Podsumowanie uroczystej konferencji z okazji obchodów 5-lecia WIP

UROCZYSTE OTWARCIE
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał pan Daren
Tang, Dyrektor Generalny Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej. W wystąpieniu zwrócił
uwagę na znaczący poziom innowacyjności naszego
regionu, podkreślając przy tym imponujące osiągnięcia
wynalazców w ostatnich latach. Pochwalił także
niezawodną współpracę WIPO z Instytutem i wyraził
uznanie dla terminowości i jakości świadczonych przez ekspertów usług.

Następnie uczestników konferencji powitali i słowo wstępne wygłosili przedstawiciele
rządów państw z Grupy Wyszehradzkiej.
Pan László Palkovics, węgierski minister ds. innowacji
i technologii, jako przedstawiciel kraju-gospodarza
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, przywitał
uczestników konferencji. Podkreślił silne zaangażowanie
rządu Węgier we wspieranie gospodarki opartej na wiedzy
i innowacji oraz wyraził pełne poparcie dla działalności
Instytutu.
Jego funkcjonowanie określił jako narzędzie wspierające węgierskie podmioty ekosystemu
innowacji w ochronie ich wynalazków za granicą.
Następnie uczestników konferencji przywitali: p. Karel Havlíček, wicepremier, minister
przemysłu i handlu oraz minister transportu Republiki Czeskiej, p. Karol Galek,
sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Republiki Słowackiej i Pan Robert
Tomanek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii RP.

Dostojni goście pogratulowali Instytutowi dotychczasowych wyników i podkreślili
znaczenie wiedzy, realizowania działań w obszarze badań, rozwoju i innowacji oraz
własności intelektualnej, zwłaszcza patentów, dla gospodarek państw Grupy
Wyszehradzkiej. W imieniu swoich rządów zadeklarowali wolę kontynuowania współpracy i
zapewniania Grupie V4, a zwłaszcza Wyszehradzkiemu Instytutowi Patentowemu, silnego i
zdecydowanego wsparcia politycznego na rzecz wspomagania innowacyjnych podmiotów.

Słowo powitalne od kierownictwa oddziałów lokalnych Wyszehradzkiego Instytutu
Patentowego
Następnie ze słowem powitalnym do uczestników konferencji zwrócili się przedstawiciele
Rady Administracyjnej WIP.

Pan Matúš Medvec, Prezes Urzędu Własności
Przemysłowej Republiki Słowackiej i przewodniczący Rady
Administracyjnej WIP podkreślił znaczenie udziału Instytutu
we wspieraniu wzrostu gospodarczego i innowacji.

Pan Josef Kratochvíl, prezes Urzędu Własności
Przemysłowej Republiki Czeskiej i jednocześnie członek
Rady Administracyjnej o najdłuższym stażu, nakreślił historię
powstania WIP, przedstawił organizację pracy i zasady
zapewnienia jakości świadczonych przez Instytut usług.

Pani Patrycja Czubkowska, zastępca prezesa Urzędu
Patentowego RP
i
jednocześnie
członek
Rady
Administracyjnej WIP podkreśliła doskonałą i wieloletnią
ścisłą współpracę urzędów patentowych działających w
ramach WIP. Jako podstawę sukcesu Instytutu wymieniła
sprawność i jakość realizowanych usług.

Pani Dóra Gyetvainé Virág, zastępca prezesa ds.
technicznych
Węgierskiego
Urzędu
Własności
Intelektualnej oraz zastępca członka Rady Administracyjnej,
stwierdziła, że utworzenie WIP jest ważnym osiągnięciem,
krokiem milowym w naszym regionie i podkreśliła, że niższe
koszty związane z poszukiwaniem międzynarodowym dzięki
pośrednictwu WIP mogą przyczynić się do zwiększenia liczby
zgłoszeń patentowych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier za granicą i liczby udzielonych
patentów.
Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący delegacji z zadowoleniem przyjęli fakt, że,
Instytut postrzegany jest jako wiarygodny, skuteczny i konstruktywny partner w
procedurze międzynarodowej PCT. Pogratulowali również osiągniętych do tej pory
wyników i wyrazili poparcie dla przyszłej współpracy w ramach WIP.

2

Część uroczystą konferencji zamknęła pani Johanna Stadler,
Dyrektor WIP. W swoim wystąpieniu wskazała na potrzebę
zwiększenia widoczności usług oferowanych przez Instytut.
Podkreśliła także znaczenie prowadzenia ciągłej współpracy
pomiędzy WIP, WIPO i rządami umawiających się państw
w celu wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
oraz ochrony działań w dziedzinie badań, rozwoju i
innowacji w regionie poprzez ubieganie się o ochronę
patentową za granicą.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

W trzech sesjach części zasadniczej konferencji udział wzięli wybitni eksperci w dziedzinie
własności intelektualnej z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy podzielili się swoją wiedzą,
doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie korzystania z systemu PCT i usług
oferowanych przez WPI.
Procedura PCT i korzyści z jej zastosowania
Pani Christine Bonvallet, dyrektor Działu Współpracy
Międzynarodowej ds. PCT w Wydziale Patentów i
Technologii w WIPO, omówiła kluczowe kwestie dotyczące
procedury zgłoszeń międzynarodowych PCT i przedstawiła
najważniejsze korzyści, jakie może przynieść zgłaszającym
dokonanie zgłoszenia w WIP, w tym tak istotne kwestie jak
oszczędność czasu i korzyści finansowe.
Doświadczenia w obszarze PCT oddziałów lokalnych WIP
Przedstawiciele oddziałów lokalnych WIP, dr
Katalin Mikló, dyrektor Departamentu Badań
Patentowych z Węgierskiego Urzędu Własności
Intelektualnej, pani inż. Lukrécia Marcoková,
dyrektor Departamentu Badań Patentowych z
Urzędu Własności Przemysłowej Republiki
Słowackiej, pan Piotr Czaplicki, Dyrektor
Departamentu Biotechnologii i Chemii z UPRP,
dr Viktor Kliment, Starszy Ekspert ds. Patentów z Działu Patentowego, Sekcja Chemii w
Departamencie Patentów w Urzędzie Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej, podzielili
się swoimi zawodowymi doświadczeniami oraz praktykami, które stosują w celu zapewnienia
najwyższej jakości wyników z poszukiwania w stanie techniki (np. zasada czterech oczu,
szkolenie personelu). Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się o działaniach
proklienckich, które stosowane są w oddziałach lokalnych WIP oraz o podejmowanych
wysiłkach harmonizacyjnych, których celem jest ujednolicenie wyników poszukiwania w
stanie techniki prowadzonych przez WIP i Europejski Urzędu Patentowy.
Obrady okrągłego stołu poświęcone „success stories”, czyli historiom sukcesu związanym
z dokonaniem zgłoszenia w procedurze międzynarodowej
3

Prelegenci: pan György Morovján, węgierski i europejski rzecznik patentowy (EGIS
Pharmaceutical PLC), pan Jan Brulík, dyrektor Departamentu Badań Patentowych, Tescan
Brno, pan Matúš Gajdos, Kierownik ds. Produktu, GA Drilling, a.s., Bratysława, pan Krystian
Gurba, zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii CITTRU na Uniwersytecie
Jagiellońskim, będący przedstawicielami różnych dziedzin gospodarki i środowisk
akademickich, zapoznali uczestników konferencji z przedsiębiorstwami/instytucjami, które
reprezentują. Opowiedzieli też, w jaki sposób procedura PCT może być pomocna w
wysiłku komercjalizacji. Uczestnicy mieli okazję porównać praktyki przedsiębiorstw różnej
wielkości oraz uczelnianego biura transferu technologii. Zaproszeni eksperci poruszyli wiele
ważnych pytań, w tym dotyczących planowania działań związanych z ochroną patentową
oraz podnoszenia świadomości pracowników w zakresie własności intelektualnej.

Strategie dotyczące dokonywania zgłoszeń w ramach procedury PCT
Prelegenci tej sesji, pan Rafał Witek, polski i
europejski rzecznik patentowy/partner spółki
WTS Rzecznicy Patentowi, dr Gábor Harangozó,
węgierski i europejski rzecznik patentowy,
zastępca partnera zarządzającego Danubia Patent
& Law Office LLC, inż. Róbert Porubcan,
europejski rzecznik patentowy reprezentujący
Patent & Trademark, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, dr
Michal Lipták, europejski rzecznik patentowy z Patent & Trademark, s.r.o. Ivanka pri Dunaji
oraz pan Michal Stipl, specjalista ds. patentów, przedstawicel PatentEnter s.r.o., to
doświadczeni rzecznicy patentowi i specjaliści w obszarze własności przemysłowej, którzy
podzielili się z uczestnikami konferencji swoją cenną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem
w zakresie koordynacji i optymalizacji działań ich klientów związanych z ochroną
wynalazków. Ożywioną i interesującą dyskusję okrągłego stołu poprowadził pan Thierry
Debled, adiunkt w CEIPI, który jest również europejskim rzecznikiem patentowym

Zakończenie konferencji i dalsze działania
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Konferencja została bardzo dobrze przyjęta przez społeczność użytkowników. Do udziału w
niej zarejestrowało się ponad 240 uczestników, informacje o konferencji i relacje z niej
znalazły się też w mediach. To uroczyste wydarzenie miało ważne znaczenie dla
zapoznawania szerszego grona odbiorców z działalnością WIP i było pierwszym krokiem
w stronę intensyfikacji działań promocyjnych i zwiększenia widoczności Instytutu wśród
potencjalnych użytkowników.
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