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NOWELIZACJA PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Z PODPISEM PREZYDENTA RP
Znowelizowana ustawa Prawo Własności Przemysłowej uzyskała podpis Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Andrzeja Dudy. Zmiana zapisów ma wprowadzić szereg ułatwień dla innowatorów,
wynalazców i przedsiębiorców w zakresie ochrony posiadanych przez nich technologicznych środków
produkcji.

Wśród najważniejszych zmian uwzględniono m.in. doprecyzowanie pojęcia wynalazku,
eliminację niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, a także zwolnienie z opłat
okresowych na wzory przemysłowe oraz znaki towarowe dla osób ﬁzycznych i MŚP w
początkowej fazie działania. Jak zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
zmiany w regulacji dotyczącej prawa własności przemysłowej mają stanowić krok w stronę
budowania konkurencyjności przez innowacyjność.
Nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności
przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców.
Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw
ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna
przebudowa systemu ochrony własności przemysłowej, tak aby
zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne
dla użytkowników. To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich
przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty.
Szczególne znaczenie zmiany mają dla start-upów z branży IT, które od
teraz będą mogły chronić swoje rozwiązania za pomocą patentów
udzielanych na wynalazki realizowane za pomocą komputera.
Minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz

Na nowych regulacjach skorzystają również pracownicy Urzędu Patentowego RP oraz
środowisko prawnicze.

Dzięki nowym przepisom ma się również zwiększyć kadra ekspertów,
którzy oceniają zgłoszenia dotyczące ochrony patentowej. Natomiast do
prowadzenia spraw dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń
geograﬁcznych – oprócz rzeczników patentowych – zostaną dopuszczeni
również adwokaci i radcowie prawni.
Minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz

Najistotniejsze zmiany:
Pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – w sprawach
wzorów przemysłowych i oznaczeń geograﬁcznych – oprócz rzeczników patentowych –
będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni. Oznacza to zwiększenie dostępności
pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Obecnie adwokaci i
radcowie prawni mogą być pełnomocnikami w sprawach dotyczących znaków
towarowych. Reprezentacja stron w postępowaniach w sprawie wzorów przemysłowych
jest powszechnym rozwiązaniem w wielu krajach Unii Europejskiej. Zwiększenie
dostępności pomocy prawnej oznacza także obniżenie kosztów tej pomocy oraz wzrost
konkurencyjności w sektorze tego rodzaju usług.
Doprecyzowanie pojęcia wynalazku. Dzięki temu przedsiębiorcy zainteresowani
działaniem wyłącznie na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w
polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym, korzystając
ze zbliżonego orzecznictwa obu instytucji. Po zmianach w zakresie regulacji dotyczących
patentów, Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do
Europejskiego Urzędu Patentowego. To oznacza, że polscy obywatele i polskie ﬁrmy
zainteresowane opatentowaniem wynalazku wspomaganego komputerowo będą mogły
dokonać zgłoszenia bezpośrednio w Polsce, gdzie koszt jest nieporównywalnie niższy od
opłat uiszczanych w postępowaniu przed Europejskim Urzędem Patentowym. Ma to
szczególnie istotne znaczenie dla start-upów z branży IT na etapie pozyskiwania
środków ﬁnansowych na prowadzoną działalność, dla których taki patent może stanowić
istotne aktywa.
Usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym (UP), w tym przyspieszenie
postępowania spornego w sprawach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia
patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Możliwe będzie także skrócenie
czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa
wyłącznego. To oznacza, że przedsiębiorstwa szybciej będą uzyskiwać prawa wyłączne
(np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego), przed upływem miesiąca od dnia
zgłoszenia.
Zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców
(na ich wniosek) z sektora małych i średnich ﬁrm na początku ich działalności
gospodarczej, czyli w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia.
Wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego. Umożliwi ono zgłaszającemu –
już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych
informacji na temat „stanu techniki”. To oznacza, że będzie on mógł się dowiedzieć, jaki

jest aktualny stan wiedzy w obszarze jego zainteresowania i czy może dokonać
zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie
międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwoli zgłaszającemu na szybsze podjęcie decyzji o
wystąpieniu o międzynarodową ochronę na zgłaszany wynalazek.
Skrócenie aplikacji eksperckiej dla pracowników Urzędu Patentowego z 18 do 6 miesięcy
(obecnie trwa 3 lata i można ją skrócić do 18 miesięcy). Przyspieszy to proces
przechodzenia na stanowiska eksperckie pracowników zatrudnionych w UP. To z kolei
przyczyni się do wzrostu wyspecjalizowanej kadry oraz wpłynie na skrócenie czasu
rozpatrywania zgłoszeń o nadanie ochrony patentowej.
Nowe regulacje wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Ministerstwo zakłada, że dzięki temu przedsiębiorcy i inni użytkownicy systemu ochrony
własności przemysłowej będą mogli się do nich prawidłowo przygotować.
Czytaj też: Polska liderem czwartej rewolucji przemysłowej? "Robotyka i branża kosmiczna"
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