
Czym będzie patent europejski o jednolitym skutku? 

Cała Europa czeka na ratyfikację Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym przez Niemcy. 

Działanie to wpłynie na wszystkie podmioty prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej. Poza 

wspólnym sądem do spraw patentowych pojawią się patenty europejskie o jednolitym skutku, które 

swoim zasięgiem obejmą najważniejsze gospodarki na kontynencie. 

Cała szykowana zmiana jest pewnego rodzaju rozszerzeniem już obowiązującego systemu patentu 

europejskiego. Do tej pory każdy patent europejski musiał być walidowany we wskazanych przez 

uprawnionego krajach. Proces walidacji też nie jest jednolity dla każdego kraju. W niektórych walidacja 

jest automatyczna i nie wymaga jakiegokolwiek działania uprawnionego. W innych konieczne jest 

jedynie złożenie wniosku i wniesienie opłat. W jeszcze innych, jak w Polsce, konieczne jest wniesienie 

tłumaczenia całego zgłoszenia i opłacenie publikacji. Cały proces walidacji jest złożony i kosztowny. 

Od momentu wejścia w życie Porozumienia o Jednolitym Sądzie patentowym (przypuszcza się, że 

będzie to marzec albo kwiecień 2023 r.) nie będzie już konieczna walidacja patentu europejskiego w 

kraju, który ratyfikował Porozumienie. Ochrona patentowa z patentu europejskiego we wszystkich 

tych krajach (na początku będzie to 17 krajów, w tym Włochy, Francja, Holandia czy Szwecja) możliwa 

będzie poprzez rejestrację patentu jednolitego w Europejskim Urzędzie Patentowym. Oznacza to 

zatem, że zamiast 17 walidacji i kosztów z tym związanych (zarówno lokalnych pełnomocników, jak i 

opłat urzędowych) w nowym systemie dla tych wszystkich krajów wystarczy jeden wniosek i 

pojedyncza opłata. 

Warto też zaznaczyć, że wbrew intuicji, nowe opłaty za ochronę będą niższe od sumy opłat, które teraz 

należałoby wnieść. Za drugi rok ochrony opłata wynosi 35 Euro i rośnie aż do 4855 Euro za dwudziesty 

rok ochrony. Obecnie walidacja w 6 krajach już powoduje, że koszty ochrony są wyższe od planowanych 

kosztów utrzymania w mocy patentu jednolitego. 

Kolejną ciekawą kwestią jest licencja otwarta. Jednym z głównych polskich uprawnionych są uczelnie 

wyższe, które powinny być szczególnie zainteresowane udzielaniem takiej licencji, jednak inne 

podmioty z rozwiniętym działem badań i rozwoju mogą również skorzystać z takiego zapisu w rejestrze. 

Taka informacja wskazuje wszystkim zainteresowanym, że uprawniony jest skłonny każdemu, za 

odpowiednią opłatą, udzielić licencji na chroniony wynalazek. W sytuacji, w której chroniony 

wynalazek zaspokaja potrzeby rynku, takie rozwiązanie umożliwia łatwe generowanie przychodu na 

posiadanych prawach wyłącznych. Dodatkową korzyścią dla uprawnionego jest też zniżka w wysokości 

15% na kolejne opłaty za utrzymanie patentu w mocy. 



Z rejestracją patentów jednolitych wiążą się pewne konieczne czynności, które z pewnością będą 

wymagały zmiany nawyków. Do tej pory termin na walidowanie patentu wynosił nie mniej niż trzy 

miesiące. Patent jednolity może być zarejestrowany w terminie jednego miesiąca od daty publikacji 

informacji o udzieleniu patentu. 

We wniosku o rejestrację wskazać należy uprawnionego oraz numer patentu europejskiego, który ma 

mieć jednolity skutek. Dodatkowo konieczne będzie przesłanie tłumaczenia patentu na inny język. 

Jeżeli językiem procedury był język angielski, to należy złożyć tłumaczenie na dowolny język unijny (np. 

na język polski). W przypadku, gdy językiem procedury był język niemiecki albo francuski, to wtedy 

należy złożyć tłumaczenie na język angielski.  

Wskazane powyżej tłumaczenia będą składane, razem z wnioskami, przez co najmniej sześć lat. Zakłada 

się, że w tym czasie dostępne będą już wysokiej jakości tłumaczenia maszynowe i konieczność 

dokonywania tłumaczeń stanie się zbędna. Obecnie jednak zakłada się, że do tego czasu zawsze 

dostępny będzie tekst patentu w języku angielskim, który to język jest najpowszechniej używany w 

technice. 

Wejście w życie Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym będzie istotną zmianą w prawie 

patentowym. Mimo to, że Polska będzie poza systemem, to nowe regulacje prawne wpłyną na polskich 

przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej. Nowy system wymusi też 

zmiany przyzwyczajeń, jednak z pewnością zapewni nowe korzyści i możliwości, które teraz były 

niedostępne albo trudne w realizacji. Obniżeniu ulegną też koszty utrzymania ochrony na terenie 

krajów, które ratyfikują Porozumienie. 


