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Od kiedy działa WIP?

Wyszehradzki Instytut Patentowy działa od 1 lipca 
2016 r.

Zalety procedury PCT

Układ o współpracy patentowej to konwencja mię-
dzynarodowa administrowana przez WIPO, której 
stronami jest 148 państw. System PCT umożliwia 
ubieganie się o ochronę patentową wynalazku jed-
nocześnie w tych państwach poprzez dokonanie 
jednego „międzynarodowego” zgłoszenia pa-
tentowego zamiast dokonywania indywidualnych 
zgłoszeń patentowych w poszczególnych urzędach 
krajowych lub regionalnych. Zgłaszający oraz urzę-
dy patentowe umawiających się państw korzystają 
z ujednoliconych wymagań formalnych, międzyna-
rodowych poszukiwań, dodatkowych międzynaro-
dowych poszukiwań oraz wstępnych sprawozdań 
z badań, jak również ze scentralizowanego systemu 
publikacji międzynarodowej.

Udzielanie patentów

Udzielanie patentów pozostaje w gestii krajowych 
lub regionalnych urzędów patentowych na mocy 
przepisów krajowych lub regionalnych.
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Czym jest Wyszehradzki  
Instytut Patentowy?

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) jest mię-
dzyrządową organizacją działającą na rzecz współ-
pracy patentowej. Umowa o WIP, podpisana w Bra-
tysławie w dniu 26 lutego 2015 r., została zawarta 
pomiędzy Republiką Czeską, Rzeczpospolitą Pol-
ską, Republiką Słowacką oraz Węgrami (Grupa Wy-
szehradzka - V4).
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Główne cele

Główne cele WIP:

a) Wspieranie innowacyjności, kreatywności oraz 
konkurencyjności przedsiębiorstw w pań-
stwach Grupy Wyszehradzkiej oraz w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej,

b) Oferowanie użytkownikom systemu paten-
towego, a w szczególności indywidualnym 
wynalazcom, małym i średnim przedsiębior-
stwom oraz organizacjom badawczym ko-
rzystnej i skutecznej opcji uzyskania ochrony 
patentowej za granicą poprzez ułatwienie do-
stępu do systemu stworzonego na mocy Ukła-
du o współpracy patentowej (PCT).

Powołanie WIP jako ISA i IPEA

WIP uzyskał status Międzynarodowego Organu 
Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Or-
ganu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy PCT.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy 
Biurem Międzynarodowym Światowej Organiza-
cji Własności Intelektualnej (WIPO) a WIP instytut 
pełni funkcję ISA i IPEA w rozumieniu PCT, w szcze-
gólności na rzecz obywateli oraz osób mających 
stałe miejsce zamieszkania w państwach członkow-
skich V4, tj. Republice Czeskiej, Rzeczpospolitej Pol-
skiej, Republice Słowackiej oraz na Węgrzech. 

Jak działa WIP?

Zadania Instytutu jako Międzynarodowego Organu 
Poszukiwań oraz Międzynarodowego Organu Ba-
dań Wstępnych realizują krajowe urzędy patentowe 
umawiających się państw, z których zaplecza mery-
torycznegoi organizacyjnego korzysta Instytut.
WIP pełni funkcję ISA oraz IPEA szczególnie w sto-
sunku do międzynarodowych zgłoszeń patentowych 
dokonywanych w Urzędzie Własności Przemysłowej 
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Republiki Czeskiej, Urzędzie Patentowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Urzędzie Własności Przemysłowej 
Republiki Słowackiej oraz Węgierskim Urzędzie Wła-
sności Intelektualnej.

Korzyści dla zgłaszających

WIP przeprowadza poszukiwania międzynarodowe 
zgłoszonego wynalazku oraz sporządza pisemną 
opinię dotyczącą zdolności patentowej. Na wnio-
sek zgłaszającego WIP sporządza również sprawoz-
danie z międzynarodowego badania wstępnego co 
do zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku. 
W oparciu o sprawozdanie z międzynarodowych 
poszukiwań oraz pisemną opinię zgłaszający mogą 
w sposób racjonalny ocenić szanse uzyskania ochro-
ny na swój wynalazek. Dodatkową korzyścią dla 
zgłaszających jest możliwość komunikowania się 
we własnym języku narodowym.
Ponadto w przypadku, gdy WIP korzysta z wyników 
wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego 
przez urzędy krajowe umawiających się państw WIP, 
zgłaszający otrzymuje zwrot 40% wysokości opłaty 
za poszukiwanie. Niższe koszty związane z poszu-
kiwaniem międzynarodowym przyczynią się do 
zwiększenia liczby zgłoszeń patentowych z Czech, 
Polski, Słowacji i Węgier za granicą i liczby udzielo-
nych patentów, które z kolei są niezbędne do udzie-
lania licencji dla zagranicznych podmiotów. 


