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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Wspólne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej (274.) 

oraz Komisji Spraw Zagranicznych (175.) 
w dniu 6 sierpnia 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patento-
wym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r. (druk senacki nr 1036, 
druki sejmowe nr 3665 i 3701).



(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Gospodarki Narodowej Stanisław Jurcewicz)

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie połączonych komisji: 

Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej.

Pan przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych 
upoważnił mnie do prowadzenia wspólnego posiedzenia.

Tematem naszych obrad jest ustawa o ratyfikacji 
Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, spo-
rządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Proszę panią prezes o uzasadnienie. Oddaję głos.

Prezes Urzędu Patentowego RP 
Alicja Adamczak:
Z przyjemnością.
Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Przewod-

niczący! Szanowne Komisje!
Chciałabym przedstawić krótkie uzasadnienie powo-

łania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Jest on 
tworzony praktycznie z inicjatywy wszystkich urzędów 
patentowych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ma być on 
międzynarodowym organem poszukiwań oraz międzyna-
rodowym organem badań wstępnych w rozumieniu Układu 
o współpracy patentowej, zwanego PCT, który został pod-
pisany 19 czerwca 1970 r. w Waszyngtonie. Jest to układ 
administrowany przez Światową Organizację Własności 
Intelektualnej. Do układu należą sto czterdzieści trzy pań-
stwa i ma on na celu ułatwienie uzyskiwania ochrony pa-
tentowej za granicą w tych właśnie państwach, które są jego 
członkami, na podstawie jednego zgłoszenia. Z reguły to 
zgłoszenie kierowane jest do urzędu krajowego, a później 
postępowanie toczy się z udziałem biura międzynarodo-
wego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. 
Finalnie decyzje w sprawie udzielenia patentu podejmują 
i podpisują urzędy patentowe krajów wyznaczonych przez 
zgłaszającego. W czasie trwania tej procedury, na jej po-
czątku, potrzebne jest przeprowadzenie poszukiwań oraz 
badań wstępnych, dotyczących światowego stanu techniki, 
w literaturze patentowej i niepatentowej, która jest ujaw-
niona w dacie zgłoszenia danego rozwiązania do ochrony 
patentowej. W tej chwili, w aktualnym stanie prawnym, 
takie funkcje tych organów dla zgłoszeń z Polski i pozo-

stałych państw Grupy Wyszehradzkiej sprawuje Europejski 
Urząd Patentowy, który pobiera za to stosowną opłatę, jak 
każdy inny organ, a tych organów jest na świecie kilka-
naście. Ta opłata wynosi prawie 1 tysiąc 700 euro. W sy-
tuacji, kiedy będzie funkcjonował Wyszehradzki Instytut 
Patentowy, badania te będą przeprowadzane przez każdy 
z urzędów patentowych krajów członkowskich z Grupy 
Państw Wyszehradzkich. Oznacza to kilka konsekwencji.

Będą konsekwencje cenowe. Jest przewidziana zniżka 
w wysokości około 40% dla zgłaszających, którzy wybiorą 
jako organ poszukiwań, międzynarodowy organ badań 
wstępnych swój urząd narodowy. Będzie to oznaczało, że 
będzie to znacznie tańsza operacja, wykonywana przez – 
w naszym przypadku, w przypadku zgłoszeń krajowych 
– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a jedno-
cześnie ta procedura będzie toczyła się w języku polskim, 
co jest bardzo istotne z tego względu, że jeżeli w wyniku 
poszukiwań, badań wstępnych okaże się, że rozwiązanie 
nie spełnia wymogów ustawy i nie powinno finalnie uzy-
skać decyzji pozytywnej w sprawie udzielenia patentu, to 
będzie też wiadomo, że nie ma sensu jego dalsze procedo-
wanie i tym samym tłumaczenie dokumentacji patentowej, 
często bardzo obszernej. W przypadku na przykład zgło-
szeń z zakresu farmacji zdarza się, że taka dokumentacja 
ma od dwóch tysięcy od trzech tysięcy stron, w związku 
z czym również koszty tłumaczenia są niebagatelne. Jest 
to też procedura szybsza, bardziej przyjazna, czyli toczy 
się znacznie szybciej niż w przypadku, kiedy toczyłaby 
się ona dla naszych zgłoszeń, tak jak dotychczas, przed 
Europejskim Urzędem Patentowym, w którym to tłuma-
czenie musi być złożone już w ciągu miesiąca od daty 
zgłoszenia bądź na samym początku, niezależnie od tych 
sytuacji, o których wspominałam.

W tej chwili jest już potwierdzone na piśmie zaintere-
sowanie z państw ościennych, ponieważ ten instytut może 
działać, podejmować czynności w zakresie swoich kompe-
tencji również dla krajów ościennych. W przypadku Polski 
Litwa złożyła już taką deklarację, wyraziła zainteresowanie 
korzystaniem właśnie z Polski jako z organu poszukiwań 
i międzynarodowego organu badań wstępnych.

Obecnie polscy zgłaszający korzystają z możliwości 
ochrony swoich rozwiązań za granicą albo poprzez tryb 
krajowy, czyli zgłoszenie indywidualne do każdego wy-
branego kraju na świecie, a tych krajów jest dzisiaj prawie 
dwieście i praktycznie we wszystkich istnieje możliwość 
uzyskania ochrony poprzez ich urząd narodowy… Do 
światowej organizacji administrującej całością ochrony 
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węgierska, słowacka sfinalizowała, a czeska prezydencja 
w tej chwili się rozpoczęła. Pozostali partnerzy praktycz-
nie zakończyli swoje procedury i warto, żeby bodajże do 
października również Polska zakończyła procedurę raty-
fikacyjną. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:
Dziękuję. Nie zgłaszam uwag.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Kto z państwa senatorów…
Pan przewodniczący. Bardzo proszę.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:
Dziękuję bardzo.
To, co pani prezes powiedziała, było bardzo interesu-

jące. Posłużyła się pani takim pojęciem, jeśli się nie mylę, 
„instytucja poszukująca”. Czy chodzi o przeszukiwanie re-
jestrów patentowych w innych krajach, żeby stwierdzić, czy 
dany wynalazek nie jest już objęty ochroną patentową?

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Bardzo proszę.

Prezes Urzędu Patentowego RP 
Alicja Adamczak:
Tak, Panie Przewodniczący, chodzi tu o poszukiwania 

w światowych zasobach literatury patentowej i niepaten-
towej. Korzystamy z bardzo wielu baz danych, są pewne 
standardy. Chodzi o dotarcie, nawet w literaturze niepaten-
towej, do informacji, które wskazywałyby na jakiekolwiek 
ujawnienie na świecie rozwiązania będącego przeciwska-
zaniem dla uznania nowości danego rozwiązania w skali 
światowej, bo taki wymóg w każdym kraju świata istnieje. 
I my mamy to zsynchronizowane, zharmonizowane z tren-
dami i wymogami, standardami światowymi, europejskimi 
i co do zasady takie same wymogi obowiązują zarówno 
w Polsce, jak i na świecie.

To jest bardzo skomplikowane poszukiwanie, trzeba 
mieć dostęp do tych baz danych. My mamy dostęp na zasa-
dzie… Są bazy nieodpłatne, ale również bazy komercyjne. 
Na wczoraj przygotowywaliśmy dla ministra finansów in-
formację: zakup takich baz to wydatek około 1 miliona zł 
w skali roku. Ale robi się to po to, aby urząd mógł jak 
najdokładniej takie badania przeprowadzić.

Ja nie dodałam – to wykracza poza pytanie pana prze-
wodniczącego – takiej informacji, że ten instytut z za-
łożenia, a sądzę, że te założenia będą spełnione, będzie 
instytucją, która będzie przynosiła zyski krajom tworzą-

własności intelektualnej, całym zakresem tej własności, 
w tym własności przemysłowej, obecnie należą sto sie-
demdziesiąt trzy państwa świata i w nich można uzyskać 
ochronę przed urzędami narodowymi. Inną ścieżką, z ja-
kiej korzystają nasi zgłaszający ubiegający się o ochronę 
w wybranych krajach za granicą, jest tryb regionalny, czyli 
postępowanie toczące się przed Europejską Organizacją 
Patentową, przed Europejskim Urzędem Patentowym, do 
którego spośród krajów europejskich należy trzydzieści 
osiem państw. Korzystają oni również ze wspomnianego, 
dyskutowanego dzisiaj, rozpatrywanego w dniu dzisiejszym 
trybu międzynarodowego, na podstawie wspomnianego 
Układu o współpracy patentowej.

Tak że w sytuacji, kiedy ten instytut zostanie powo-
łany, uzyskamy szereg korzyści społecznych dla naszych 
zgłaszających, a bardzo często podkreśla się, że powinno 
być większe umiędzynarodowienie ochrony naszej my-
śli technicznej, że mało korzystamy z tej ochrony – co 
jest prawdą – że nie mamy rewelacyjnych osiągnięć, jeśli 
chodzi o zgłoszenia za granicę. Niemniej od roku 2013 
obserwujemy znaczny progres. Jeśli chodzi o na przykład 
europejskie zgłoszenia patentowe, to w 2014 r. było ich 
siedemset jeden, a jeśli chodzi o zgłoszenia w ramach pro-
cedury PCT, to było ich dwieście czterdzieści cztery. W sto-
sunku do krajów uczestniczących w Grupie Wyszehradzkiej 
jesteśmy bezsprzecznie liderem, ale też jesteśmy większym 
państwem, jeśli chodzi o zarówno powierzchnię, jak i liczbę 
mieszkańców. Niemniej ten współczynnik, który wskazuje 
na większą aktywność Polaków jest dosyć istotny.

Jeśli panowie przewodniczący pozwolą, na tym bym 
skończyła swoją krótką prezentację, którą oczywiście mogę 
w każdej chwili poszerzyć, jeżeli będą pytania i będzie 
zainteresowanie.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję pani prezes Urzędu Patentowego.
Na posiedzeniu komisji jest także obecny przedstawi-

ciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Zbigniew 
Krużyński, narodowy koordynator współpracy wyszeh-
radzkiej.

Czy chciałby pan zabrać głos?

Narodowy Koordynator 
Współpracy Wyszehradzkiej 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Zbigniew Krużyński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ze swojej strony do tego, co pani prezes powiedziała, 

mogę tylko dodać, że ustanowienie tego Wyszehradzkiego 
Instytutu Patentowego byłoby dobrym elementem umac-
niania struktury współpracy wyszehradzkiej. Do tej pory 
jest jedna organizacja w ramach Grupy Wyszehradzkiej: 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Ten instytut 
patentowy byłby drugą oficjalną międzynarodową orga-
nizacją, co by znacznie wzmocniło ducha tej współpracy 
i struktury grupy. Tak że oczywiście w pełni popieramy 
jego powstanie. Zabiegi o ustanowienie tego instytutu trwa-
ją już drugą prezydencję, bo rozpoczęła je prezydencja 
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Europejskim Urzędem Patentowym te postępowania toczą 
się w jednym z trzech języków: do angielskiego dochodzą 
jeszcze francuski i niemiecki. U nas ta znajomość języ-
ków jest zróżnicowana. Ale wśród około stu ekspertów, 
którzy pracują w Departamencie Badań Patentowych, ta 
znajomość jest jakimś miksem – jeśli mogę tak nieformal-
nie powiedzieć – ponieważ okazuje się, że eksperci znają 
różne języki. Mamy również takich, którzy posługują się 
językiem japońskim czy językiem chińskim. Są to spora-
dyczne przypadki, jest po jednej takiej osobie, ale takie 
przypadki są.

Przewodniczący Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Wobec tego przystępujemy do głosowania nad ustawą o ra-

tyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, 
sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. (16)
Ustawa została przyjęta jednogłośnie.
Na senatora sprawozdawcę proponuję pana senatora 

Iwana.
Panie Senatorze, podejmie się pan tego?
(Senator Stanisław Iwan: Tak.)
Innych propozycji nie ma.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Spraw 

Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej.
Dziękuję bardzo.
Przypominam komisji gospodarki: o 17.00 się spoty-

kamy w sali nr 182.

cym ten instytut. Siedziba będzie w Budapeszcie, lokal 
udostępnia urząd patentowy Węgier. Oni byli najbardziej 
aktywni w tym względzie, Polska nie była zainteresowana 
zwiększonymi nakładami finansowymi na utworzenie tego 
instytutu, które ponoszą Węgrzy. Każdy z krajów człon-
kowskich wnosi na wstępie 3 tysiące 500 euro jako kapitał 
potrzebny do zorganizowania technicznego, logistycznego 
tego instytutu. Instytut będzie zatrudniał tylko sekretarkę 
i dyrektora, którzy będą czuwać nad prawidłową dystrybu-
cją wszystkich wpływających zgłoszeń, zarówno z krajów 
wyszehradzkich, jak i innych krajów, które będą tym zainte-
resowane, bo każdy może wybrać sobie organ wyszehradzki 
do przeprowadzenia poszukiwań i badań wstępnych. Na 
wstępie zakładamy, że będzie on przede wszystkim dla 
własnych obywateli, dla własnych podmiotów, ale i dla, 
powiedzmy, sąsiadów. Niemniej jeżeli okrzepnie działal-
ność tego instytutu, nie wyklucza się również jego działań, 
gdy ktoś zainteresowany wybierze właśnie go jako organ do 
przeszukiwania i przeprowadzania badań wstępnych.

Będzie to się działo nakładem każdego z urzędów 
patentowych, ponieważ to eksperci danego urzędu będą 
przeprowadzali te badania, tak jak przeprowadzają je 
w przypadku wszelkiego rodzaju zgłoszeń, które wpływa-
ją do nas w trybie krajowym. To są te same standardy, te 
same zasady, zwłaszcza że język również będzie ten sam. 
Zgłoszenia, które będą wpływały z zagranicy, oczywiście 
będą w językach, które uznane są za urzędowe w postępo-
waniach i w których dokumenty mogą być realizowane przy 
udziale Polaków. Mówi się o języku angielskim dla naszych 
ekspertów, a co do zasady nasi eksperci zobowiązani są 
posługiwać się trzema językami, przy czym obligatoryjny 
jest zdecydowanie angielski. Tak jak w procedurze przed 
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