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Międzynarodowe zgłoszenie patentowe (PCT)

1 Czym jest patent?

Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku na terytorium danego państwa lub
państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. Wynalazek
jest rozwiązaniem o charakterze technicznym i stanowi nowy sposób wykonania czegoś lub nowe
rozwiązanie problemu. Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe (nieznane przy aktualnym
poziomie techniki), posiadają poziom wynalazczy (nieoczywiste dla osoby wykwalifikowanej w
danej dziedzinie techniki) i nadają się do przemysłowego stosowania.
Teorie naukowe, kreacje estetyczne, wzory matematyczne, odmiany roślin i zwierząt, odkrycia naturalnych
substancji, metody prowadzenia działalności gospodarczej, metody leczenia medycznego czy programy
komputerowe z reguły nie mają zdolności patentowej.

Jak sprawdzić czy patent jest nowy?
W celu ustalenia, czy i które szczegóły wynalazku są nowe, należy sprawdzić aktualny stan techniki. Można
zrobić to poprzez bezpłatną bazę danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Patentscope.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zobacz Broszurę Informacyjną European IPR Helpdesk poświęconej
wyszukiwaniu informacji o patentach.
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Prawa patentowe mają charakter terytorialny. Oznacza to, że ochrona jest ważna tylko w krajach, w których patent
został udzielony. W celu uzyskania ochrony patentowej w wielu krajach zgłaszający może złożyć indywidualne
wnioski w poszczególnych krajach lub wybrać inny sposób rejestracji. (Zobacz naszą IPR Chart o patencie
europejskim). Układ o współpracy patentowej (PCT) jest to system zgłoszeniowy, zarządzany przez WIPO, który
pozwala na dokonanie jednego międzynarodowego zgłoszenia patentowego o takim samym skutku jak zgłoszenia
krajowe dokonane w odrębnych państwach PCT. W ramach PCT wnioskodawcy mogą złożyć jeden wniosek w
jednym języku i opłacony w jednej walucie (CHF) w ponad 150 krajach.

3 Kto może złożyć zgłoszenie PCT?
Obywatele lub rezydenci państw stron PCT mogą złożyć zgłoszenie.
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Wnioski można składać za pośrednictwem
krajowych urzędów patentowych (KUP) lub
bezpośrednio w WIPO, jeśli jest to dozwolone.
Obywatele lub rezydenci kraju będącego stroną
Konwencji o patencie europejskim mogą również
składać wnioski o PCT za pośrednictwem
Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), o ile
zezwalają na to przepisy krajowe.

5 Kiedy należy złożyć zgłoszenie PCT?

Zgłoszenie PCT można złożyć bezpośrednio lub w ciągu 12 miesięcy od daty wcześniejszego zgłoszenia tego
samego wynalazku. Ten ostatni daje zgłaszającemu prawo pierwszeństwa przed ewentualnymi zgłoszeniami tego
samego wynalazku złożonymi w tym okresie.
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PCT obejmuje dwa etapy: (1) etap międzynarodowy, który składa się z międzynarodowego zgłoszenia, poszukiwań
międzynarodowych, publikacji i międzynarodowego badania wstępnego (jeśli jest wymagane), (2) fazy krajowe w
państwach wnioskowanej ochrony lub regionalne przed regionalnymi organizacjami patentowymi.

7 Co dzieje się podczas etapu międzynarodowego?
Po złożeniu wniosku sporządza się międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (ISR) wskazujące na wynalazki
zbliżone do wynalazku zgłaszanego.
Na żądanie sporządza się również międzynarodowe sprawozdanie wstępne dotyczące zdolności patentowej.
W trakcie procesu badania wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie dalszych wyjaśnień i/lub
wprowadzenie zmian przed sporządzeniem sprawozdania końcowego. Sprawozdanie zawiera opinię dot. nowości,
poziomu wynalazczego i przemysłowego zastosowania zgłaszanego wynalazku, aby zapewnić zgłaszającemu
podstawę do oceny szans uzyskania patentu w fazach krajowych. Sprawozdanie nie ma jednak mocy wiążącej.
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Wnioskodawcy muszą wejść w fazę krajową aby ubiegać się o ochronę w wyznaczonych państwach. Należy uiścić
opłaty krajowe i dostarczyć dodatkowe dokumenty (np. tłumaczenia, jeśli są wymagane). Faza międzynarodowa
kończy się zwykle po upływie 30 miesięcy* od daty zgłoszenia międzynarodowego (lub od daty pierwszeństwa, jeśli
istnieje).
Rozpatrywanie zgłoszenia w ramach fazy krajowej jest przeprowadzane przez urzędy krajowe zgodnie z ich przepisami
krajowymi (np. dalsza analiza w razie potrzeby itp.), Odrębne patenty krajowe są przyznawane w wyznaczonych
państwach i podlegają przepisom prawa krajowego (np. czas ochrony itp.).
*dokładnę informację na temat dlugości terminów w poszczególnych krajach można znaleść tutaj.

9 Jakie są opłaty?
Zgłoszenie międzynarodowe

1,330 CHF

Opłata za poszukiwanie

150–2,000 CHF

(w zależności od wybranego organu)

Opłaty krajowe

Opłaty za przesyłanie i inne opłaty
wymagane przez wyznaczone urzędy w
fazie krajowej

Obniżki opłat istnieją w odniesieniu do zgłoszeń elektronicznych i wnioskodawców z niektórych krajów. W celu uzyskania
szczegółówych informacji, kliknij tutaj.
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