
UPROSZCZONY OPIS EUROPEJSKIEJ PROCEDURY PATENTOWEJ 

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 
2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający 
miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, może zgłosić wynalazek za 
granicą w celu uzyskania ochrony patentowej dopiero po wcześniejszym zgłoszeniu go w 
Urzędzie Patentowym RP (UP RP). Jeśli wynalazek nie został wcześniej zgłoszony w Polsce, 
zgłoszenia europejskiego (w Europejskim Urzędzie Patentowym – EUP) dokonuje się za 
pośrednictwem UP RP. 

Zgłoszenie powinno być dokonane w języku urzędowym EUP (angielskim, niemieckim, lub 
francuskim); jeśli jest dokonane w języku polskim, w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia 
należy dostarczyć tłumaczenie w jednym z w/w języków. 

 

Elementy zgłoszenia EUP, dokonywanego na urzędowym formularzu: 

 podanie o udzielenie patentu europejskiego 
 opis wynalazku 
 jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych 
 rysunki (jeśli są konieczne do zrozumienia istoty wynalazku) 
 skrót opisu 

 

Etapy procedury: 

1. Badanie formalne wniosku. 

2. Obowiązkowe poszukiwanie europejskie – zgłaszającemu dostarcza się opinię nt. 
zdolności patentowej wynalazku wraz z listą dokumentów, które mogą być brane pod uwagę 
przy ocenie nowości i poziomu wynalazczego wynalazku. 

3. Publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego (po 18 miesiącach od daty zgłoszenia). 

4. Badanie merytoryczne – ma na celu sprawdzenie, czy wynalazek posiada zdolność 
patentową, zwłaszcza czy spełnia wymogi nowości, odpowiedniego poziomu wynalazczego 
i czy nadaje się do przemysłowego zastosowania. 

5. Decyzja w sprawie udzielenia patentu. 

 

W celu uprawomocnienia patentu europejskiego w wybranym kraju, uprawniony z patentu w 
terminie trzech miesięcy od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu europejskiego 
jest zobowiązany złożyć do krajowego urzędu patentowego tłumaczenie patentu na język 
krajowy oraz wnieść wymagane opłaty krajowe.  

W ciągu 9 miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego każda 
osoba może wnieść sprzeciw do udzielenia patentu, jeżeli wynalazek nie posiada zdolności 
patentowej. 

Niektóre opłaty w związku ze zgłoszeniem: 

115€ – zgłoszenie w formie elektronicznej / 200€ – zgłoszenie na nośniku papierowym 
555€ – opłata za wyznaczenie co najmniej jednego umawiającego się państwa 
1555€ – opłata za przeprowadzenie badań 
1165€ – opłata za poszukiwanie 
875€ – opłata za udzielenie patentu, w tym opłata za publikację opisu patentu 
europejskiego 


