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DIP-VII-0700-4/1/12 Pani Ewa Kopacz 
CD If' / blt9/~'L Marszalek Sejmu RP 

W zwiazku z otrzymana przy pismie z dnia 26 marca 2012 r., znak: SPS-023-3069/12, 
interpelacja Pani Posel Krystyny Lybackiej w sprawie stanowiska Polski dotyczqcego 
projektowanego porozumienia panstw europejskich 0 utworzeniu jednolitej ochrony 
patentowej, uprzejmie przekazuje wyjasnienia w przedmiotowej sprawie stanowiace 
odpowiedz na interpelacje. 

Pragne poinformowac, ze utworzenie systemu jednolitej ochrony patentowej, w tyro 
ustanowienie jednolitego systemu rozstrzygania sporow patentowych zostalo uznane w DE za 
potencjalne izrodlo rwzrostu gospodarczego wczasach kryzysu ekonomicznego. Dossier 
patentowe stanowi jedno z priorytetowych dzialan Unii Europejskiej w obszarze rynku 
wewnetrznego. Nalezy zauwazyc, ze dyskusja wokol koniecznosci utworzenia jednolitego 
systemu patentowego w Unii Europejskiej toczy sie od ponad 35 lat, przede wszystkim 
z uwagi na trudnosci w osiagnieciu porozumienia co do jezykow i zasad postepowania. 

Celem ustanowienia systemu patentu jednolitego nie jest zastapienie krajowych 
systemow patentowych lecz koegzystencja z nimi, tak aby zglaszajacy mial swobodny wyb6r 
pomiedzy dostepnymi rodzajami ochrony patentowej, dostosowanymi do jego potrzeb. 
Oznacza to, ze podmiot ubiegajacy sie 0 udzielenie patentu bedzie mial swobode wystapienia 
o patent krajowy, patent .europejski obowiazujacy w jednym lub wiekszej liczbie panstw 
umawiajacych sie w ramach Konwencji 0 udzielaniu patentow europejskich lub tez 
o projektowany patent jednolity. 

Rzad RP wyrazil swoje poparcie dla prac nad stworzeniem jednolitego systemu 
ochrony patentowej w stanowiskach Rzadu RP przyjetych przez KSE - w odniesieniu do 
decyzji Rady upowazniajacej do podjecia wzmocnionej wspolpracy w dziedzinie tworzenia 
jednolitego systemu ochrony patentowej - w dniu -25 lutego 2011 r., a w odniesieniu do 
dwochproje~owrozporz'ldzeJiws. patentujednolitego -_ w.dniu 25 maja 2011 r. 
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W przyjetych stanowiskach obecnie wystepujacy system ochrony patentowej jest 
kosztowny, nieefektywny i stanowi bariere dla rozwoju innowacyjnosci, w szczegolnosci 
malych i srednich przedsiebiorcow, ale rowniez dla rynku wewnetrznego Unii Europej skiej. 

Pozostawanie Polski poza systemem wzmocnionej wspolpracy w kwestii jednolitej 
ochrony patentowej w efekcie pozbawiloby calkowicie Polske realnego wplywu na ksztalt 
projektowanych rozwiazan. 

Nalezy miec na uwadze, ze wprowadzenie jednolitej ochrony patentowej, zdaniem 
Komisji Europejskiej, przyczyni sie do obnizenia 0 ok. 80 % kosztow uzyskania ochrony 
patentowej. Obnizenie kosztow bedzie mozliwe, w szczegolnosci z uwagi na brak oplat za 
uslugi zwiazane z tlumaczeniem patentu na jezyki urzedowe 25 panstw czlonkowskich, a co 
za tym idzie brak koniecznosci walidacji (tj. przeprowadzenie procedury zwiazanej 
z dostarczeniem tlumaczenia patentu europejskiego na jezyk urzedowy panstwa 
czlonkowskiego w celu nadania skutecznosci na jego terytoriurn), brak koniecznosci 
korzystania z przymusu rzecznikowskiego w postepowaniu przed urzedami panstw 
czlonkowskich w zakresie walidacji patentu, czy tez brak oplat za uslugi rzecznik6w 
patentowych poza granicami polski w zwiazku z walidacja patentu. Dzieki wprowadzeniu 
jednolitego systemu ochrony patentowej zostana rowniez obnizone koszty dochodzenia praw 
patentowych, ktore obecnie wymagaja prowadzenia wielu postepowan przed sadami 
w roznych kraj ach UE. 

Wedlug Komisji Europejskiej, koszt uzyskania patentu europejskiego z walidacja dla 
13 panstw wynosi ok. 20 000 Euro, z czego ok. 14 000 Euro - to koszty tlumaczen (dla 
porownania - koszt uzyskania patentu w USA wynosi ok. 1850 USD). Wedlug danych 
Komisji Europejskiej ' dot. koszt6w zwiazanych z uzyskaniem patentu jednolitego 
obejmujacego wszystkie 27 panstw czlonkowskich oplaty moglyby wynosic 6200 EUR, 
zczego jedynie 10 % obejmowaloby koszty tlumaczenia. 

Ponadto, przyjecie nowych regulacji w zakresie jednolitej ochrony patentowej nie 
oznacza, ze wylacznie panstwa wysoko rozwiniete beda beneficjentami, a dla polskich 
przedsiebiorcow beda one oznaczac wzrost ryzyka prawnego, koszt6w prowadzenia 
dzialalnosci oraz zmniej szenie zdolnosci konkurowania z podmiotami zagranicznymi. 

Wskazniki ekonomiczne w raportach Komisji Europejskiej pokazuja, ze niesprawny 
system patentowy dotyka wiele MSP z mniejszych panstw czlonkowskich lub z tych, ktore 
maja mniej rozwiniete rynki. Wysokie koszty i fragmentaryzacja systemu powoduje, ze 
obecna aktywnosc patentowajest niska wpor6wnaniu do potencjalu i wielkosci kraju. 

Obnizenie kosztow uzyskania patentu w czesci panstw Unii Europejskiej zacheci 
polskie podmioty gospodarcze do zwiekszenia aktywnosci innowacyjnej, co z kolei przyczyni 
sie do podniesienia ich konkurencyjnosci na rynku wewnetrznym, jak rowniez doprowadzi do 
zwiekszenia zainteresowania tych podmiot6w ochrona swoich rozwiazan technicznych 
wEuropie. . 

Odnoszac sie do poruszanych watpliwosci wokol .kwestii jezykowych i koszt6w 
tlumaczen, pragne wskazac, ze zasadniczo projekty rozporzadzen i urnowy miedzynarodowej 
opierac sie beda na zasadach jezykowych, kt6re sa obecnie stosowane przez Europejski Urzad 
Patentowy. Podstawowa roznica pomiedzy patentem europejskim, a projektowanym patentem 
jednolitym, polega na tym, iz 0 ile patent europejski obowiazuje jedynie w panstwach 

I DanepochodzaZ okresu sprzedustanowienia mechanizrnu wzrnocnionej wspolpracyw grupie25 panstwczlonkowskich. 
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wyznaczonych w zgloszeniu patentowym i wymaga, po jego uzyskaniu, zatwierdzenia 
w poszczeg6lnych krajach czlonkowskich, to patent jednolity bedzie obowiazywal 
automatycznie na terytorium wszystkich panstw uczestniczacych we wzmocnionej 
wspolpracy. 

W odniesieniu do tlumaczen dokumentacji patentu jednolitego nalezy pamietac, ze 
dostepny bedzie system automatycznych tlumaczen, kt6ry bedzie zapewnial og6lny dostep do 
informacji patentowej we wszystkich jezykach urzedowych UE (w tym w jezyku polskim). 
System ten bedzie dostepny online, bez oplat. W chwili obecnej system ten podlega 
systematycznemu doskonaleniu w celu zapewnienia jego pelnej operacyjnosci najpozniej do 
dnia wejscia w zycie regulacji patentowych. Dnia 1 marca 2012 r. Europejski Urzad 
Patentowy poinformowal Ministra Gospodarki 0 toczacych sie pracach nad jego 
uruchomieniem, w tym rowniez 0 pracy nad dostepnoscia tlumaczenia pary jezykowej 
angielsko - polskiej. 

Gdyby doszlo do sporu, to zgodnie z projektem rozporzadzenia ws. tlumaczen patentu 
jednolitego, tlumaczenia reczne beda dostarczone do osoby naruszajacej prawo do patentu lub 
do sadu na koszt wlasciciela patentu. Oznacza to, ze w praktyce pelne tlumaczenie na jezyk 
polski bedzie w takim przypadku zawsze do dyspozycji. 

Nawiazujac do kwestii wlasciwosci sadu do rozpatrywania spraw informuje, ze 
powszechnie przyjeta regula jest, ze zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
Prawo prywatne miedzynarodowe prawem wlasciwym jest prawo panstwa na terytorium, 
kt6rego dochodzi sie tego prawa. Jednolity Sad Patentowy (JSP) bedzie sie skladal z Sadu 
Pierwszej Instancji (oddzialow lokalnych, regionalnych i oddzialu centralnego) oraz z Sadu 
Apelacyjnego. Co do zasady sprawy beda rozstrzygane przed oddzialem lokalnym lub 
regionalnym Sadu Pierwszej Instancji JSP, a jezykiem postepowania przed takim oddzialem 
bedzie jezyk siedziby tego sadu, W przypadku powolania w Polsce oddzialu lokalnego lub 
regionalnego JSP, w sytuacji naruszenia patentu na obszarze wlasciwosci oddzialu JSP, 
majacego siedzibe w Polsce, postepowanie toczyloby sie w jezyku polskim. Natomiast, 
w razie gdyby polski przedsiebiorca naruszyl patent w innym panstwie czlonkowskim, 
w6wczas podobnie jak w chwili obecnej, bylby zobowiazany do prowadzenia sporu poza 
granicami Polski. 

Zagadnienie charakteru prawnego JSP i jego usytuowania w strukturze 
instytucjonalnej i sadowniczej innych panstw czlonkowskich UE bylo omawiane 
w ramach grupy roboczej Rady UE. Zalozeniem przyjetym w trakcie prac nad projektem 
przedmiotowej umowy bylo, ze JSP stanowi sad wsp6lny panstw czlonkowskich, podobny do 
tych, kt6re juz wystepuja w UE, i np: nie stanowi sadu powszechnego w rozumieniu 
przepis6w laajowych. Sarno powierzenie JSP wylacznej kompetencji do rozpoznawania 
spor6w dotyczacych patentow jedno1itych i patent6w europejskich wydaje sie bye 
dopuszczalne w swietle art. 90 list. I Konstytucji. Niemniej jednak sa podnoszone przez 
niekt6re podmioty watpliwosci dotyczace przedmiotowego zagadnienia - co wymaga .. 
w dalszych pracachjednoznacznego wyjasnienia, 

Niezaleznie od powyzszego, informuje, ze panstwa strony umowy 0 JSP nie uzgodnily 
jeszcze zapis6w zalacznika nr II tj. projektu regularninu JSP (The Rules of Procedure). 
Projekt regulaminu JSP dotyczy bardzo istotnych kwestii proceduralnych z zakresu 
funkcj onowania JSP, m.in. kwestii zwiazanych z pracami sadu, procedura postepowania 
przed tym sadem czy kosztami sadowymi, 

W momencie upublicznienia projektu regulaminu JSP i poddania pod dyskusje na 
forum unijnym projekt zostanie przekazany do konsultacji merytorycznych ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. . 
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Jednoczesnie informuje, ze zaplanowano wykonanie analizy koszt6w i korzysci dla 
polskich malych i srednich przedsiebiorstw w kontekscie jednolitej ochrony patentowej. 

Do wiadomosci: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w 
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