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Miejsce Polski w rankingach innowacyjności 
 
Ranking Innowacyjności agencji Bloomberga ze stycznia 
2016 r. Polska awansowała o dwa miejsca z 25. na 23. miejsce w 
rankingu najbardziej innowacyjnych państw świata. 
 
The Global Innovation Index sporządzany jest przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z 
Johnson Cornell University i INSEAD. W wydaniu z sierpnia 2016 
r. Polska zajmuje 39. miejsce (niespotykany skok z 46. miejsca).  
 
Ostatnim istotnym rankingiem jest Innovation Union 
Scoreboard, tworzy przez Komisję Europejską dla krajów 
wspólnotowych. W wydaniu z 2015 r. Polska plasuje się na 23. 
miejscu (skok z 28. miejsca).  
 



Aktualne miejsce Polski w świecie wg danych WIPO 
 
ludność – 36. miejsce 
gospodarka (PKB) – 22. miejsce 
 
2014 - WYNALAZKI: 
zgłoszenia – 17. miejsce 
udzielone – 15. miejsce 
w mocy – 20. miejsce 
 
2013 – WZORY UŻYTKOWE: 
zgłoszenia – 15. miejsce 
udzielone – WIPO nie oblicza tych danych 
 
2014 – ZNAKI TOWAROWE: 
zgłoszenia – 26. miejsce  
rejestracje – 25. miejsce  
 
2014 – WZORY PRZEMYSŁOWE: 
zgłoszenia – 16. miejsce  
rejestracje – 16. miejsce  
 
2014 – ZGŁOSZENIA DO URZĘDÓW KRAJOWYCH Z WYJŚCIEM NA MIĘDZYNARODOWE 
ZGŁOSZENIA WG TRAKTATÓW WIPO: 
PCT System (wynalazki) – 29. miejsce 
Madrid System (znaki towarowe) – 22. miejsce 
Hague System (wzory przemysłowe) – 18. miejsce 





Nazwa uczelni Liczba zgłoszeń 

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 119 

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 115 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 109 

POLITECHNIKA LUBELSKA 97 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA 86 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 83 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA 72 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 70 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA 69 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 65 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 49 

Ranking aktywności polskich uczelni – liczba bezwzględnych 
zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w roku 2015 

 
(pierwsze 11 pozycji zajmuje 10 uczelni technicznych oraz 

Uniwersytet Wrocławski) 



  

Wyszehradzki Instytut 
Patentowy (WIP) 

 
 
 
 Międzynarodowy Organ Poszukiwań (ISA) 
 Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych 

(IPEA) 
 

 

  



• tryb krajowy 

   przed urzędami krajowymi; 

 

• tryb regionalny 

    przed Europejskim Urzędem Patentowym 

    - obejmuje 38 państw europejskich; 

 

• tryb międzynarodowy - na podstawie 

    Układu o współpracy patentowej (PCT) 

    - obejmuje 148 państw członkowskich; 

 

 
Procedury uzyskiwania 
ochrony na wynalazki 

 



System międzynarodowej 
ochrony wynalazków PCT 

• Układ o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty - 
PCT) został sporządzony w Waszyngtonie  

    19 czerwca 1970 r., poprawiony 28 września 1979 r. oraz zmieniony 
3 lutego 1984 r. i 3 października 2001 r. 
 

•  układ PCT jest administrowany przez 
     Światową Organizację 
     Własności Intelektualnej (WIPO) 
     z siedzibą w Genewie 
 
• obecnie stronami PCT jest 148 państw  
     członkowskich z całego świata 
       Źródło: www.wipo.int/pct/en 
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Liczba zgłoszeń w trybie PCT 
- trend  

Źródło: WIPO Statistic Database, marzec 2015 

 



Organy międzynarodowe PCT 
działające na rzecz polskich zgłaszających 

Międzynarodowe poszukiwania i międzynarodowe badania 
wstępne na podstawie układu PCT są wykonywane na rzecz 
polskich zgłaszających przez: 

       

     

       

      Europejski Urząd Patentowy 
 

od 1990 r. 

       

      Wyszehradzki Instytut Patentowy 
 

od lipca 2016 r. 



Wyszehradzki Instytut Patentowy 
- kalendarium 

26 lutego 2015 r.  podpisanie w Bratysławie umowy         
o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym przez prezesów 
urzędów ds. własności intelektualnej Czech, Polski, Słowacji       
i Węgier 

5 sierpnia 2015 r.  przyjęcie przez Parlament RP ustawy 
o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym   
z dnia 26 lutego 2015 r. 

5 października 2015 r.  ratyfikowanie przez 
Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, umowy o Wyszehradzkim 
Instytucie Patentowym 

6 października 2015 r. nadanie WIP statusu 
Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego 
Organu Badań Wstępnych w rozumieniu Układu                      
o współpracy patentowej (PCT) przez Zgromadzenie Związku 
PCT Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 

1 lipca 2016 r. rozpoczęcie działalności przez WIP 

 



Wyszehradzki Instytut Patentowy 
– korzyści dla zgłaszających 

łatwiejszy dostęp do systemu PCT 

możliwość dokonania zgłoszenia 
międzynarodowego w języku polskim 

możliwość realizowania procedury 
międzynarodowej w języku polskim 

możliwość przeprowadzenia 
poszukiwań i badań wstępnych  

w urzędzie krajowym 

niższe koszty w ramach procedury PCT 
oraz niższa opłata za dodatkowe europejskie 

poszukiwanie wykonywane przez 
Europejski Urząd Patentowy 

Opłata za 
sporządzenie 

sprawozdania z 
międzynarodowego 

poszukiwania  
niższa 

o 40% 

Dostarczenie 
tłumaczenia  do WIPO 
do celów publikacji w 
terminie 14 miesięcy 

od daty 
pierwszeństwa 



Główne założenia Global PPH 

 
eksperci urzędu korzystają z wyników poszukiwania w stanie techniki 
i badania przeprowadzonego w innym urzędzie uczestniczącym w 
programie 
 
skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów rozpatrywania zgłoszeń 
patentowych, a tym samym czasu oczekiwania zgłaszającego na 
uzyskanie patentu w innych państwach 
 
przyciągnięcie szybko rozwijających się branż 
 
zmniejszenie kosztów postępowania po stronie zgłaszającego i urzędu 
 
skuteczniejsze korzystanie z zasobów urzędu 



 
od 31 stycznia 

2013  z Japońskim 
Urzędem 
Patentowym (JPO) 

   

od 1 lipca 2013   
 z Krajowym 

Urzędem Własności 
Intelektualnej 
Chińskiej Republiki 
Ludowej (SIPO) 
  

 

od 1 listopada 2014   
 z Urzędem ds. 

Patentów i Znaków 
Towarowych USA 
(USPTO)   

 

od 5 października 
2016   

 z Koreańskim 
Urzędem Własności 
Intelektualnej (KIPO) 



Perspektywa Global PPH 



Reforma krajowego 
systemu rozpatrywania 

zgłoszeń znaków 
towarowych - zmiany  

obowiązujące od  
1 grudnia 2015 r. i 15 

kwietnia 2016 r. 



Najważniejsze korzyści z wprowadzenia  
systemu sprzeciwowego: 

 

znaczne uproszczenie procedury uzyskania ochrony znaku 
towarowego 

 

istotne skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń znaków 
towarowych 

 

możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu 

 

zwiększenie konkurencyjności systemu krajowego względem 
systemu wspólnotowego 

 

 

 



Ochrona wzorów przemysłowych w ramach reformy: 

 

uproszczenie wymagań dotyczących dokumentacji 
niezbędnej do rejestracji wzoru (rezygnacja z konieczności 
sporządzenia opisu wzoru przemysłowego) 

 

jasno określone zasady wykonywania ilustracji zgłaszanych 
wzorów 

 

zmniejszenie liczby błędów i usterek w dokumentacji 
zgłoszeniowej przyczyni się do szybszej rejestracji wzoru 

 

niższe opłaty za ochronę (2 pierwsze okresy ochronne)  
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