszenie (np. 
polskie lub europejskie). 

1. Dokonanie zgłoszenia. 
Zwykle zgłoszenia z Polski są dokonywane w języku angielskim, 
niemieckim lub francuskim. W razie pilnej potrzeby 
zgłoszenia, może ono zostać dokonane w języku polskim, 
po czym należy dosłać tłumaczenie na jeden z powyższych 
języków. Opłaty urzędowe za zgłoszenie wynoszą ok. 3000 
EUR (przy czym możliwe są zniżki w opłatach za poszukiwania, 
jeśli powołujemy się na wcześniejsze zgłoszenie europejskie 
lub polskie - jeśli urzędem badającym jest Wyszehradzki 
Instytut Patentowy). 

2. Sprawozdanie z poszukiwań międzynarodowych  
(International Search Report)
Sprawozdanie jest sporządzane w ciągu kilku miesięcy od 
dokonania zgłoszenia. Zawiera informacje na temat tego, czy 
znane są wcześniejsze dokumenty ze stanu techniki, które 
mogłyby być przeszkodą w uzyskaniu patentu dla naszego 
wynalazku. 

Zgłaszający z Polski mogą wybrać, czy sprawozdanie ma 
zostać sporządzone przez Europejski Urząd Patentowy (EPO), 
czy przez Wyszehradzki Instytut Patentowy (w praktyce 
sprawozdanie sporządza wówczas Urząd Patentowy RP). 
Sprawozdanie zawiera również opinię, w której wskazane są 
ewentualne zarzuty dotyczące niejasności, braku nowości 
lub oczywistości zgłoszonego wynalazku. 

3. Korekta zastrzeżeń – Art. 19 PCT
W ciągu 2 miesięcy od otrzymania sprawozdania lub 16 
miesięcy od daty pierwszeństwa (w zależności od tego, 
który termin upływa później) można złożyć korektę 
zastrzeżeń. Jest to wskazane zwłaszcza w przypadkach,  
w których w sprawozdaniu zostały postawione zarzuty łatwe 
do skorygowania (np. zwiększenie czytelności zastrzeżeń, 
połączenie kilku zastrzeżeń w jedno itp). Korekta złożona  
w tak zwanym trybie Art. 19 PCT może być następnie 
podstawą do prowadzenia postępowania w fazach krajowych 
– unikamy dzięki temu konieczności ponoszenia kosztów 
korekty przez kancelarie krajowe w wybranych krajach. 

4. Publikacja
Zgłoszenie jest publikowane po 18 miesiącach od daty 
pierwszeństwa. 

5. Wniosek o badanie międzynarodowe  
(Demand for International Preliminary Examination)
Do 22 miesięcy od daty pierwszeństwa można złożyć 
wniosek o dodatkowe badanie międzynarodowe. Jest to 
wskazane w przypadku, gdy w sprawozdaniu z poszukiwań 
zostały postawione trudne do obrony zarzuty i chcemy 
ocenić szanse na uzyskanie ochrony. We wniosku o badanie 
można złożyć korektę zastrzeżeń patentowych i argumenty 
na ich obronę – które w ramach tego badania zostaną 
przeanalizowane i urząd badający wystawi końcową opinię 
na temat patentowalności rozwiązania. Na podstawie tej 
opinii można podjąć świadomą decyzję na temat tego, czy 
warto kontynuować postępowanie w ramach faz krajowych. 
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6. Fazy krajowe/regionalne
W ciągu 30 lub 31 miesięcy (zależnie od kraju) od daty 
pierwszeństwa należy dokonać zgłoszeń krajowych w tych 
krajach (lub regionach), w których planuje się uzyskanie 
ochrony. W wyjątkowych sytuacjach w niektórych krajach 
możliwe jest wydłużenie tego terminu za dopłatą (np. w EPO 
2-3 miesiące, w Chinach 2 miesiące, w Kanadzie 12 miesięcy). 
Zasadniczo jednak brak zgłoszenia krajowego w tym terminie 
uniemożliwia uzyskanie ochrony w danym kraju. 

W ramach dalszej procedury krajowej wynalazek będzie 
podlegał niezależnemu badaniu przez urząd krajowy. 
Pozytywny wynik sprawozdania lub badania w procedurze 
PCT nie daje zatem pewności uzyskania ochrony, gdyż 
możliwe że egzaminator w danym kraju odnajdzie dokumenty 
ze stanu techniki pominięte przez egzaminatora badającego 
zgłoszenie w fazie PCT. 

Dokonanie zgłoszenia w ramach fazy krajowej wiąże się  
w większości krajów z koniecznością wynajęcia lokalnego 
pełnomocnika (rzecznika patentowego) i przetłumaczenia 
zgłoszenia na język danego kraju.

Główne zalety procedury PCT:

• sprawozdanie z poszukiwań międzynarodowych 
(International Search Report), które pozwala wstępnie 
ocenić szanse na uzyskanie ochrony patentowej przed 
dokonaniem zgłoszeń krajowych

• w przypadku negatywnego wyniku sprawozdania 
z poszukiwań międzynarodowych – możliwość 
dodatkowego badania (International Preliminary 
Examination) celem dokładniejszej oceny szans na 
uzyskanie ochrony patentowej

• odsunięcie w czasie kosztów zgłoszeń krajowych do 
30/31 miesiąca od daty pierwszeństwa

Kraje członkowskie należące do PCT to większość 
największych krajów świata (do PCT nie należą jednak: 
Argentyna i Tajwan)

źródło: www.wipo.int
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Procedura krajowa - inne kraje

Procedury w innych urzędach zagranicznych charakteryzują się podobnymi etapami jak omówione powyżej w nawiązaniu do 
procedur przed UPRP, EPO czy USPTO, przy czym pewne etapy mogą w nich nie występować: 
• jedynie w niektórych urzędach wnosi się opłaty za kontynuację postępowania (odpowiednik renewal fee w EPO)
• jedynie niektóre urzędy sporządzają sprawozdania o stanie techniki (jak UPRP czy EPO)
• w wielu urzędach składa się wniosek o badanie jak w EPO, co wiąże się z wniesieniem dodatkowych opłat urzędowych 

(szczególnie wysokie np. w Japonii)

Poniższa tabela przedstawia porównanie procedur w różnych krajach, wybieranych do ochrony najczęściej:

* dla 50% patentów przyznanych w 2018r. 

Patent US1675551 (Harley)

Patent US96345D (Sikorsky)
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Założenia: zgłoszenie wynalazku ma niewielki poziom 
skomplikowania (objętość 12 stron: opis, zastrzeżenia  to 3000 
słów + 4 strony rysunków, mniej niż 15 zastrzeżeń), opłaty 
urzędowe wyliczone z uwzględnieniem zniżek dla instytucji 
naukowych.

Poniżej omówiono poszczególne etapy 1-12 poszczególnych 
zdarzeń oraz powiązane z nimi hipotetyczne koszty  
(w przypadku, gdy pełnomocnikiem w Polsce nie jest rzecznik 
patentowy AGH). 

1.01.2019 (1) zespół naukowców dokonuje wynalazku. 

1.02.2019 (2) opracowany zostaje wstępny opis wynalazku 
i przekazany do rzecznika patentowego do badania zdolności 
patentowej (szacunkowe koszty: 3000zł). W wyniku badania 
okazuje się, że są znane zbliżone rozwiązania, a zatem 
przewidywany zakres ochrony należy nieco zawęzić, lecz istnieje 
szansa na uzyskanie ochrony w szerokim zakresie. 

5.05.2019 (3) rzecznik patentowy wspólnie z naukowcami 
opracowuje opis wynalazku, uwzględniając w nim zarówno 
początkowe koncepcje, jak też i różne możliwe alternatywne 
przykłady wykonania, aby utrudnić konkurencji obejście 
patentu. Zgłoszenie patentowe zostaje złożone w polskim 
urzędzie patentowym (szacunkowe koszty: 5000zł, opłaty 
urzędowe: 500 zł).

1.10.2019 (4) Urząd Patentowy RP sporządza sprawozdanie 
o stanie techniki. Przedstawione są w nim dokumenty 
podważające zdaniem urzędu zdolność patentową wynalazku. 

1.02.2020 (5) naukowcy wraz z rzecznikiem patentowym 
analizują zarzuty z Urzędu Patentowego RP i dochodzą do 
wniosku, że tylko częściowo są one zasadne. Wniosek: należy 
dokonać niewielkiej korekty zastrzeżeń, opracowano argumenty 
na obronę przed zarzutami związanymi z cytowanymi 
dokumentami (szacunkowe koszty: 2000zł). 

Przykład 1: procedura PL + US, DE 
- przebieg i koszty postępowania

Poniższy przykład przedstawia hipotetyczny scenariusz rozwoju wydarzeń podczas prowadzenia procedury objęcia ochroną 
patentową wynalazku w wąskim zakresie terytorialnym: rozpoczęcie postępowania od zgłoszenia polskiego, następnie 
dokonanie zgłoszeń w USA i Niemczech. 
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Przykład 1: procedura PL + US, DE c.d.

5.05.2020 (6) przed upływem 12 miesięcy od pierwszego 
zgłoszenia w Polsce zostają dokonane zgłoszenia krajowe 
w USA i Niemczech z powołaniem się na pierwszeństwo ze 
zgłoszenia polskiego. Zgłoszenia są opracowane na podstawie 
zgłoszenia polskiego. Szacunkowe koszty zgłoszeń wynoszą 
(koszty pełnomocnika za dostosowanie zgłoszenia do wymogów 
krajowych i zgłoszenie + opłaty urzędowe + tłumaczenia):
   - USA: 2500 + 800 + 500 USD
   - DE: 1500 + 40 + 400 EUR

10.08.2021 (7) urząd patentowy w USA wydaje zawiadomienie o 
przeszkodach, w którym przedstawia dokument ze stanu techniki 
stanowiący zdaniem urzędu przeszkodę w uzyskaniu patentu, 
nieznany dotychczas. Opracowano odpowiedź na te zarzuty  
i korektę zastrzeżeń (szacunkowe koszty: 2000 USD). 

10.12.2021 (8) urząd patentowy w USA wydaje decyzję  
o przyznaniu patentu, dokonano należnej kontroli dokumentacji, 
wniesiono należne opłaty (szacunkowe koszty pełnomocnika: 
1000 USD +  opłaty urzędowe 500 USD). Wniesienie tej opłaty 
zapewnia ochronę na pierwsze 3,5 roku od publikacji patentu.

5.05.2022 (9) urząd polski wydaje zawiadomienie o 
przeszkodach, w którym przedstawia dokument cytowany 
wcześniej przez urząd w USA. Opracowano odpowiedź na te 
zarzuty i korektę zastrzeżeń analogicznie do postępowania w 
USA (szacunkowe koszty: 1000 zł).

10.09.2022 (10) urząd polski wydaje decyzję o przyznaniu 
patentu. W odpowiedzi na decyzję zostają wniesione należne 
opłaty za publikację i pierwsze 4 lata ochrony (łącznie około 800 
zł).

10.10.2022 (11) po uzyskaniu patentów w USA i w Polsce 
zgłaszający ma dość dużą pewność, że wynalazek został 
gruntownie przebadany i w Niemczech nie powinny pojawić się 
dodatkowe zarzuty. Zostaje zatem złożony wniosek o badanie 
w Niemczech (z pominięciem wcześniejszego poszukiwania, 
które jest opcjonalne), wraz z korektą zastrzeżeń do wersji, na 
którą udzielono ochrony w Polsce i w USA (szacunkowy koszt 
pełnomocnika: 800 EUR + opłaty urzędowe 350 EUR).

9.04.2023 (12) urząd niemiecki wydaje decyzję o przyznaniu 
patentu (szacunkowy koszt obsługi: 400 EUR). 

Po uzyskaniu ochrony wnoszone są opłaty za utrzymanie 
patentów w mocy w kolejnych latach w poszczególnych krajach 
(w Polsce i w Niemczech - corocznie, w USA - co 4 lata).  

Sumarycznie, przyjęte szacunkowe koszty kształtują się 
następująco (kwoty podane w EUR, netto):

            * 1 rok = 2019, 2 rok = 2020 itd. 

Podane powyżej koszty zostały opracowane na podstawie 
obserwacji rynku usług patentowych. Należy je traktować 
jedynie jako szacunkowe określenie przewidywanych 
wydatków. Na wysokość opłat może mieć wpływ obszerność  
i poziom skomplikowania tematu, doświadczenie pełnomocnika 
czy pilność trybu wykonania prac. Obserwacje rynku wskazują, że  
w rzeczywistości koszty te mogą się wahać w zakresie od połowy 
do dwukrotności podanych kwot. Opłaty urzędowe aktualne na 
rok 2019, w dalszych latach mogą ulec zmianie.  

Patent US4378116 (Rubik)
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Założenia: zgłoszenie wynalazku ma średni poziom 
skomplikowania (objętość 16 stron: opis, zastrzeżenia  to 4000 
słów + 4 strony rysunków, mniej niż 15 zastrzeżeń), opłaty 
urzędowe wyliczone z uwzględnieniem zniżek dla instytucji 
naukowych.

Poniżej omówiono poszczególne etapy 1-12 postępowania oraz 
powiązane z nimi hipotetyczne koszty. 

1.01.2019 (1) zespół naukowców dokonuje wynalazku. 

1.02.2019 (2) opracowany zostaje wstępny opis wynalazku 
i przekazany do rzecznika patentowego do badania zdolności 
patentowej (szacunkowe koszty: 3000zł). W wyniku badania 
okazuje się, że są znane zbliżone rozwiązania, a zatem 
przewidywany zakres ochrony należy nieco zawęzić, lecz istnieje 
szansa na uzyskanie ochrony w szerokim zakresie. 

5.05.2019 (3) rzecznik patentowy wspólnie z naukowcami 
opracowuje opis wynalazku (w języku angielskim), uwzględniając 
w nim zarówno początkowe koncepcje, jak też i różne możliwe 
alternatywne przykłady wykonania, aby utrudnić konkurencji 
obejście patentu. Zgłoszenie patentowe zostaje złożone w 
europejskim urzędzie patentowym za pośrednictwem Urzędu 
Patentowego RP (szacunkowe koszty pełnomocnika: 2500 EUR 
+ opłaty urzędowe: 1420 EUR).

1.10.2019 (4) EPO sporządza sprawozdanie o stanie techniki. 
Przedstawione są w nim dokumenty podważające zdaniem 
urzędu zdolność patentową wynalazku. 

1.02.2020 (5) naukowcy wraz z rzecznikiem patentowym 
analizują zarzuty z EPO i dochodzą do wniosku, że tylko częściowo 
są one zasadne. Wniosek: należy dokonać niewielkiej korekty 
zastrzeżeń, opracowano argumenty na obronę przed zarzutami 
związanymi z cytowanymi dokumentami (szacunkowe koszty: 
2000zł). 

5.05.2020 (6) przed upływem 12 miesięcy od pierwszego 
zgłoszenia EP zostaje dokonane zgłoszenie krajowe w USA  
z powołaniem się na pierwszeństwo ze zgłoszenia EP. Zgłoszenie 
zostaje opracowane na podstawie zgłoszenia europejskiego 
(koszty pełnomocnika za dostosowanie zgłoszenia do procedury 
krajowej i zgłoszenie: 2500 USD + opłaty urzędowe 800 USD).

5.05.2021 (7) w ciągu 6 miesięcy po publikacji zgłoszenia EP (tj. 
zwykle do 24 miesięcy od daty pierwszeństwa) zostaje złożony 
wniosek o badanie w EPO, wraz z odpowiedzią na zarzuty ze 
sprawozdania o stanie techniki. Zostaje również wniesiona 
opłata okresowa za 3 rok postępowania (szacunkowe koszty 
pełnomocnika: 1000 EUR + opłaty urzędowe 2200 EUR). 

Przykład 2: procedura EP + US 
- przebieg i koszty postępowania

Poniższy przykład przedstawia hipotetyczny scenariusz rozwoju wydarzeń podczas prowadzenia procedury objęcia ochroną 
patentową wynalazku w umiarkowanym zakresie terytorialnym: rozpoczęcie postępowania od zgłoszenia europejskiego,  
a następnie dokonanie zgłoszenia w USA. 
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Przykład 2: procedura EP + US c.d.

10.08.2021 (8) urząd patentowy w USA wydaje zawiadomienie o 
przeszkodach, w którym przedstawia dokument ze stanu techniki 
stanowiący zdaniem urzędu przeszkodę w uzyskaniu patentu, 
nieznany dotychczas. Opracowano odpowiedź na te zarzuty  
i korektę zastrzeżeń (szacunkowe koszty: 2000 USD). 

10.12.2021 (9) urząd patentowy w USA wydaje decyzję  
o przyznaniu patentu, dokonano należnej kontroli dokumentacji, 
wniesiono należne opłaty (szacunkowe koszty pełnomocnika: 
1000 USD +  opłaty urzędowe 500 USD). Wniesienie tej opłaty 
zapewnia ochronę na pierwsze 3,5 roku od publikacji patentu.

20.12.2021 (10) w EPO zostaje złożona korekta zastrzeżeń 
do wersji zgodnej z udzielonym patentem w USA, aby EPO  
w ramach badania nie powieliło zarzutów postawionych przez 
urząd w USA (szacunkowe koszty pełnomocnika: 500 EUR). 
Zostaje również złożony wniosek o przyspieszenie badania. 

3.03.2022 (11) EPO wydaje decyzję o przyznaniu patentu. W 
odpowiedzi na decyzję zostają przesłane tłumaczenia zastrzeżeń 
na język niemiecki i francuski oraz zostaje wniesiona opłata 
za udzielenie patentu i za 4. rok postępowania (szacunkowe 
koszty: 600 EUR + opłata urzędowa 1510 EUR). 

połowa 2022  (12) w ciągu 3 miesięcy po tym, jak EPO 
opublikował patent europejski, zostają dokonane walidacje 
patentu w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii (poprzez 
wyznaczenie krajowych pełnomocników) oraz w Polsce (poprzez 
wyznaczenie krajowego pełnomocnika i złożenie tłumaczenia). 
Całkowite koszty walidacji to ok. 2000 EUR.

Po uzyskaniu ochrony wnoszone są opłaty za utrzymanie 
patentów w mocy w kolejnych latach w poszczególnych krajach 
(w DE/FR/GB/PL - corocznie, w USA - co 4 lata).  

Sumarycznie, przyjęte szacunkowe koszty kształtują się 
następująco (kwoty podane w EUR, netto):

                 * 1 rok = 2019, 2 rok = 2020 itd. 

Podane powyżej koszty zostały opracowane na podstawie 
obserwacji rynku usług patentowych. Należy je traktować 
jedynie jako szacunkowe określenie przewidywanych 
wydatków. Na wysokość opłat może mieć wpływ obszerność  
i poziom skomplikowania tematu, doświadczenie pełnomocnika 
czy pilność trybu wykonania prac. Obserwacje rynku wskazują, że  
w rzeczywistości koszty te mogą się wahać w zakresie od połowy 
do dwukrotności podanych kwot. Opłaty urzędowe aktualne na 
rok 2019, w dalszych latach mogą ulec zmianie.  

Patent US3079728 (Hula Hoop)

Patent US4156948 (Transformer)
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Przykład 3:  procedura PCT
- przebieg i koszty postępowania

Poniższy przykład przedstawia hipotetyczny scenariusz rozwoju wydarzeń podczas prowadzenia procedury objęcia ochroną 
patentową wynalazku w szerokim zakresie terytorialnym, obejmującym Polskę, EPO (DE/FR/GB/IT/ES/NL/PL), USA, Japonię, 
Koreę, Chiny i Rosję. 

Zgłoszenie wynalazku ma średni poziom 
skomplikowania:
• objętość 20 stron (opis, zastrzeżenia  

to 6000 słów + 4 strony rysunków)
• mniej niż 15 zastrzeżeń
• opłaty urzędowe wyliczone  

z uwzględnieniem zniżek dla instytucji 
naukowych.

Na kolejnych stronach omówiono 
poszczególne etapy 1-21 postępowania 
oraz powiązane z nimi hipotetyczne  
koszty. 
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Przykład 3: procedura PCT c.d.

Przykładowy scenariusz postępowania może wyglądać 
następująco

1.01.2019 (1) zespół naukowców dokonuje wynalazku. 

1.02.2019 (2) opracowany zostaje wstępny opis wynalazku  
i przekazany do rzecznika patentowego do badania zdolności 
patentowej (szacunkowe koszty: 3000zł). W wyniku badania 
okazuje się, że są znane zbliżone rozwiązania, a zatem 
przewidywany zakres ochrony należy nieco zawęzić, lecz 
istnieje szansa na uzyskanie ochrony w szerokim zakresie. 

5.05.2019 (3) rzecznik patentowy wspólnie z naukowcami 
opracowuje opis wynalazku, uwzględniając w nim zarówno 
początkowe koncepcje, jak również alternatywne przykłady 
wykonania, aby utrudnić konkurencji obejście patentu. 
Zgłoszenie patentowe zostaje złożone w polskim urzędzie 
patentowym (szacunkowe koszty: 5000zł, opłaty urzędowe: 
500 zł).

1.10.2019 (4) Urząd Patentowy RP sporządza sprawozdanie 
o stanie techniki. Przedstawione są w nim dokumenty 
podważające zdaniem urzędu zdolność patentową wynalazku. 

1.02.2020 (5) naukowcy wraz z rzecznikiem patentowym 
analizują zarzuty z Urzędu Patentowego RP i dochodzą 
do wniosku, że tylko częściowo są one zasadne. Wniosek: 
należy dokonać niewielkiej korekty zastrzeżeń, opracowano 
argumenty na obronę przed zarzutami związanymi z cytowanymi 
dokumentami (szacunkowe koszty: 2000zł). 

5.05.2020 (6) przed upływem 12 miesięcy od pierwszego 
zgłoszenia w Polsce zostaje dokonane zgłoszenie PCT  
z powołaniem się na pierwszeństwo ze zgłoszenia polskiego. 
Zgłoszenie jest opracowane na podstawie zgłoszenia 
polskiego, przy czym dodano dodatkowe przykłady wykonania 
rozwiązania opracowane w toku prac nad wynalazkiem, które 
naukowcy prowadzili po dokonaniu zgłoszenia polskiego 
(to obecnie ostatni moment, w którym można podać nowe 
informacje merytoryczne na temat wynalazku). Zgłoszenie jest 
opracowane w języku angielskim (szacunkowe koszty: 2000 
EUR), jako międzynarodowy organ poszukiwań wyznaczono 
EPO (opłaty urzędowe: ok. 3000 EUR). 

30.08.2020 (7) urząd przesyła sprawozdanie z poszukiwań 
międzynarodowych. Przedstawione są w nim dodatkowe 
dokumenty, nieznane dotychczas, podważające zdaniem 
urzędu zdolność patentową wynalazku. Naukowcy wraz  
z rzecznikiem patentowym analizują zarzuty ze sprawozdania  
i stwierdzają, że nie są one zasadne. Złożony zostaje wniosek 
o badanie międzynarodowe (szacunkowe koszty: 1000 EUR  
+ opłaty urzędowe: 2000 EUR).

15.02.2021 (8) urząd przesyła wynik badania 
międzynarodowego. Uznaje, że argumenty na obronę 
rozwiązania podane we wniosku o badanie są przekonujące  
i potwierdza, że rozwiązanie ma zdolność patentową. Zasadnym 
jest zatem dalsze kontynuowanie postępowania w ramach faz 
krajowych.

5.12.2021 (9) przed upływem 30 miesięcy od daty pierwszeństwa 
(tj. 5.05.2019r.) zostają dokonane zgłoszenia w ramach 
faz krajowych w USA, Japonii, Chinach (tj. do 5.11.2021r.)  
a przed upływem 31 miesięcy zostają dokonane zgłoszenia 
w ramach fazy regionalnej w EPO i faz krajowych w Korei  
i Rosji (tj. do 5.12.2021r.). Koszty zgłoszeń wyniosły (kolejno 
podane szacunkowe koszty pełnomocnika za dostosowanie 
treści zgłoszenia do wymogów urzędu krajowego i dokonanie 
zgłoszenia + opłaty urzędowe + ewentualne tłumaczenia na 
język krajowy inny niż angielski):
   - EPO: 1000 + 2500 EUR (w tym wniosek o badanie). 
   - USA: 2500 + 800 USD
   - Japonia: 3000 + 150 + 1800 USD 
   - Korea: 3000 + 100 + 1800 USD
   - Chiny: 2500 + 150 + 1500 USD 
   - Rosja: 2000 + 100 + 1300 EUR
Po kilku miesiącach od dokonania zgłoszeń w poszczególnych 
krajach, krajowe urzędy patentowe przeprowadzają badania 
formalne i publikują zgłoszenia krajowe.  

5.05.2022 (10) w Chinach zostaje złożony wniosek o badanie 
(szacunkowe koszty: 500 USD + opłata urzędowa 150 USD)

30.12.2022 (11) EPO wydaje decyzję o przyznaniu patentu, gdyż 
potwierdził pozytywny wynik badania międzynarodowego. 
W odpowiedzi na decyzję zostają przesłane tłumaczenia 
zastrzeżeń na język niemiecki i francuski oraz zostaje wniesiona 
opłata za udzielenie patentu (szacunkowe koszty: 600 EUR  
+ opłata urzędowa 925 EUR). 

10.02.2023 (12) UPRP wydaje decyzję o przyznaniu patentu, 
gdyż dokumenty cytowane w późniejszym etapie dla zgłoszenia 
PCT nie były przeszkodą dla zakresu ujawnionego w pierwszym 
zgłoszeniu polskim. W odpowiedzi na decyzję zostają wniesione 
należne opłaty za publikację i pierwsze 5 lat ochrony (łącznie 
około 1200 zł). 

20.04.2023  (13) w ciągu 3 miesięcy po tym, jak EPO opublikował 
patent europejski, zostają dokonane walidacje patentu  
w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii (poprzez wyznaczenie 
krajowych pełnomocników), Włoszech, Hiszpanii, Holandii  
i w Polsce (poprzez wyznaczenie krajowych pełnomocników  
i złożenie tłumaczeń). Walidacji patentu w Polsce dokonano 
(pomimo udzielonego patentu polskiego) ze względu na szerszy 
zakres merytoryczny patentu EP względem wcześniejszego 
zgłoszenia polskiego. Wynalazek w Polsce korzysta więc  
z ochrony poprzez dwa patenty o różnym zakresie ochrony. 
Całkowite koszty walidacji w tych krajach to ok. 6000 EUR.
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Przykład 3: procedura PCT c.d.

Uwaga: działania związane z walidacją w 2023r. w rzeczywistości 
prawdopodobnie nie będą już konieczne, gdyż trwają obecnie 
prace nad jednolitym patentem unijnym, który umożliwi 
uzyskanie ochrony w całej UE bez konieczności składania 
tłumaczeń i wyznaczania krajowych pełnomocników. 
Następnie (do 5.05.2023r.) wniesiono  opłaty za utrzymanie  
w mocy patentu europejskiego w tych krajach, w których został 
walidowany (koszty to około 600 EUR).

5.05.2023 (14) przed upływem 3 lat od daty zgłoszenia PCT 
złożono wnioski o badanie w kolejnych krajach, w których 
należy je składać w trybie odrębnych wniosków, opierając się 
na zastrzeżeniach podanych w ramach wejścia w fazę krajową 
(podane kolejno szacunkowe koszty pełnomocnika + opłaty 
urzędowe):
   - Japonia: 500 + 1100 USD
   - Korea: 500 + 500 USD
   - Rosja: 400 EUR +  100 EUR

10.08.2023 (15) urząd patentowy w USA wydaje zawiadomienie 
o przeszkodach, w którym przedstawia dokument stanowiący 
zdaniem urzędu przeszkodę w uzyskaniu patentu. Opracowano 
odpowiedź na te zarzuty, bez konieczności korekty zastrzeżeń 
(szacunkowe koszty: 2000 USD). 

10.12.2023 (16) urząd patentowy w USA wydaje decyzję  
o przyznaniu patentu, dokonano należnej kontroli dokumentacji, 
wniesiono należne opłaty (szacunkowe koszty pełnomocnika: 
1000 USD +  opłaty urzędowe 500 USD). Wniesienie tej opłaty 
zapewnia ochronę na pierwsze 3,5 roku od publikacji patentu. 

1.02.2024 (17) urząd patentowy w Japonii wydaje zawiadomienie 
o przeszkodach, w którym przedstawa dodatkowe dokumenty 
japońskie stanowiące zdaniem urzędu przeszkodę w uzyskaniu 
patentu. Opracowano odpowiedź na te zarzuty, wraz z korektą 
zastrzeżeń (szacunkowe koszty pełnomocnika: 3000 USD).

1.04.2024 (18) urząd patentowy w Chinach wydaje 
zawiadomienie o przeszkodach, w którym przedstawia dodatkowe 
dokumenty chińskie stanowiące zdaniem urzędu przeszkodę  
w uzyskaniu patentu. Opracowano odpowiedź na te zarzuty, wraz 
z korektą zastrzeżeń, uwzględniając również zarzuty postawione 
przez urząd w Japonii (szacunkowe koszty pełnomocnika: 3000 
USD).

1.05.2024 (19) urząd patentowy w Korei wydaje zawiadomienie 
o przeszkodach, w którym przedstawia dokumenty cytowane 
wcześniej przez urzędy w Chinach i Japonii, stanowiące 
zdaniem urzędu przeszkodę w uzyskaniu patentu. Opracowano 
odpowiedź na te zarzuty analogicznie do ostatniej odpowiedzi 
udzielonej w Chinach (szacunkowe koszty pełnomocnika: 2000 
USD).

1.10.2024 (20) urząd patentowy w Rosji wydaje zawiadomienie 
o przeszkodach, w którym przedstawia dokumenty cytowane 
wcześniej przez urzędy w Chinach i Japonii, stanowiące 
zdaniem urzędu przeszkodę w uzyskaniu patentu. Opracowano 
odpowiedź na te zarzuty analogicznie do ostatniej odpowiedzi 
udzielonej w Chinach (szacunkowe koszty pełnomocnika: 1500 
EUR).

początek 2025 (21) urzędy patentowe w poszczególnych 
krajach wydają decyzje o udzieleniu patentu, koszty ich obsługi 
wynoszą (podane kolejno szacunkowe koszty pełnomocnika  
+ opłaty urzędowe)
   - Japonia: 500 + 100 USD (w tym ochrona przez pierwsze 3 lata  
     po publikacji patentu)
   - Korea: 500 + 300 USD (w tym ochrona przez pierwsze 3 lata  
     po publikacji patentu)
   - Chiny: 500 USD + 100 USD
   - Rosja: 300 + 100 EUR

Po uzyskaniu ochrony wnoszone są opłaty za utrzymanie 
patentów w mocy w kolejnych latach. 

Warto zauważyć, że w sytuacji opisanej powyżej w ramach 
badania w Japonii i Chinach (a w konsekwencji w Korei i Rosji) 
pojawiły się dodatkowe dokumenty ze stanu techniki, które 
wymusiły dalsze zawężenie zakresu ochrony. Dokumenty te 
pojawiły się w postępowaniu już po udzieleniu patentów w 
Europie i w USA. Należy mieć zatem na uwadze, że te udzielone 
już patenty EP i US mogą być podatne na ograniczenie w 
przypadku późniejszych sporów sądowych. 

Sumarycznie, przyjęte szacunkowe koszty kształtują się 
następująco (kwoty podane w EUR, netto):

   * 1 rok = 2019, 2 rok = 2020 itd. 

Podane powyżej koszty zostały opracowane na podstawie 
obserwacji rynku usług patentowych. Należy je traktować 
jedynie jako szacunkowe określenie przewidywanych 
wydatków. Na wysokość opłat może mieć wpływ obszerność  
i poziom skomplikowania tematu, doświadczenie pełnomocnika 
czy pilność trybu wykonania prac. Obserwacje rynku wskazują, że  
w rzeczywistości koszty te mogą się wahać w zakresie od połowy 
do dwukrotności podanych kwot. Opłaty urzędowe aktualne na 
rok 2019, w dalszych latach mogą ulec zmianie.  
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