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Nie ulega wątpliwości, że uzyskanie ochrony patentowej za granicą i wejście na rynek
światowy nigdy przedtem nie było tak ważne, oczywiste i oczekiwane jak obecnie. Swobodny
przepływ produktów, towarów i usług, a także innowacyjnych rozwiązań, które są przez nie
niesione do każdego zakątka Europy i świata, stał się nieodłączną częścią naszego życia.
Działania z zakresu badań i rozwoju prowadzone w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
otwierają przed przedsiębiorstwami szansę na tworzenie innowacyjnych produktów, na
zwiększanie odporności gospodarki naszego regionu, a także zapewnienie mu czołowego
miejsca wśród gospodarek światowych. Wartość innowacji technicznych ma kluczowe
znaczenie dla naszej gospodarki, a wynalazki, stanowiące ich podstawę, należy chronić za
pomocą dostępnych systemów patentowych.
Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) rozpoczął działalność 1 lipca 2016 r. Misją
Instytutu jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, instytucji i wynalazców stawiających
dopiero pierwsze kroki w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych.
Należy jednak zaznaczyć, że funkcjonujący już od niemal pięciu lat Instytut ma
znacznie więcej do zaoferowania. Jego działalność to doskonały przykład umiejętnego
wykorzystania możliwości, jakie stwarza współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej,
obchodzącej w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia. Utworzenie WIP jest niewątpliwie bardzo
dobrym przykładem tego, jak kraje naszego regionu mogą wzmacniać się nawzajem. Aby
zapewnić lepsze wsparcie zgłaszającym, organy odpowiedzialne za ochronę własności
przemysłowej na obszarze państw Grupy V4 wspólnie utworzyły Wyszehradzki Instytut
Patentowy. Tym samym uzyskały dostęp do najbardziej elitarnego klubu urzędów patentowych
na świecie – stały się organem działającym na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT) w
Europie Środkowej i Wschodniej.
Wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe naszego regionu buduje więź łączącą
cztery krajowe oddziały WIP. Jednakże o wysokiej jakości realizowanych przez nie usług
świadczy fakt, że pomimo złożoności dziedziny prawa, związanej z międzynarodowymi
poszukiwaniami i badaniami wstępnymi, nasi eksperci z poszczególnych oddziałów WIP
potrafią wypracować jednolite stanowisko, a reprezentując Wyszehradzki Instytut Patentowy,
działają jak spójny blok i świadczą światowej klasy usługi dla naszych użytkowników.
Czujemy się zaszczyceni możliwością realizowania działań na rzecz osiągnięcia
spójności naszego regionu i lepszego wzajemnego zrozumienia w dziedzinie praw własności
przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony patentowej. Cieszy nas też fakt, że
możemy zapewnić zgłaszającym z państw Grupy V4 równe szanse na rynku światowym –
prawo, z którego korzystają zgłaszający z innych części Europy.
W związku z powyższym planujemy uświetnienie 5-lecia działalności
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego wydarzeniem, które wzbogaci i zainspiruje naszych
obecnych i przyszłych klientów, w tym użytkowników systemu patentowego, zgłaszających i
ich profesjonalnych pełnomocników oraz wszystkie inne ważne podmioty reprezentujące
ekosystem innowacji.

Serdecznie zapraszamy Państwa w dniu 7 lipca br. do udziału w konferencji. Mamy
nadzieję, że zechcą Państwo spotkać się z nami, aby świętować 5. rocznicę działalności
Instytutu, a jednocześnie zdobyć najnowsze cenne informacje dotyczące ochrony patentowej
na międzynarodowym rynku.

