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1. SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Termin/skrót Opis 

API (ang. Application Programming Interface) Interfejs programistyczny 

aplikacji 

B+R Prace badawczo-rozwojowe 

BPMN (ang. Business Process Model and Notation) Notacja i Model Procesu 

Biznesowego - graficzna notacja służąca do opisywania procesów 

biznesowych. 

CSR (ang. Country-Specific Recommendations) wytyczne Rady Unii 

Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski 

DGC (ang. Dynamic Generation Cost) Dynamiczny Koszt Jednostkowy 

DIP Dokument Ininicyjujący Projekt 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EP (ang. European Patent) Patent Europejski 

ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

EPO  (ang. European Patent Office) Europejski Urząd Patentowy 

EUIPO (ang. European Union Intellectual Property Office) Urząd Unii 

Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; wcześniej: OHIM 

ENPV (ang. Economic Net Present Value) Ekonomiczna zaktualizowana wartość 

netto z inwestycji 

ERR (ang. Economic Internal Rate of Return) Ekonomiczna wewnętrzna stopa 

zwrotu z inwestycji 

EZD System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wdrożony w UPRP 

ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

FNPV (ang. Financial Net Present Value) Zaktualizowana wartość netto 

z inwestycji 

FNPV/K (ang. Financial Net Present Value Of Capital) Zaktualizowana wartość 

netto z kapitału własnego 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

ICT, IT (ang. Information and Communication Technologies) szeroki zakres 

technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje 

w formie elektronicznej 
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IPE Internetowa Platforma Edukacyjna UPRP 

IPU Internetowy Portal Usługowy UPRP 

IRR (ang. Internal Rate of Return) Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji 

IRR/K (ang. Internal Rate of Return of Capital) Wewnętrzna stopa zwrotu 

z kapitału własnego 

KPI (ang. Key Performance Indicator) Kluczowy wskaźnik efektywności - 

finansowy i niefinansowy wskaźnik pomiaru stopnia realizacji celów, 

wyrażony w liczbach, procentach itd. 

MC Ministerstwo Cyfryzacji 

MG Ministerstwo Gospodarki 

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

MR Ministerstwo Rozwoju 

MŚP sektor mikro- małych i średnich przedsiębiorstw 

PCT (ang. Patent Cooperation Treaty) Układ o współpracy patentowej 

PIRP Polska Izba Rzeczników Patentowych 

POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Projekt PUEUP Przedsięwzięcie polegające na opracowaniu Platformy Usług 

Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) 

PUEUP Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego 

PWP Prawo własności przemysłowej 

PZIP Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

RWD (ang. Responsive Web Design) Rozpoznanie i dostosowanie do wielkości 

urządzenia - technika projektowania stron www w taki sposób, aby ich 

układ i wygląd dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na 

którym jest wyświetlany, np. smartfonów, tabletów itd. 

SOA (ang. Service Oriented Architecture) Architektura oparta na usługach - 

model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano 

stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi 

sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system 

zorientowany na usługi (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności) 

SPC (ang. Supplementary Protection Certificate) Dodatkowe Prawo Ochronne 

SRK Strategia Rozwoju Kraju 

Studium Opracowanie analityczne dla projektu Platforma Usług Elektronicznych 
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Urzędu Patentowego (PUEUP) 

TCO (ang. Total Cost of Ownership) Całkowity Koszt Pozyskania 

UPRP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

WIPO (ang. World Intellectual Property Organization) Światowa Organizacja 

Własności Intelektualnej 

WCAG 2.0 (ang. Web Content Accessibility Guidelines 2.0) Międzynarodowy 

standard w dziedzinie budowania stron internetowych. 

Wnioskodawca UPRP 

2. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ – PODSUMOWANIE 

Projekt przewiduje budowę Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego, na której 

zostanie uruchomionych 7 e-usług na 5-tym poziomie dojrzałości dla interesariuszy i Klientów 

UPRP. Budowa Platformy e-usług stanowi odpowiedź na oczekiwania środowisk zainteresowanych 

ochroną własności przemysłowej, zwłaszcza przedsiębiorców z MŚP. Grupami docelowymi, 

korzystającymi z efektów realizacji Projektu będą bowiem przede wszystkim przedsiębiorcy, osoby 

fizyczne, rzecznicy patentowi, instytucje badawczo-naukowe, ośrodki akademickie, klastry 

przedsiębiorstw, radcy prawni i adwokaci, a także pracownicy UPRP oraz organy administracji 

państwowej współpracujące z UPRP. Potrzeba realizacji Projektu została zidentyfikowana 

i zweryfikowana w toku badań własnych Wnioskodawcy.  W ramach Projektu poprzez dedykowaną 

platformę PUEUP, opartą o narzędzia IT, zostanie usprawnione dokonywanie zgłoszeń 

przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych, 

zintegrowanych z systemami wewnętrznymi UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności 

przemysłowej. Uruchomione e-usługi obejmować będą:  

 udostępnianie wglądu i wyciągu z rejestrów,  

 walidację patentu europejskiego, 

 powiadamianie o upływającym terminie ochrony, 

 zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego 

i znaku towarowego, 

 subskrypcję informacji, 

 zmiany w rejestrach, 

 składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2020, a dostarczenie rozwiązań 

sprzętowych i oprogramowania zostanie zlecone Dostawcy zewnętrznemu. Zgodnie z metodyką 

zarządzania Projektem oraz stosowaniem podejścia do projektowania i modelowania 

oprogramowania w oparciu o działające prototypy w celu uzgadniania szczegółów, w toku prac nad 
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dostarczeniem w pełni funkcjonalnej Platformy PUEUP w miejsce wyłącznie standardowej 

dokumentacji technicznej stosowane będą metodyki zwinne oraz uznane technologie wytwarzania 

oprogramowania. Oznacza to, że dostarczane przez Wykonawcę wersje prototypowe kolejnych 

funkcjonalności i modułów, zapewniających sprawne działanie e-usług przewidzianych w Projekcie, 

będzie weryfikowane w środowisku testowym, a także konsultowane z przedstawicielami 

użytkowników e-usług (rzecznikami patentowymi i pracownikami UPRP zaangażowanymi 

w realizację poszczególnych procesów). Zastosowanie tych rozwiązań umożliwi otrzymanie 

produktów spełniających oczekiwania interesariuszy Projektu, gwarantuje także spełnienie na 

odpowiednim poziomie wymagań technologicznych. Dostarczenie pierwszej wersji narzędzi 

wspierających realizację e-usług planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku, co związane jest 

z potrzebą uruchomienia w styczniu 2019r. e-usługi dotyczącej powiadomień o upływającym 

terminie ochrony (wymóg wynikający z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.). 

Zakłada się, że w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia Platformy Usług Elektronicznych Urzędu 

Patentowego, dzięki wdrożonym e-usługom, co najmniej 34 500 spraw zostanie obsłużonych  

elektronicznie i liczba ta będzie systematycznie rosła.  

W niniejszym Studium przeprowadzono szczegółową analizę jakościową i ekonomiczno-finansową 

wykonalności i opłacalności realizacji Projektu. Na rzecz wariantu rekomendowanego, opisanego 

w poniższym Studium, świadczą wyniki przeprowadzonej analizy finansowej i ekonomicznej. 

Charakteryzuje się on niższą całkowitą kwotą pozyskania (TCO) oszacowaną na cały okres 

referencyjny Projektu, a także wyższą zaktualizowaną wartością netto z inwestycji (FNPV). Za 

realizacją tego wariantu przemawiają także wyniki analizy ekonomicznej, wskaźniki ENPV 

(ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji), ERR (ekonomiczna stopa zwrotu), B/C 

(wskaźnik korzyści/koszty) i DGC (Dynamiczny koszt jednostkowy) są korzystniejsze w wariancie 

rekomendowanym niż w wariancie alternatywnym, obejmującym umieszczenie platformy PUEUP 

w publicznej chmurze obliczeniowej. 

W wyniku przeprowadzenia analizy jakościowej stwierdzono, że wariant rekomendowany jest 

również korzystniejszy od wariantu alternatywnego pod względem: uwarunkowań technicznych 

(w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury, możliwości 

rozbudowy oraz dostępności infrastruktury) oraz uwarunkowań ekonomicznych (w zakresie 

kosztów utrzymania oraz możliwości pozyskania dofinansowania). Nie zidentyfikowano różnic 

pomiędzy wariantami w zakresie uwarunkowań środowiskowych (w zakresie wpływu na 

środowisko naturalne oraz obszary chronione), ani w zakresie uwarunkowań instytucjonalnych. 

Jednocześnie całkowite wydatki związane z przeprowadzeniem i utrzymaniem efektów 
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przedsięwzięcia są niższe w przypadku wariantu rekomendowanego, przy jednocześnie większych 

zyskach i korzyściach ekonomicznych dla tego wariantu. 

Poniżej w kolejnych rozdziałach Studium przeprowadzono szczegółowe analizy świadczące o tym, 

że przedsięwzięcie PUEUP jest wykonalne w aspektach TELOS, tzn. pod względem:  

 Technicznym (T – Technical): Przedsięwzięcie może zostać zrealizowane przy użyciu 

dostępnej technologii (pkt 9.1.) 

 Ekonomicznym (E – Economic): Realizacja przedsięwzięcia przyniesie określone korzyści 

społeczno-gospodarcze (pkt 4.7. – Korzyści i oddziaływanie oraz 6.3 – Porównanie 

wariantów, 6.3.1. - Porównanie wyników finansowo-ekonomicznych oraz 6.4. 

Podsumowanie analizy wariantów), 

 Prawnym (L – Legal): Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa w istniejących 

uwarunkowaniach organizacyjnych i prawnych wnioskodawcy (pkt 5.2. – Otoczenie prawne 

i pkt 8.1. – Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia),  

 Operacyjnym (O- Operational): Wnioskodawca jest w stanie przeprowadzić proces 

inwestycyjny i zapewnić utrzymanie produktów przedsięwzięcia w fazie eksploatacji (pkt 

8.1. – Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia),  

 Planowym (S – Scheduling): Przedsięwzięcie można w pełni zrealizować w zakładanym 

czasie i zasobach, przy określonym poziomie ryzyka (pkt 8.2.10. – Harmonogram realizacji 

Projektu i kamienie milowe).  

Wyniki analizy otoczenia prawnego i potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy świadczą o tym, 

że nie ma przeszkód prawnych dla realizacji Projektu, nie są wymagane także zmiany legislacyjne 

(jego wdrożenie nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporządzenia). 

Projekt jest więc gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym, a efekty końcowe 

Projektu w postaci e-usług są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymagają 

wprowadzania zmian legislacyjnych, nie wymaga również pozyskania specjalnych pozwoleń oraz 

decyzji do jego wdrożenia. 

Wnioskodawca - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji 

rządowej i posiada odpowiednie zasoby kadrowe, lokalowe i organizacyjne do realizacji Projektu, 

a także doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych i krajowych, współfinansowanych 

ze środków UE, jest więc w stanie przeprowadzić proces inwestycyjny i zapewnić utrzymanie 

produktów przedsięwzięcia w fazie eksploatacji. Przeprowadzone w ramach Studium wykonalności 

analizy świadczą o tym, że Projekt można w pełni zrealizować w zakładanym czasie i zasobach, przy 

określonym poziomie ryzyka.  
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3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU I LOGIKA INTERWENCJI 

Przedmiotem Projektu jest informatyzacja kluczowych procesów biznesowych Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) z zakresu komunikacji z Klientem. Cyfryzacja dotyczy 

usług o zasięgu całego kraju. 

Głównym celem Projektu jest usprawnienie realizowanych przez UPRP procesów i poszerzenie 

zakresu spraw, które Klienci UPRP będą mogli załatwić drogą elektroniczną, bez konieczności 

osobistego stawiennictwa w UPRP. Świadczenie usług będzie odbywało się za pomocą wydajnego, 

stabilnego i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. Projekt zakłada uruchomienie lub 

podniesienie poziomu dojrzałości następujących usług UPRP: 

 udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów, 

 powiadomienie o upływającym terminie ochrony, 

 subskrypcja informacji, 

 walidacja patentu europejskiego, 

 zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego 

i znaku towarowego, 

 zmiany w rejestrach, 

 składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP (prawo własności przemysłowej). 

Najważniejszymi interesariuszami Projektu będą: osoby fizyczne i przedsiębiorcy, rzecznicy 

patentowi, instytucje badawczo-naukowe, ośrodki akademickie, radcy prawni, adwokaci, osoby 

świadczące usługi transgraniczne. Przeprowadzona analiza popytu na usługi i potrzeby 

interesariuszy wskazała wysoki docelowy poziom wykorzystania elektronicznego kanału kontaktu. 

Zakłada się, że w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia produktów Projektu system PUEUP obsłuży 

elektronicznie co najmniej 34 500 spraw w powyższych kategoriach, co stanowić będzie 34% 

wszystkich spraw. 

Planowany termin realizacji Projektu to 01.09.2017 do 31.08.2020. Planowany okres 

kwalifikowalności wydatków w Projekcie to 01.01.2016 – 15.10.2020. Dostarczenie pierwszej 

wersji narzędzi wspierających realizację e-Usług planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku. 

W wyniku realizacji Projektu wypełniony zostanie obowiązek wynikający z art. 49 ust. 2 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. dotyczący 

wcześniejszego powiadamiania właściciela znaku towarowego o upływającym terminie ochrony. 
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3.1. TYTUŁ PROJEKTU 

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).  

3.2. GENEZA I ISTOTA PROJEKTU 

Wnioskodawcą projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)” jest 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. UPRP jest centralnym 

i jedynym organem administracji rządowej właściwym dla spraw dotyczących ochrony własności 

przemysłowej - co oznacza, że świadczone przez niego usługi mają unikalny, w skali Polski, 

charakter.  Niniejszy Projekt swoim zakresem obejmuje wdrożenie e-usług publicznych poprzez 

modernizację usług już dostępnych  oraz wprowadzenie nowych. 

UPRP działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1410, Dz. U. z 2015 r. poz. 1266, 1505, 1615) oraz rozporządzeń wykonawczych do 

tej ustawy. 

Budowa Platformy Usług Elektronicznych UPRP jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowisk 

zainteresowanych ochroną własności przemysłowej, zwłaszcza przedsiębiorców z MŚP. Poprzez 

dedykowaną platformę, opartą o narzędzia IT, zostanie usprawnione dokonywanie zgłoszeń 

przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych, 

zintegrowanych z systemami zewnętrznymi, a Klienci będą uzyskiwali bezpośredni dostęp do 

informacji o prowadzonej w sprawie korespondencji, statusie sprawy oraz innych informacji 

zawartych w bazach danych UPRP, co znacznie ułatwi i przyspieszy postępowanie w sprawach.  

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (art. 16. ust. 1a i 1b) każdy podmiot publiczny ma obowiązek udostępniać ESP, 

spełniającej standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, oraz musi zapewnić jej obsługę.  

UPRP wychodząc naprzeciw tym obowiązkom, skorzystał z możliwości użycia udostępnianej przez 

Ministerstwo Cyfryzacji na platformie ePUAP bezpłatnej ESP, spełniającej wymagania Standardu 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W zakresie rozwiązań uwzględniających specyfikę działalności 

UPRP, mając na uwadze przeprowadzone analizy podjęto decyzję o realizacji projektu, którego 

produktem będą e-usługi, umożliwiające w pełni elektroniczną, sprawną komunikację klienta 

z UPRP na dedykowanej platformie PUEUP.  

Niniejszy Projekt przygotowano na podstawie wielopłaszczyznowego rozpoznania potrzeb Klientów 

usług UPRP, w szczególności: 
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 w okresie 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. przeprowadzono badanie satysfakcji Klienta UPRP 

w formie ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej UPRP, w którym udział wzięło 

409 respondentów, gdzie 55,67% badanych wskazało na konieczność usprawnienia 

obecnie działających narzędzi udostępnianych dla e-biznesu (m.in. sposób obsługi 

zgłoszeń elektronicznych - 35,78%, wyszukiwarki - 13,82%, inne – 6,07%), a 49,46% 

respondentów wskazało na konieczność wprowadzenia nowych, nowoczesnych narzędzi 

dla e-biznesu (m.in. szeroki katalog formularzy elektronicznych i realizację płatności 

elektronicznych on-line, niezawodną platformę do komunikacji, aplikację mobilną 

z dostępem do konta użytkownika, dostęp do rejestrów, nowoczesne wyszukiwarki, 

powiadomienia o istotnych zdarzeniach w sprawach dotyczących ochrony własności 

przemysłowej); 

 w okresie 4-22.06.2016 r. przeprowadzono z przedstawicielami Klientów – Polską Izbą 

Rzeczników Patentowych (PIRP) jako referencyjną grupą użytkowników (w 2015 r. 45% 

korespondencji do Urzędu wpłynęło od Rzeczników Patentowych), konsultacje wymagań 

dedykowanej platformy komunikacyjnej, w wyniku których stwierdzono, że zdefiniowane 

wymagania potwierdziły oczekiwania PIRP w zakresie komunikacji z Urzędem Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w obszarze dostępności, niezawodności, 

stabilności i ergonomii platformy komunikacyjnej oraz rozwoju usług elektronicznych 

(PIRP wyraziła zainteresowanie wdrożeniem opiniowanych wymagań funkcjonalnych 

i zadeklarowała swój udział na dalszym etapie prac); 

 na podstawie doświadczeń zgromadzonych w wyniku zgłoszeń incydentów i wniosków 

kierowanych do UPRP przez Klientów usług w okresie od 1.10.2014 r. do 30.10.2016 r. 

stwierdzono, że dostępność niezawodnej komunikacji elektronicznej z UPRP ma kluczowe 

znaczenie dla Klientów korzystających z usług UPRP, w szczególności z uwagi na niższe 

opłaty i możliwość dokonania zgłoszenia z każdego miejsca i w trybie 24/7/365, 

a kompleksowość usług świadczonych w kanale elektronicznym i ergonomia ich obsługi 

zwiększy efektywność prowadzonego biznesu i ograniczy do minimum konieczność 

osobistego kontaktu z administracją. 

Jednocześnie Projekt adresuje potrzebę implementacji wymagań prawnych i rekomendacji, 

w szczególności: 

 Projekt umożliwi spełnienie wymagań artykułów 49 i 54 Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie 

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, 

umożliwiając realizację obowiązku informowania właściciela znaku towarowego 
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o upływającym terminie ochrony znaku towarowego (obowiązek wprowadzenie w życie 

ww. przepisów upływa w dniu 14.01.2019 r.); 

 Projekt zrealizuje zalecenia płynące z „Raportu końcowego dla Ministerstwa Rozwoju 

dotyczącego oceny efektów POIG w zakresie ochrony własności intelektualnej”, 

wskazujące na zasadność inwestowania w rozbudowę i dostępność baz danych 

o istniejących prawach wyłącznych oraz w system automatycznego powiadamiania 

o należnych opłatach urzędowych. 

W rezultacie Projekt zrealizuje następujące potrzeby społeczne: 

 wprowadzi rejestry elektroniczne i umożliwi elektroniczne przeglądanie wpisów 

wprowadzonych do rejestrów oraz elektroniczne uzyskanie z UPRP wyciągu z rejestru (za 

elektroniczną opłatą), który jest formalnym potwierdzeniem wpisów zawartych 

w rejestrach prowadzonych przez UPRP; 

 ułatwi korzystanie z przysługujących praw ochrony na terenie Polski przez podmioty lub 

osoby posiadające patent europejski, na podstawie wcześniej zgromadzonych danych; 

 pozwoli na szybkie i sprawne zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego (wraz z wymaganymi opłatami 

wniesionymi elektronicznie), z wykorzystaniem informacji gromadzonych w polskich 

rejestrach publicznych oraz w zbiorach EUIPO; 

 wdroży mechanizmy automatycznego powiadamiania o upływającym terminie ochrony 

dla znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz 

o innych istotnych zdarzeniach z punktu widzenia przepisów prawa ochrony własności 

przemysłowej; 

 usprawni proces poszukiwań informacji o przedmiotach ochrony i pozwoli na subskrypcję 

informacji w tym zakresie, również dla zdarzeń, które jeszcze nie miały miejsca; 

 usprawni kontakt z UPRP w celu załatwienia innych spraw drogą elektroniczną, m.in. 

zlecania wpisów w rejestrach UPRP (zmiany uprawnionych, zastawy, licencje, rezygnacja 

z ochrony). 

Grupami docelowymi, korzystającymi z efektów realizacji Projektu będą: przedsiębiorcy, osoby 

fizyczne, rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci, instytucje badawczo-naukowe, ośrodki 

akademickie, klastry przedsiębiorstw, pracownicy UPRP oraz organy administracji państwowej, 

współpracujące z UPRP scharakteryzowane następująco: 
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 przedsiębiorcy – odbiorcami będą wszystkie przedsiębiorstwa korzystające z usług UPRP, 

które mają potrzebę zagwarantowania przewagi konkurencyjnej z zakresu ochrony 

własności przemysłowej; dzięki realizacji Projektu nastąpi uproszczenie procedury 

i narzędzi do składania wniosków, co może przyczynić się do tego, że przedsiębiorcy będą 

w stanie w większym stopniu samodzielnie dokonywać zgłoszeń. Istotnym efektem będzie 

zwiększenie rentowności wydatków na B+R, jak również rozwój polskiej przedsiębiorczości 

w kraju i zagranicą; 

 osoby fizyczne – odbiorcami będą wszystkie osoby fizyczne, obywatele korzystający 

z usług UPRP; aktywności tej grupy na polu własności przemysłowej wzmacnia 

konieczność dostarczenia przez UPRP intuicyjnego oprzyrządowania informatycznego 

w obszarze uczestnictwa w procesach administracyjnych; 

 rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci – osoby świadczące pomoc prawną 

i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom 

fizycznym w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej; sprawność i jakość 

wykonywanych przez nich obowiązków będzie na wyższym poziomie dzięki usprawnionej 

procedurze zgłoszeniowej, możliwości realizacji opłat on-line oraz zmodernizowanych 

narzędzi wyszukiwawczych;  

 instytucje badawczo-naukowe – wytwarzanie nowych innowacyjnych rozwiązań jest 

centralnym punktem działalności ośrodków naukowych w związku z czym gwarancja 

ochrony własności przemysłowej jest niezbędna dla racjonalnego wykorzystania pracy 

polskich naukowców; korzyści z ochrony własności przemysłowej pozwalają na 

regulowany transfer technologii do biznesu co powoduje wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw; 

 ośrodki akademickie – ośrodki akademickie coraz częściej korzystają z usług UPRP; 

szkolnictwo wyższe dostosowuje programy nauczania do wymogów innowacyjnej 

gospodarki oraz dysponuje infrastrukturą ułatwiającą współpracę nauki i biznesu; coraz 

częściej w sąsiedztwie szkół wyższych buduje się centra transferu technologii, nowoczesne 

laboratoria do współpracy z biznesem oraz inkubatory przedsiębiorczości, co ma 

bezpośredni wpływ na wzrost zainteresowania ochroną własności przemysłowej przez tę 

grupę; grupa ta jest bardzo istotna jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki, które mówią, że 

pierwsze 10 podmiotów, które dokonały więcej niż 20 zgłoszeń wynalazków i wzorów 

użytkowych w 2015 roku to uczelnie wyższe; 
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 pracownicy UPRP – grupa ta jest szczególnie zaangażowana w Projekt; poprzez realizację 

Projektu wzrośnie jakość i efektywność wykonywanej przez nich pracy co pozwoli na 

jeszcze lepsze świadczenie usług w UPRP; 

 klastry przedsiębiorstw – klastry przedsiębiorstw to skoncentrowane geograficznie 

skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, które pochodzą z tej samej lub 

komplementarnej branży, a także instytucji i organizacji połączonych wzajemnymi 

interakcjami, sieciami pionowych i poziomych zależności; przedsiębiorstwa te 

jednocześnie współdziałają i konkurują ze sobą w szczególności na polu innowacyjności 

i wynalazczości; są więc one szczególnie zainteresowane ochroną własności intelektualnej, 

w tym przemysłowej; 

 organy administracji państwowej współpracujące z UPRP m.in. policja, służby celne, 

prokuratura; ułatwiony kontakt z UPRP pozytywnie wpłynie na ich pracę i sprawność 

wykonywanych czynności. 

Biorąc pod uwagę regulacje prawne oraz oczekiwania Klientów, w celu podniesienia jakości usług 

świadczonych drogą elektroniczną przez UPRP, nieuchronne jest przejście od obecnego sposobu 

prowadzania rejestrów (rejestr papierowy) do prowadzenia rejestru w formie elektronicznej. 

Komplementarnym rozwiązaniem będzie e-usługa zajmująca się obsługą zmian w rejestrach 

prowadzonych przez UPRP. Dzięki niej możliwa będzie w pełni elektroniczna obsługa spraw 

dotyczących przedłużenia ochrony znaku towarowego, dokonania wpisu w rejestrze, rezygnacji 

z ochrony  (zrzeczenie),  wpisu zastawu do rejestru,  wpisu do rejestru informacji o udzielnej 

licencji.  Ponadto, w ramach Projektu stworzona będzie e-usługa udostępniania wglądu i wyciągu 

z rejestrów.  

Dodatkowo, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 

grudnia 2015 r., Artykuł 49, Przedłużenie, ust. 2, do dnia 14 stycznia 2019 r. UPRP będzie 

zobowiązany do powiadamiania właściciela znaku towarowego (z sześciomiesięcznym 

wyprzedzeniem) o upływającym terminie do przedłużenia ochrony znaku towarowego” (Artykuł 

54, Transpozycja, ust. 1, Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 3–6, 8–14, 16, 17, 18, 22–39, 41 oraz 

43–50). UPRP zobligowany jest więc do stworzenia systemu powiadamiania o upływającym 

terminie ochrony; niniejszy Projekt zakłada stworzenie w tym celu e-usługi. Dzięki niej Klient będzie 

powiadamiany wybranym przez siebie kanałem komunikacji o zbliżającym się terminie upływu 

ochrony znaku towarowego i możliwości jej przedłużenia przez złożenie wniosku i wniesienie 

stosownych opłat. W przypadku pozostałych kategorii praw ochrony Klient będzie powiadamiany 
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wybranym przez siebie kanałem komunikacji o zbliżającym się terminie na wniesienie opłaty za 

kolejny okres ochronny. Wdrożenie tej usługi będzie miało wpływ na zwiększenie dochodów 

z tytułu terminowego wnoszenia opłat za przedłużenie i utrzymania ochrony na przedmioty 

własności przemysłowej; będzie również szczególnie istotne dla przedsiębiorców, niwelując ryzyko 

strat (finansowych, majątkowych), jakie mogliby ponieść w wyniku utraty ochrony znaku 

towarowego (po upływie 6 miesięcy od dnia upływu terminu przedłużenia ochrony, jej utrata jest 

bezpowrotna). 

Kolejnym problemem na jaki natrafiają użytkownicy usługi świadczonej przez UPRP są wątpliwości 

czy znalezione informacje są aktualne i czy na pewno wiarygodne.  W celu zapewnienia wysokich 

standardów obsługi Klienta zostanie przeprowadzona modernizacja wyszukiwarki przedmiotów 

chronionych oraz aplikacji w zakresie klasyfikacji patentowej i listy rzeczników patentowych. Usługi 

gromadzenia, indeksowania i udostępniania tak dużej ilości danych wymagają odpowiednio 

zaawansowanej platformy wyszukiwawczej, jednocześnie będzie zachowany przyjazny interfejs 

użytkownika z możliwością dalszej modyfikacji oraz dostosowywania do potrzeb Klienta.  

Powyżej wskazane okoliczności wskazują na pilną konieczność podjęcia systemowego działania, 

zmierzającego do zaadresowania wszystkich zdiagnozowanych potrzeb. 

3.3. LOKALIZACJA PROJEKTU 

W ramach realizacji niniejszego Projektu powstaną produkty specjalistyczne, które zostaną 

zlokalizowane w pomieszczeniach serwerowych będących własnością Wnioskodawcy. 

Pomieszczenia serwerowe mieszczą się w budynku UPRP przy Alei Niepodległości 188/192 

w Warszawie. 

Efektem rzeczowym realizowanego Projektu będą elektroniczne usługi publiczne usprawniające 

komunikację z Klientem i realizację wnoszonych spraw. Wdrożone w ramach Projektu usługi będą 

skierowane do odbiorców z obszaru całego kraju. Usługi zostaną udostępnione z wykorzystaniem 

stworzonego systemu informatycznego.  

Usługi dostarczane przez UPRP są dedykowane grupom interesariuszy, opisanych w pkt 5.4. – 

Odbiorcy Projektu. Warunkiem koniecznym do skorzystania z udostępnianych usług będzie 

posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarki internetowej. Skala oddziaływania Projektu ma 

zatem charakter ponadregionalny i ogólnokrajowy, a poprzez wykorzystanie sieci Internet - zasięg 

globalny. Wszystkie e-usługi wdrożone w ramach Projektu będą świadczone na terenie całego 

kraju, jak również będą mogły być świadczone Klientom przebywającym poza granicami kraju. 
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Dzięki wprowadzonym usługom będzie możliwa w pełni elektroniczna obsługa zgłoszeń 

dotyczących udzielania prawa ochronnego oraz walidacja patentu europejskiego. Ponadto, 

interesariusze będą mogli w pełni elektronicznie załatwiać sprawy dotyczące wydania dokumentu 

pierwszeństwa, publikacji informacji o zgłoszeniu ochrony we wcześniejszym terminie,  zgłoszenia 

i obsługi sprzeciwu, wydzielenia zgłoszenia, przyspieszonej rejestracji (nadaniu numeru ochrony) 

oraz spraw związanych z dokumentem patentowym/ świadectwem ochrony.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Projekt będzie zlokalizowany na terenie całej Polski 

i ma charakter ponadregionalny i ogólnokrajowy. 

3.4. OPIS STANU OBECNEGO 

Na potrzeby realizacji niniejszego Projektu przeprowadzona została wielopłaszczyznowa analiza 

potrzeb opisana w pkt 3.2. – Geneza i istota Projektu oraz szczegółowa analiza problemów, oparta 

o informacje na temat barier w świadczeniu usług przez UPRP i problemów Klientów zebranych 

przez pracowników UPRP podczas codziennych kontaktów z Klientami.  

Obecny sposób świadczenia usług, wykorzystujący w niewielkim stopniu media elektroniczne 

(dostępne obecnie na platformie ePUAP e-usługi UPRP na 2 i 3 poziomie dojrzałości charakteryzuje 

wysoka awaryjność, co powoduje, że odsetek Klientów UPRP obecnie korzystających z usług 

obsługiwanych drogą elektroniczną wynosi ok. 23%), wymaga bezpośrednich kontaktów pomiędzy 

Urzędem a interesariuszami (Klientami) korzystającymi z usług oraz wykorzystania tradycyjnych 

metod komunikacji jak np. poczta tradycyjna. Zidentyfikowano następujące problemy szczegółowe:  

 Świadczenie i realizacja większości usług przez UPRP w oparciu o papierowe dokumenty 

odbiega od metod pracy Klientów korzystających z usług (Klienci stosują w bieżącej pracy 

elektroniczne kanały komunikacji); 

 Długi czas realizacji usług i spraw związanych z: 

o udostępnieniem wglądu i wyciągu z rejestrów prowadzonych przez UPRP, 

o walidacją patentu europejskiego, 

o zgłoszeniem o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego i znaku towarowego, 

o zmiany w rejestrach, 

o składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP; 

 Brak wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dokonywania płatności w ramach 

załatwianych spraw; 
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 Konieczność kilku wizyt Klienta w UPRP wynikająca z tradycyjnej formy załatwiania spraw 

i udostępniania części dokumentów (rejestrów) w formie papierowej na miejscu; 

 Spodziewane znaczne obciążenie pracowników UPRP związane z realizacją obowiązku 

informowania właściciela znaku towarowego o upływającym terminie ochrony (od 

14.01.2019 r. zgodnie z zapisami artykułów 49 i 54 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.); 

 Brak funkcjonalności obejmujących subskrypcję spersonalizowanych informacji, istotnych 
z punktu widzenia danego Klienta; 

 Brak możliwości szybkiej komunikacji pomiędzy UPRP a Klientem (np. w celu korekty 

złożonych informacji/dokumentów). 

Przedstawione powyżej problemy powodują ponoszenie wysokich kosztów zarówno przez UPRP, 

jak i jego Klientów. Do takich kosztów można zaliczyć koszty związane z: 

 Długim czasem trwania realizacji usług, uwarunkowanym koniecznością wymiany informacji 

w formie korespondencji pocztą tradycyjną; 

 Wydłużeniem procedur spowodowanych błędami popełnianymi podczas wypełniania 

tradycyjnych, papierowych formularzy; 

 Dłuższym, niż byłoby to możliwe w przypadku stosowania elektronicznej wymiany 

dokumentów, czasem (i większym kosztem) realizacji działań po stronie UPRP; 

 Wydłużonym czasem dostępu do informacji o płatnościach; 

 Koniecznością osobistej wizyty w UPRP w ramach korzystania z usług UPRP; 

 Przeoczeniem przez Klientów upływających terminów ochrony; 

 Brakiem wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dokonywania płatności 

w ramach załatwianych spraw; 

 Koniecznością kilku wizyt Klienta w UPRP wynikająca z tradycyjnej formy załatwiania spraw; 

 Brakiem możliwości szybkiej komunikacji pomiędzy UPRP a Klientem. 

3.4.1. Procesy biznesowe 

UPRP realizuje obecnie między innymi następujące procesy: 

 udostępnianie wglądu i wyciągu z rejestrów  

W celu przejrzenia rejestru Klient składa wizytę w UPRP i w obecności pracownika UPRP 

przegląda księgi rejestrowe. Aby otrzymać wyciąg z rejestru, Klient składa wniosek do UPRP 

i uiszcza opłatę; w odpowiedzi pracownik UPRP przygotowuje żądany dokument (zwykle - kilka 

dni roboczych) i wysyła do Klienta. 
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 walidacja patentu europejskiego 

Po złożeniu przez Klienta wniosku, pracownik UPRP ręcznie ewidencjonuje, weryfikuje, zakłada 

sprawę w EZD oraz przeprowadza badanie formalno-prawne. W przypadku pozytywnego 

wyniku, UPRP wysyła do Klienta wezwanie do zapłaty.  

 zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego 

i znaku towarowego 

Po złożeniu wniosku przez Klienta, pracownik UPRP ręcznie ewidencjonuje, weryfikuje, zakłada 

sprawę w EZD oraz wydaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku braku opłaty 

także wezwanie o opłatę. 

 zmiany w rejestrach 

Po złożeniu wniosku przez Klienta, pracownik UPRP ręcznie ewidencjonuje, weryfikuje, zakłada 

sprawę w EZD, a po sprawdzeniu opłaty przeprowadza badanie formalnoprawne, wydaje 

decyzję administracyjną i ewentualnie dokonuje wpisu w rejestrze. 

 składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP 

Po złożeniu wniosku przez Klienta, pracownik UPRP ręcznie ewidencjonuje, weryfikuje, zakłada 

sprawę w EZD, przeprowadza badanie formalnoprawne i w zależności od rodzaju wniosku 

wysyła odpowiedź do Klienta. 

W ramach powyższych procesów gromadzone, przechowywane i przetwarzane są dane dotyczące 

praw własności przemysłowej, specyficzne dla dziedziny, z której pochodzi przedmiot własności 

oraz dane dotyczące osób lub firm powiązanych z tymi procesami, zgodnie z zakresem wskazanym 

we właściwych aktach prawnych. 

W rozdziale przedstawiono analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług. 

Rozdział zawiera mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres 

zmian w tych procesach oraz ich właścicieli. Analiza procesów obejmuje zarówno stan aktualny (As-

is), jak i stan docelowy (To-be). 

Diagramy procesów biznesowych oraz diagram przedstawiający mapę procesów zostały 

opracowane przy wykorzystaniu notacji BPMN.  

Poniższa tabela przedstawia znaczenie wybranych elementów notacji. 
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Tabela 1. Legenda BPMN 

 

Symbol Znaczenie 

 

Symbol określa czynność wykonywaną ręcznie, przez człowieka, bez 

wykorzystania aplikacji komputerowej. 

 

Symbol określa czynność wykonywana przez użytkownika systemu. 

 

Symbol określa zadanie usługowe, przeprowadzone automatycznie, 

bez udziału człowieka. 

 
Symbol przedstawia zdarzenie początkowe w procesie. 

 
Symbol przedstawia zdarzenie końcowe w procesie. 

 Strzałka wskazuje kolejność wykonywania czynności. 

 

Strzałka pokazuje przepływ informacji. 

 Strzałka wskazuje powiązania między procesami. 

 

Symbol przedstawia uczestnika procesu, czyli aktora wykonującego 

czynności w procesie. 

 

Symbol określa proces biznesowy. 

 

Symbol określa bramkę rozdzielającą (decyzja) albo bramkę zbierającą. 

 

  

Business Process Map...

Czynność

Business Process 07_ToBe_Proces monitorowania ważn...



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 23 z 256 

 

Poniższy diagram przedstawia mapę docelowych procesów biznesowych (To-be) 

Rysunek 1. Mapa procesów biznesowych 

  
 

3.4.1.1. Proces biznesowy związany z udostępnieniem wglądu i wyciągu z rejestrów 

Proces udostępnienia wglądu i wyciągu z rejestrów 

Kontekst 

zdarzenia 

Realizacja niniejszego procesu wynika z potrzeb odbiorców. Klienci 
mają potrzeby związane z przeglądaniem wpisów wprowadzonych do 
rejestrów i/lub uzyskaniem z UPRP wyciągu z rejestru, który jest 
formalnym potwierdzeniem wpisów zawartych w rejestrach 
prowadzonych przez UPRP. Klient w celu uzyskania wglądu do rejestru 
umawia się na wizytę w UPRP i w obecności pracownika UPRP 
przegląda księgi rejestrowe. W celu uzyskania formalnego wyciągu, 
Klient składa wniosek do UPRP. UPRP po weryfikacji kompletności 
i poprawności wniosku obsługuje merytorycznie wniosek. Po 
potwierdzeniu dokonania opłaty administracyjnej UPRP przygotowuje 
wyciąg i wysyła do Klienta. 

Właściciel 

procesu biznes. 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Dane wejściowe Numer rejestru 

Dane wyjściowe udostępniony wgląd do rejestru 

udostępniony wyciąg aktualny lub pełny z rejestru 
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Poziom  

e-dojrzałości 

usługi 

Stan aktualny (As-is) Stan docelowy (To-be) 

obecny stan dojrzałości usługi: 0 
(możliwość wglądu na miejscu w 
UPRP) 

docelowy poziom dojrzałości 
usługi: 5 (personalizacja - 
zapewnia załatwienie sprawy 
urzędowej drogą elektroniczną 
i jednocześnie wprowadza 
personalizację obsługi, tzn. 
formularz będzie wstępnie 
wypełniony przy wykorzystaniu 
danych zapisanych w koncie 
Klienta;  w przypadku opłaty 
elektronicznej nastąpi 
automatyczne przekierowanie  na 
stronę brokera płatności online 
oraz przekazanie  szczegółów 
i kontekstu płatności) 

Zakres zmian  złożenie wniosku w formie elektronicznej wraz z wstępnie 
wypełnionymi przez usługodawcę danymi oraz załącznikami 
wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia 
sprawy-wszczęcie sprawy) 

 uwierzytelnianie usługobiorcy i podpisywanie dokumentów 
w formie elektronicznej z wykorzystaniem eID 

 zapewnienie możliwości śledzenia statusu sprawy bez 
konieczności kontaktu z UPRP 

 walidacja danych i usprawnienia we wprowadzaniu danych do e-
formularza  (poprzez integrację z zewnętrznymi systemami) 
zapewniające minimalizację liczby błędów we wnioskach 

 optymalizacja procesu pod kątem świadczenia usług drogą 
elektroniczną (eliminacja procesu skanowania dokumentów 
papierowych po stronie UPRP) 

 realizacja spersonalizowanej płatności online oraz jej monitoring 
i przypisanie do sprawy, której dotyczy 

 skrócenie czasu trwania procesu obsługi merytorycznej wniosku 
i wydania wyciągu z rejestru 

Odbiorcy 

produktów 

procesu 

Usługa adresowana głównie do: przedsiębiorców, osób fizycznych, 
rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, osób 
świadczących usługi transgraniczne, ośrodków akademickich. 
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Poniższe diagramy przedstawiają przebieg procesów biznesowych związanych z udostępnianiem 

wyciągu z rejestrów prowadzonych przez UPRP. 

Rysunek 2. Proces biznesowy związany z udostępnianiem wyciągu z rejestrów (As-is) 

 

   
 

 Rysunek 3. Proces biznesowy związany z udostępnianie wyciągu z rejestrów (To-be) 
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3.4.1.2. Proces biznesowy związany z powiadomieniem o upływającym terminie ochrony 

Proces powiadamiania o upływającym terminie ochrony 

Kontekst zdarzenia Realizacja niniejszego procesu wynika z ustawowego obowiązku 
nałożonego na Urząd Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego 
informowanie o upływającym terminie ochrony znaków 
towarowych oraz z potrzeb odbiorców w zakresie informowania ich 
o upływającym terminie ochrony w pozostałych kategoriach: 
wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe. Proces będzie 
inicjowany przez UPRP na podstawie informacji otrzymanych od 
Klientów oraz  przetwarzanych w systemach informatycznych. 
W chwili obecnej proces nie jest realizowany. Bez wprowadzenia 
usługi elektronicznej proces realizowany byłby całkowicie ręcznie 
i tylko w zakresie informowania o upływającym terminie ochrony 
znaków towarowych. 

Właściciel procesu 

biznesowego 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Dane wejściowe Dane o terminie ochrony: wynalazku, wzoru przemysłowego, 
wzoru użytkowego, znaku towarowego, 
Dane Klientów (identyfikacyjne, teleadresowe i adresowe) 

Dane wyjściowe Przypomnienie o upływającym terminie ochrony 

Poziom e-

dojrzałości usługi 

Stan aktualny (As-is) Stan docelowy (To-be) 

Obecnie usługa nie jest 
realizowana. 

Docelowy poziom dojrzałości 
usługi: 5 (personalizacja - 
zapewnia załatwienie sprawy 
urzędowej drogą elektroniczną 
i jednocześnie wprowadza 
personalizację obsługi, tzn. 
automatyczne dostarczenie 
konkretnych usług, 
spersonalizowanych dla 
użytkownika i przez niego nie 
inicjowanych) 

Zakres zmian  spersonalizowana informacja o upływającym terminie ochrony 
wraz z informacją nt. warunków jej przedłużenia  

 możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej wraz 
z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury 
(procesu załatwienia sprawy-wszczęcie procedury) 
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Odbiorcy 

produktów procesu 

Usługa adresowana głównie do: przedsiębiorców, osób fizycznych, 
rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, osób 
świadczących usługi transgraniczne, ośrodków akademickich. 

Poniższy diagram przedstawia przebieg planowanego procesu biznesowego związanego 

z powiadamianiem o upływającym terminie ochrony. 

Rysunek 4. Proces biznesowy związany z powiadamianiem o upływającym terminie ochrony (To-be) 

  
 
3.4.1.3. Proces biznesowy związany z subskrypcją informacji 

Proces subskrypcji informacji 

Kontekst 

zdarzenia 

Realizacja procesu wynika z potrzeby stałego monitorowania 
pojawiających się informacji w bazach UPRP w zakresie przedmiotów 
objętych prawem ochrony. Obecnie Klienci mają do dyspozycji wiele 
narzędzi wyszukiwania dla tych samych obiektów ochrony, przy tym 
każdorazowa chęć zapoznania się z informacjami wymaga oddzielnego 
zapytania skierowanego do jednej lub więcej wyszukiwarek. Możliwy 
jest również kontakt telefoniczny w zakresie tematyki procedur 
związanych ze sprawami prowadzonymi w UPRP.  

Właściciel 

procesu 

biznesowego 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
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Dane wejściowe Parametry zapytania i personalizacji profilu/konta użytkownika PUEUP 

Dane wyjściowe Informacja z baz danych UPRP - profilowane dane na koncie/profilu 
Klienta 

Poziom  

e-dojrzałości 

usługi 

Stan aktualny (As-is) Stan docelowy (To-be) 

Obecnie usługa nie jest 
realizowana. 

Docelowy poziom dojrzałości 
usługi: 5 (personalizacja - 
zapewnia załatwienie sprawy 
urzędowej drogą elektroniczną 
i jednocześnie wprowadza 
personalizację obsługi, tzn. 
automatyczne dostarczenie 
konkretnych usług, 
spersonalizowanych dla 
użytkownika i przez niego nie 
inicjowanych) 

Zakres zmian  mechanizm subskrypcji przez Klienta różnych kategorii informacji  

 automatyczne/okresowe wyszukiwanie informacji przetwarzanych 
przez UPRP o zadanych przez Klienta kryteriach  

 uwierzytelnianie usługobiorcy w formie elektronicznej 

 nowe mechanizmy komunikacji elektronicznej z Klientem 

 profilowane informacje wyświetlane klientowi po zalogowaniu na 
własny profil 

Odbiorcy 

produktów 

procesu 

Wszyscy Klienci UPRP 

Poniższy diagram przedstawia przebieg procesu biznesowego związanego z subskrypcją informacji. 
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Rysunek 5. Proces biznesowy związany z subskrypcją informacji (To-be) 

 

 
3.4.1.4. Proces biznesowy związany z walidacją Patentu Europejskiego 

Proces walidacji patentu europejskiego 

Kontekst 

zdarzenia 

Realizacja tego procesu wynika z potrzeby podmiotów/osób 
posiadających patent europejski a chcących skorzystać z 
przysługujących im praw ochrony na terenie Polski. W tym celu Klient 
zgłasza do UPRP wniosek o walidację patentu europejskiego. UPRP po 
przeprowadzeniu oceny kompletności wniosku przeprowadza badanie 
formalno-prawne. Po pozytywnym wyniku badania UPRP wysyła do 
Klienta wezwanie do zapłaty wraz z informacjami jakie zostaną 
wprowadzone do Rejestru. Proces kończy się wprowadzeniem wpisu do 
Rejestru. Patenty europejskie walidowane na terytorium RP to druga 
pod względem ilości chronionych przedmiotów kategoria ochrony. 

Właściciel 

procesu 

biznesowego 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Dane wejściowe Wniosek Klienta 
 

Dane wyjściowe Potwierdzenie wpisania patentu europejskiego do rejestru krajowego. 
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Poziom  

e-dojrzałości 

usługi 

Stan aktualny (As-is) Stan docelowy (To-be) 

obecny poziom dojrzałości usługi: 2 
(interakcja jednostronna - 
interesariusze komunikują się 
z UPRP drogą elektroniczną, ale 
jest to komunikacja jednostronna, 
wnioski wysyłane przy użyciu 
pisma ogólnego ePUAP) 

docelowy poziom dojrzałości 
usługi: 5 (personalizacja - 
zapewnia załatwienie sprawy 
urzędowej drogą elektroniczną 
i jednocześnie wprowadza 
personalizację obsługi, tzn. 
formularz będzie wstępnie 
wypełniony przy wykorzystaniu 
danych zapisanych w koncie 
Klienta;  w przypadku opłaty 
elektronicznej nastąpi 
automatyczne przekierowanie  na 
stronę brokera płatności online 
oraz przekazanie  szczegółów 
i kontekstu płatności) 

Zakres zmian  złożenie wniosku w formie elektronicznej wraz z wstępnie 
wypełnionymi przez usługodawcę danymi oraz załącznikami 
wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia 
sprawy-wszczęcie sprawy) 

 uwierzytelnianie usługobiorcy i podpisywanie dokumentów w 
formie elektronicznej z wykorzystaniem eID 

 zapewnienie możliwości śledzenia statusu sprawy bez konieczności 
kontaktu z UPRP 

 walidacja danych i usprawnienia we wprowadzaniu danych do e-
formularza  (poprzez integrację z zewnętrznymi systemami) 
zapewniające minimalizację liczby błędów we wnioskach 

 optymalizacja procesu pod kątem świadczenia usług drogą 
elektroniczną (eliminacja procesu skanowania dokumentów 
papierowych po stronie UPRP) 

 realizacja spersonalizowanej płatności online oraz jej monitoring 
i przypisanie do sprawy, której dotyczy 

 skrócenie czasu trwania procesu obsługi formalno-prawnej 
wniosku, wysłania wezwania do zapłaty i wygenerowania nowej 
karty rejestrowej 

 

Odbiorcy 

produktów 

procesu 

Usługa adresowana głównie do: przedsiębiorców, osób fizycznych, 
rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, osób 
świadczących usługi transgraniczne. 
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Poniższe diagramy przedstawiają przebieg procesów biznesowych związanych z walidacją patentu 

europejskiego. 

Rysunek 6. Proces biznesowy związany z walidacją patentu europejskiego (As-is) 

 

 
Rysunek 7. Proces biznesowy związany z walidacją patentu europejskiego (To-be) 
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3.4.1.5. Proces biznesowy związany ze zgłoszeniem o udzielenie ochrony dla wynalazku, 

wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego 

Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego i znaku towarowego 

Kontekst zdarzenia Realizacja niniejszego procesu wynika z potrzeb odbiorców.  
Odbiorcami produktów procesu są Klienci UPRP, którzy  chcą 
uzyskać prawa wyłączne dla wynalazku, wzoru użytkowego, 
wzoru przemysłowego i znaku towarowego. W tym celu 
Klient składa wniosek do Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie UPRP weryfikuje 
poprawność i kompletność złożonego wniosku po czym 
wydaje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia stanowi dokument 
formalny dla Klienta zapewniający mu dowód, że jego 
zgłoszenie zostało przyjęte i będzie podlegać badaniu 
formalno-prawnemu i merytorycznemu. Informacja 
o zgłoszeniu jest publikowana przez UPRP w BUP 
(z wyjątkiem wzorów przemysłowych). 

Właściciel procesu biznes. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Dane wejściowe Zgłoszenie klienta 

Dane wyjściowe Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o udzielenie ochrony 

Poziom  

e-dojrzałości usługi 

Stan aktualny (As-is) Stan docelowy (To-be) 

obecny poziom 
dojrzałości usługi: 3 
(interakcja dwustronna, 
dostępne są formularze 
online, możliwe jest 
zainicjowanie sprawy 
drogą elektroniczną 
poprzez interaktywne 
wypełnienie i przesłanie 
dokumentów 
elektronicznych do 
UPRP) 

docelowy poziom dojrzałości 
usługi: 5 (personalizacja - 
zapewnia załatwienie sprawy 
urzędowej drogą elektroniczną 
i jednocześnie wprowadza 
personalizację obsługi, tzn. 
formularz będzie wstępnie 
wypełniony przy wykorzystaniu 
danych zapisanych w koncie 
Klienta;  
w przypadku opłaty 
elektronicznej nastąpi 
automatyczne przekierowanie  na 
stronę brokera płatności online 
oraz przekazanie  szczegółów 
i kontekstu płatności) 
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Zakres zmian  złożenie wniosku w formie elektronicznej wraz z 
wstępnie wypełnionymi przez usługodawcę danymi oraz 
załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury 
(procesu załatwienia sprawy-wszczęcie sprawy) 

 uwierzytelnianie usługobiorcy i podpisywanie 
dokumentów w formie elektronicznej z wykorzystaniem 
eID 

 zapewnienie możliwości śledzenia statusu sprawy bez 
konieczności kontaktu z UPRP 

 walidacja danych i usprawnienia we wprowadzaniu 
danych do e-formularza (poprzez integrację z 
zewnętrznymi systemami) zapewniająca minimalizację 
liczby błędów we wnioskach 

 optymalizacja procesu pod kątem świadczenia usług 
drogą elektroniczną (eliminacja procesu skanowania 
dokumentów papierowych po stronie UPRP) 

 realizacja spersonalizowanej płatności online oraz jej 
monitoring i przypisanie do sprawy, której dotyczy 

 skrócenie czasu trwania procesu obsługi formalnej 
wniosku i wysłania potwierdzenia zgłoszenia 

Odbiorcy produktów 

procesu 

Usługa adresowana głównie do: przedsiębiorców, osób 
fizycznych, rzeczników patentowych, radców prawnych 
i adwokatów, osób świadczących usługi transgraniczne, 
ośrodków akademickich. 

Poniższe diagramy przedstawiają przebieg procesów biznesowych związanych ze zgłoszeniem 

o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku 

towarowego. 
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Rysunek 8. Proces biznesowy związany ze zgłoszeniem o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego i znaku towarowego (As-is) 

  

 
Rysunek 9. Proces biznesowy związany ze zgłoszeniem o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 
przemysłowego i znaku towarowego (To-be) 

 
 

 

3.4.1.6. Proces zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 35 z 256 

 

Proces zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP 

Kontekst 

zdarzenia 

Zapisy w rejestrach prowadzonych przez UPRP stanowią o aktualnym 
stanie prawnym dotyczącym prawa wyłącznego na wynalazek, wzór 
przemysłowy, wzór użytkowy i znak towarowy. Klienci UPRP mają 
potrzebę aktualizacji zapisów w rejestrach ze względu m.in. na: 

 potrzebę przedłużenia ochrony, gdy mija ustawowy okres 
ochrony dla danego przedmiotu ochrony, 

 potrzebę dodania zapisów w rejestrach dotyczących: 
o zmiany uprawnionego, 
o wpisu o zastawie cywilnym/rejestrowym, 
o informacji o udzielonych licencjach,  

 chęć rezygnacji z przysługującej ochrony. 
W tym celu osoba uprawniona wysyła wniosek do UPRP. Po weryfikacji 
kompletności i poprawności wniosku oraz po potwierdzeniu dokonania 
opłaty administracyjnej następuje obsługa merytoryczna wniosku. Po 
pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, wprowadzane są zmiany 
w rejestrach na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej 
wydanej przez UPRP. 

Właściciel 

procesu biznes. 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Dane wejściowe Wniosek Klienta o wprowadzenie zmian 

Dane wyjściowe Decyzja administracyjna dotycząca wpisu zmiany do Rejestru  

Poziom  

e-dojrzałości 

usługi 

Stan aktualny (As-is) Stan docelowy (To-be) 

obecny poziom dojrzałości 
usługi: 2 (interakcja 
jednostronna - interesariusze 
komunikują się z UPRP drogą 
elektroniczną, ale jest to 
komunikacja jednostronna, 
dostępne są formularze do 
pobrania bez możliwości 
zainicjowania i załatwienia 
usługi w pełni drogą 
elektroniczną, wypełnione 
formularze wysyłane są jako 
załączniki do pisma ogólnego 
w ePUAP)  

docelowy poziom dojrzałości usługi: 
5 (personalizacja - zapewnia 
załatwienie sprawy urzędowej drogą 
elektroniczną i jednocześnie 
wprowadza personalizację obsługi, 
tzn. formularz będzie wstępnie 
wypełniony przy wykorzystaniu 
danych zapisanych w koncie Klienta;  
w przypadku opłaty elektronicznej 
nastąpi automatyczne 
przekierowanie  na stronę brokera 
płatności online oraz przekazanie  
szczegółów i kontekstu płatności) 
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Zakres zmian  złożenie wniosku w formie elektronicznej wraz z wstępnie 
wypełnionymi przez usługodawcę danymi oraz załącznikami 
wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia 
sprawy-wszczęcie sprawy) 

 uwierzytelnianie usługobiorcy i podpisywanie dokumentów 
w formie elektronicznej z wykorzystaniem eID 

 zapewnienie możliwości śledzenia statusu sprawy bez konieczności 
kontaktu z UPRP 

 walidacja danych i usprawnienia we wprowadzaniu danych do e-
formularza (poprzez integrację z zewnętrznymi systemami) 
zapewniająca minimalizację liczby błędów we wnioskach 

 optymalizacja procesu pod kątem świadczenia usług drogą 
elektroniczną (eliminacja procesu skanowania dokumentów 
papierowych po stronie UPRP) 

 realizacja spersonalizowanej płatności online oraz jej monitoring 
i przypisanie do sprawy, której dotyczy  

 skrócenie czasu trwania procesu obsługi merytorycznej wniosku, 
wydania decyzji administracyjnej oraz wprowadzenia zmian 
w rejestrze 

Odbiorcy 

produktów 

procesu 

Usługa adresowana głównie do: przedsiębiorców, osób fizycznych, 
rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, osób 
świadczących usługi transgraniczne, ośrodków akademickich. 

Poniższe diagramy przedstawiają przebieg procesów biznesowych związanych ze zmianami 

w rejestrach prowadzonych przez UPRP. 
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Rysunek 10. Proces biznesowy związany ze  zmianami w rejestrach prowadzonych przez UPRP (As-is) 

   
 

Rysunek 11. Proces biznesowy związany ze zmianami w rejestrach prowadzonych przez UPRP (To-be) 
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3.4.1.7. Proces biznesowy związany ze świadczeniem usługi składania wniosków związanych z 

obsługą spraw PWP 

Proces składania wniosków związanych z obsługą spraw PWP 

Kontekst 

zdarzenia 

Realizacja niniejszego procesu wynika z potrzeb odbiorców. Proces 
wydania decyzji administracyjnej dotyczącej uzyskania ochrony na 
wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy lub znak towarowy jest 
złożony i długotrwały. Podczas jego realizacji, jak i po jego 
zakończeniu może pojawić się potrzeba kontaktu Klienta z UPRP w 
celu załatwienia m.in. poniższych spraw: 

 wydania dokumentu pierwszeństwa, 

 opublikowania przez UPRP informacji o zgłoszeniu w terminie 
wcześniejszym, 

 zgłoszenia sprzeciwu na etapie zgłoszenia, 

 wydzielenia zgłoszenia, 

 udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek 
(konwersja), 

 złożenia formalnego sprzeciwu do UPRP, 

 udzielenia odpowiedzi na formalny sprzeciw 

 przyspieszenia rejestracji, 

 wydania duplikatu dokumentu patentowego/świadectwa 
ochrony, 

 sprostowania dokumentu patentowego/świadectwa ochrony. 
Klienci UPRP składają odpowiedni wniosek. UPRP, po weryfikacji 
kompletności i poprawności wniosku oraz po potwierdzeniu 
dokonania opłaty administracyjnej (jeżeli jej wniesienie jest 
konieczne), prowadzi merytorycznie daną sprawę. 

Właściciel 

procesu 

biznesowego 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Dane wejściowe Wniosek Klienta. 

Dane wyjściowe Decyzja administracyjna. 

Odpowiedź na wniosek Klienta. 

Poziom  

e-dojrzałości 

usługi 

Stan aktualny (As-is) Stan docelowy (To-be) 

obecny poziom dojrzałości usługi: 
2 (interakcja jednostronna - 
interesariusze komunikują się 

docelowy poziom dojrzałości 
usługi: 5 (personalizacja - 
zapewnia załatwienie sprawy 
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z UPRP drogą elektroniczną, ale 
jest to komunikacja 
jednostronna, dostępne są 
formularze do pobrania bez 
możliwości zainicjowania i 
załatwienia usługi w pełni drogą 
elektroniczną, wypełnione 
formularze wysyłane są jako 
załączniki do pisma ogólnego w 
ePUAP) 

urzędowej drogą elektroniczną 
i jednocześnie wprowadza 
personalizację obsługi, tzn. 
formularz będzie wstępnie 
wypełniony przy wykorzystaniu 
danych zapisanych w koncie 
Klienta;  w przypadku opłaty 
elektronicznej nastąpi 
automatyczne przekierowanie  na 
stronę brokera płatności online 
oraz przekazanie  szczegółów 
i kontekstu płatności) 

Zakres zmian  złożenie wniosku w formie elektronicznej wraz z wstępnie 
wypełnionymi przez usługodawcę danymi oraz załącznikami 
wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia 
sprawy-wszczęcie sprawy) 

 uwierzytelnianie usługobiorcy i podpisywanie dokumentów w 
formie elektronicznej z wykorzystaniem eID 

 zapewnienie możliwości śledzenia statusu sprawy bez 
konieczności kontaktu z UPRP 

 walidacja danych i usprawnienia we wprowadzaniu danych do e-
formularza (poprzez integrację z zewnętrznymi systemami) 
zapewniająca minimalizację liczby błędów we wnioskach 

 optymalizacja procesu pod kątem świadczenia usług drogą 
elektroniczną (eliminacja procesu skanowania dokumentów 
papierowych po stronie UPRP) 

 realizacja spersonalizowanej płatności online oraz jej monitoring 
i przypisanie do sprawy, której dotyczy  

 skrócenie czasu trwania procesu obsługi merytorycznej wniosku 
i wydania decyzji administracyjnej 
 

Odbiorcy 

produktów 

procesu 

Usługa adresowana głównie do: przedsiębiorców, osób fizycznych, 
rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, osób 
świadczących usługi transgraniczne, ośrodków akademickich. 

 

Poniższe diagramy przedstawiają przebieg procesów biznesowych związanych ze świadczeniem 

usługi składania wniosków związanych z obsługą spraw PWP. 
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Rysunek 12. Proces biznesowy związany ze składaniem wniosków związanych z obsługą spraw PWP (As-is) 

 
 

Rysunek 13. Proces biznesowy związany ze  składaniem wniosków związanych z obsługą spraw PWP (To-be)   

 

3.4.2. Opis danych 

W ramach opisanych powyżej procesów gromadzone, przechowywane i przetwarzane są dane 

dotyczące praw własności przemysłowej, specyficzne dla dziedziny, z której pochodzi przedmiot 

własności (np. sekwencje nukleotydów, schematy konstrukcyjne, odwzorowania graficzne znaków 
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towarowych, itp.) oraz dane dotyczące osób lub firm powiązanych z tymi procesami, zgodnie 

z zakresem wskazanym we właściwych aktach prawnych. 

Główne dane, które są przetwarzane w ramach procesów biznesowych w UPRP to: 

 Dane teleadresowe - dane teleadresowe interesariuszy; 

 Dane finansowe - dane finansowe związane z prowadzonymi procesami; 

 Rejestr (baza) wynalazków prowadzony przez UPRP; 

 Rejestr (baza) wzorów użytkowych prowadzony przez UPRP; 

 Rejestr (baza) wzorów przemysłowych prowadzony przez UPRP; 

 Rejestr (baza) znaków towarowych prowadzony przez UPRP; 

 Rejestr (baza) wzorów zdobniczych prowadzony przez UPRP; 

 Rejestr (baza) dodatkowych praw ochronnych prowadzony przez UPRP; 

 Lista rzeczników i aplikantów prowadzona przez UPRP.  

 

3.4.3. Opis aplikacji 

Do realizacji procesów biznesowych wykorzystywane jest oprogramowanie dziedzinowe 

wspierające proces udzielania i utrzymywania praw wyłącznych (systemy BackOffice oraz Soprano), 

system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD, Phoenix/Madras), narzędzia 

wspomagające dokonywanie zgłoszeń o udzielenie ochrony oraz obsługę spraw w zakresie prawa 

własności przemysłowej (eOLF, e-Filings e-Services, ePUAP), systemy wyszukiwawcze 

udostępniające dane Klientom (Register Plus, Wyszukiwarka przedmiotów chronionych, Portal 

WWW w tym Internetowy Portal Usługowy oraz Internetowa Platforma Edukacyjna), a także 

systemy pomocnicze (ACSEPTO, Moduł Publikacji, Serwer Publikacji, Moduł Rozliczeń, Espacenet, 

EPOQUE Net). W latach 2012-2013 UPRP zrealizował umowę dotyczącą usługi digitalizacji zbioru 

polskich opisów patentowych, opisów wzorów przemysłowych, Wiadomości Urzędu Patentowego, 

rejestru wzorów użytkowych i rejestru patentów, w ramach której zeskanowano z uproszczoną 

indeksacją około 185,9 tys. stron rejestru wzorów użytkowych oraz rejestru patentowego, co 

stanowi około 29% zbiorów rejestrowych UPRP. Obecnie czynności związane z procesami w UPRP 

odbywają się w większości drogą tradycyjną poprzez przesyłki pocztowe lub za pomocą poczty 

elektronicznej. Brak jest obecnie jednolitego systemu, który mógłby zostać wykorzystany w ramach 

świadczenia usług drogą elektroniczną. 

3.4.4. Opis Infrastruktury 

W chwili obecnej UPRP posiada infrastrukturę sprzętową oraz programową, która wspomaga 

realizację bieżących zadań UPRP. Sprzęt i infrastruktura wykorzystywana do powyższych zadań 
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statutowych UPRP obejmuje serwery o całkowitej mocy obliczeniowej 4,45 Tflops, surową 

przestrzeń dyskową na poziomie 180 TB, urządzenia sieciowe zabezpieczające dostęp do 

dostarczanych usług, systemy monitorujące oraz mechanizmy tworzenia kopii zapasowych, 

umożliwiające odtworzenie systemów i usług w przypadku wystąpienia awarii. Aktualnie dostępna 

infrastruktura zabezpiecza obecne funkcjonowanie UPRP, jest jednak niewystarczająca do 

bezproblemowego przeprowadzenia Projektu i utrzymania jego efektów. Sprzęt wraz 

z oprogramowaniem, posiadany obecnie przez UPRP nie gwarantuje prawidłowego 

przeprowadzenia wdrożenia e-usług, objętych Projektem oraz ich późniejszego sprawnego 

działania. 

3.5. CELE PROJEKTU 

W oparciu o zidentyfikowane problemy, analizę potrzeb interesariuszy UPRP oraz analizę stanu 

obecnego opisanego w pkt 3.4. – Opis stanu obecnego, wyznaczony został cel główny Projektu. 

Głównym celem Projektu jest usprawnienie realizowanych przez Klientów UPRP procesów (m. in. 

zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, 

walidacji Patentu Europejskiego, wniosków o przedłużenie ochrony, zmianę w rejestrze) i 

poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej, bez 

konieczności osobistego stawiennictwa w UPRP, za pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego 

kanału komunikacji elektronicznej. Cel ten jest zgodny z celem Działania 2.1. Wysoka dostępność i 

jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w poniższym brzmieniu: 

„Poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną”. 

Cel ten będzie realizowany poprzez cele pośrednie: 

 Cel pośredni 1: Usprawnienie i skrócenie procesu rejestracji zgłoszenia dzięki m.in. 

elektronicznej  samoobsłudze i automatyzacji. 

 Cel pośredni 2: Optymalizacja elektronicznego przetwarzania dokumentów i płatności 

dotyczących opłat za przedmioty ochrony, w celu zmniejszenia obciążeń i ograniczeń 

administracyjnych. 

 Cel pośredni 3: Automatyzacja wymiany danych między Klientami i partnerami a Urzędem 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procesów obsługi Klienta, w szczególności 

procesach przyznawania ochrony dla przedmiotów własności intelektualnej. 

 Cel pośredni 4: Optymalizacja kosztów, wzrost efektywności działania UPRP Patentowego 

Rzeczypospolitej Polskiej dzięki dostępowi i wymianie danych elektronicznych. 

 Cel pośredni 5: Podniesienie poziomu dojrzałości świadczonych i dostarczanie nowych 

e-Usług. 
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Cele niniejszego Projektu zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu i uruchomieniu nowoczesnych 

elektronicznych usług publicznych skierowanych do Klientów UPRP. Efekty finalne Projektu 

w postaci e-usług przyniosą wiele korzyści głównym interesariuszom Projektu, chcącym skorzystać 

z e-usług administracji publicznej. Elektroniczny charakter usług pozwoli na ograniczenie 

osobistego kontaktu z UPRP, co spowoduje zmniejszenie obciążeń w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej. Przyjęta w Projekcie hierarchia celów skupia się na realizacji celów w 

ramach projektu typu A2B, ze względu na to wnioskodawca wybrał typ projektu I – Tworzenie lub 

rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C). 

Wszystkie cele Projektu są logicznie ze sobą powiązane oraz mogą zostać wyrażone za pomocą 

wskaźników. Wskaźniki oraz sposób i częstość ich pomiaru są przedstawione w pkt 4 – Wskaźniki 

rezultatu Projektu.  

3.6. SPÓJNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z CELAMI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

Wdrażanie rozwiązań informatycznych w niemalże wszystkich dziedzinach życia i budowa 

społeczeństwa informacyjnego, dzięki rozwojowi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), 

jest priorytetowym kierunkiem rozwoju Unii Europejskiej oraz państw członkowskich, w tym 

również Polski. 

Newralgicznymi dokumentami europejskimi wskazującymi kierunki rozwoju ICT w obszarze 

ochrony własności intelektualnej są przede wszystkim Europa 2020 – Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz Europejska 

Agenda Cyfrowa.  

Projekt  PUEUP wpisuje się także w realizację celów i priorytetów dokumentów strategicznych. 

3.6.1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest dokumentem strategicznym opracowanym i wydanym 

przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dokument 

ten umożliwił racjonalne dysponowanie środkami z Unii Europejskiej, które przeznaczone były na 

rozwój cyfrowy Polski. Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski 

poprzez wdrażanie inwestycji w Infrastrukturę, usługi elektroniczne, a także w kompetencje 

cyfrowe Polaków. 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa zakłada realizację tzw. Osi priorytetowych. Niniejszy Projekt 

realizowany przez UPRP wpisuje się w cele zapisane w: 
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Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd 

Projekt wpisuje się w działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dla 

niniejszego działania przewidziane zostały dwa typy projektów: gdy projekt obejmuje usługi A2A 

niezbędne dla funkcjonowania e-usług publicznych (tj. usług A2B/A2C) oraz gdy projekt obejmuje 

usługi A2B/A2C. Uwzględniając hierarchię celów przyjętą w Projekcie dla niniejszego 

przedsięwzięcia odpowiednim będzie wybór projektu typu A2B/A2C. E-usługi będące produktami 

końcowymi Projektu przyniosą wiele korzyści wszystkim Beneficjentom Projektu chcącym 

skorzystać z usług UPRP. Wdrożone i udostępnione e-usługi umożliwią zdalną realizację działań 

związanych z usługami świadczonymi przez UPRP. Elektroniczny charakter usług wpłynie również 

na znaczne ograniczenie zużycia papieru poprzez wyeliminowanie papierowej dokumentacji w 

procesie komunikacji z UPRP. Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu zostały przedstawione w 

pkt 3.5 - Cele Projektu. 

Celem osi priorytetowej II e-Administracja i otwarty rząd jest poszerzenie zakresu spraw, które 

przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Realizacja celu będzie odbywać się poprzez 

elektronizację nowych usług publicznych oraz poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości usług 

istniejących. Ponadto, w ramach osi priorytetowej przewidywane są działania na rzecz cyfryzacji 

procesów i procedur zachodzących w jednostkach administracji publicznej. 

Do celów szczegółowych niniejszej osi priorytetowej które zostaną zrealizowane poprzez niniejszy 

Projekt, można zaliczyć: 

 Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

Efektem realizacji celu szczegółowego będzie zwiększenie liczby usług elektronicznych, dzięki 

którym Klienci UPRP będą mogli załatwić swoje sprawy administracyjne. Ponadto, istniejącym 

usługom elektronicznym będą dodawane nowe funkcjonalności. Bardzo duży nacisk należy położyć 

na wysoki poziom dojrzałości e-usług. Znaczące dla rozwoju kraju są projekty, które wpisywać się 

będą w obszary wskazane w POPC: rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona 

zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, 

prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, 

podatki i cła, sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, zamówienia publiczne, 

bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe. Wdrożone rozwiązania mają zwiększać wygodę 

obywateli i przedsiębiorców, skracać czas realizacji poszczególnych spraw, a także zmniejszać 

obciążenia administracyjne. 
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Projekt realizuje cel główny Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, jakim jest 

poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez inwestycje w infrastrukturę, usługi 

elektroniczne, a także w kompetencje cyfrowe Polaków. W zakresie zdiagnozowanych w toku prac 

nad PZIP potrzeb, dla których względem celu głównego Programu należy podjąć działania, niniejszy 

Projekt wpisuje się w obszar interwencji: Prowadzenie działalności gospodarczej. Zagwarantowane 

zostaną spersonalizowane usługi w zakresie reglamentowanej działalności gospodarczej, procesów 

związanych ze sprawami nabycia praw wyłącznych.  

W ramach niniejszego Projektu wdrożone zostaną elektroniczne usługi publiczne z zakresu 

uzyskiwania i potwierdzania praw ochronnych i patentowych. Poprzez wdrożenie usług 

elektronicznych zrealizowany zostanie Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych. Efekty realizacji Projektu przyczynią się do osiągnięcia znacznych korzyści przez urzędy 

i ich Klientów. W wyniku realizacji Projektu i wdrożeniu e-usług pomioty te uzyskają dostęp do 

rzetelnej wiedzy na temat zakresów usług świadczonych przez UPRP. Ponadto, dzięki 

udostępnieniu usług przez Internet podmioty będą miały możliwość załatwienia formalności, takich 

jak złożenie wniosku, sprawdzenie statusu oraz dokonanie płatności online, związanych z 

skorzystaniem z usług UPRP. Pozwoli to na optymalizację procesu świadczenia i korzystania z usług 

Urzędu Patentowego w Polsce, co znacząco wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z całym 

procesem. Nastąpią znaczne oszczędności czasu i kosztów po stronie UPRP oraz po stronie 

Klientów UPRP. 

Realizacja wskaźnika strategicznego 

Realizacja niniejszego Projektu przyczyni się do realizacji wskaźnika rezultatu strategicznego, który 

wskazany jest na poziomie POPC: Odsetek przedsiębiorstw korzystających z Internetu 

w kontaktach z administracją publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w postaci 

elektronicznej. Dzięki wdrożeniu i udostępnieniu e-usług świadczonych przez UPRP 

z wykorzystaniem formularzy elektronicznych, które są odpowiedzią na zaistniałe potrzeby 

przedsiębiorców, zwiększy się zainteresowanie e-administracją oraz wykorzystywanie Internetu do 

załatwiania spraw administracyjnych.  

Realizacja założeń POPC 

Realizacja niniejszego Projektu pozytywnie wpłynie na kluczowe obszary wskazane w POPC w osi 

priorytetowej II „E-administracja i otwarty rząd”. Projekt wpisuje się we wskazany w POPC obszar 

priorytetowy „prowadzenie działalności gospodarczej”. W Projekcie realizowane będą potrzeby 

wskazane w dokumentach strategicznych dla danego obszaru tematycznego, dzięki czemu 
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spełnione zostanie kryterium merytoryczne dla działania 2.1: Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Korzyść z realizacji 

Projektu odniosą wszystkie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

wykazują potrzebę skorzystania z usług uzyskiwania i potwierdzania praw ochronnych i patentów. 

W wyniku uruchomienia e-usług podmioty uzyskają bezpośredni dostęp do wiedzy na temat 

uzyskiwania oraz utrzymania w mocy praw ochronnych i patentów. Udostępnione e-usługi pozwolą 

również na redukcję czasu kontaktu Klientów z UPRP. Oszczędność czasu przyczyni się również do 

zmniejszenia kosztów związanych z realizacją usługi zarówno po stronie UPRP jak i po stronie 

Klienta.  

Realizacja założeń CSR  

Niniejszy Projekt realizuje wytyczne Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform 

Polski na rok 2014 (CSR) wskazane w POPC: „Poprawa warunków otoczenia biznesu poprzez 

redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej”. Redukcja kosztów 

rozpoczynania i prowadzenia działalności będzie dotyczyła podmiotów korzystających z usług 

świadczonych przez UPRP. Usługi te są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez 

interesariuszy UPRP. Redukcja kosztów będzie wynikała w dużej mierze z przeniesienia części 

procesów związanych ze świadczeniem usług na platformę usług elektronicznych. Elektroniczny 

charakter usług publicznych wyeliminuje konieczność osobistego stawiennictwa w UPRP oraz 

przyczyni się do redukcji kosztów związanych z załatwianiem wszelkich formalności, które 

dotychczas były realizowane jedynie w formie papierowej. 

W ten sposób realizowane będą potrzeby zapisane w dokumencie strategicznym, co przekłada się 

na spełnienie kryterium merytorycznego dla działania 2.1: Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

3.6.2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa ma na celu wspieranie rozwoju społecznego 

i gospodarczego poprzez zapewnienie obywatelom, w tym przedsiębiorcom, efektywnych e-usług 

publicznych. Wysokiej jakości usługi mają być dostarczane przez nowoczesne rozwiązania 

informatyczne wspierające logiczny i spójny system informacyjny państwa, zbudowany 

i utrzymywany przy współpracy wszystkich resortów. Projekt wpisuje się w cel strategiczny 

Programu, jakim jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej 

jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem 

obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, 
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zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej, a także w 

realizację celu operacyjnego Programu – zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych 

systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy równoczesnym eliminowaniu 

powielającej się funkcjonalności, co doprowadzi do stworzenia spójnego, logicznego i sprawnego 

systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim 

usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo. 

Zgodnie z założeniami PZIP, wypełnienie celów Programu mierzone będzie odsetkiem obywateli 

i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej oraz poziomem satysfakcji 

użytkowników. Projekt PUEUP jako skierowany w szczególności do przedsiębiorców, przyczyni się 

więc do osiągniecia celów PZIP. Zgodnie z aktualizacją PZIP z września 2016 roku, szczególnie 

rekomendowane  jest uruchamianie usług zaawansowanych, wysokiej jakości, tzw. optymalnych – 

o wysokim poziomie automatyzacji, w których dane niezbędne do świadczenia usługi "zaciągane" 

z rejestrów państwowych, użytkownik sprawdza tylko ich poprawność, uzupełnia brakujące, 

załącza inne konieczne informacje; użytkownik jest prowadzony poprzez pytania pomocnicze do 

wariantu usługi, który odpowiada jego sytuacji; w tego typu usłudze istnieje możliwość płatności 

online w przypadku konieczności dokonania opłaty. Planowana w projekcie platforma PUEUP, na 

której uruchomione zostanie 7 usług na 5 poziomie dojrzałości, spełnia te wymagania. 

3.6.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Projekt jest zgodny z założeniami Celu III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług 

publicznych SRK w priorytecie: „Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych”. W tej sferze 

jako szczególne działania, mające znaczenie dla potencjalnego wzrostu gospodarczego i rozwoju 

obywateli, a także tworzenia nowych usług definiuje się doskonalenie świadczenia usług 

publicznych przez zwiększanie ich dostępności oraz poprawę jakości. Podejmowane działania 

powinny przyczynić się do wyrównania dostępu wszystkich obywateli do wysokiej jakości usług 

publicznych. Wskutek zmian w systemie zarządzania jednostki dostarczające wszelkiego rodzaju 

usługi publiczne powinny charakteryzować się elastycznym podejściem do zmieniającej się 

rzeczywistości oraz nadążaniem za rozwojem technologicznym. Do roku 2020 poprawiona zostanie 

przejrzystość świadczenia usług publicznych oraz wprowadzony system sprawnego i miarodajnego 

pomiaru efektywności ich dostarczania. Wprowadzeniu odpowiednich standardów świadczenia 

usług publicznych oraz zwiększeniu ich dostępności służyć będzie szersze i bardziej kompleksowe 

wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz rozwój niezbędnej do tego 

infrastruktury.  
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Przedmiotowy Projekt jest zgodny z założeniami strategii, ponieważ rezultatem długofalowym 

przedsięwzięcia, będzie poszerzenie zakresu usług publicznych dostępnych on-line oraz 

zwiększenie dostępności rozwiązań w zakresie komunikacji on-line. 

3.6.4. Strategia Rozwoju Kraju 2030 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” – jest to 

dokument rządu Rzeczypospolitej Polskiej o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, 

powstały na bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.  

Głównym celem dokumentu Polska 2030 jest poprawa jakości życia Polaków mierzona 

wskaźnikami jakościowymi, a także wartością oraz tempem wzrostu polskiego PKB. Projekt kładzie 

nacisk na jednoczesny rozwój w trzech strategicznych obszarach: konkurencyjności 

i innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz 

efektywności i sprawności państwa. 

Skupia się ona na tym, jakimi metodami doprowadzić do zwiększenia skuteczności i efektywności 

państwa otwartego na współpracę z obywatelami. Zakłada ona, że powinniśmy realizować model 

państwa optimum (a więc taki, w którym państwo nie jest ani przeregulowane – jak państwo 

maximum, ani wycofane jak państwo minimum). Sposobem na tworzenie takiego państwa jest 

przejrzystość (np. prawa); efektywność (np. sprawna komunikacja i wymianą dokumentów); 

zaangażowanie i uczestnictwo obywateli w procesie podejmowania decyzji przez administrację 

publiczną, w tworzeniu lepszego prawa oraz dążeniu do wysokich standardów świadczonych usług. 

Realizacja przedmiotowego Projektu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Kraju 2030, w szczególności 

w zakresie przejrzystości i efektywności.  

3.6.5. Strategia Sprawne Państwo 2020  

Realizacja celu „Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych”, tj. udostępnienie 

jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, na poziomie 

przynajmniej czwartego stopnia rozwoju e-usług. 

3.6.6. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki   

Projekt wypełnia założenia strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, a w szczególności 

punkt mówiący o efektywności wykorzystanie praw własności intelektualnej, informacji 

patentowej oraz naukowej. 
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3.6.7. Strategia Lizbońska 

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego sprzyjającego integracji i poprawie jakości życia jest jednym 

z głównych celów Strategii Lizbońskiej. Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią filar 

gospodarki opartej na wiedzy. Przyczyniają się one w znacznym stopniu do wzrostu 

produktywności w nowoczesnych gospodarkach. Strategia Lizbońska popiera inwestycje i 

wykorzystanie nowych technologii, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny. Nowa inicjatywa – Europa 2020: Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, poprzez wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na 

wiedzy i innowacjach, ma przyczynić się do zwiększenia wykorzystania ICT. 

Strategia zakłada także doskonalenie udziału administracji krajowej w tworzeniu właściwych 

warunków rynkowych (np. lepszego wykorzystania usług internetowych [e-government] oraz 

ograniczanie istniejących barier i obciążeń administracyjnych przedsiębiorców. 

3.6.8. Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 

Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu to długofalowy program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, który zastąpił 

obowiązującą od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską. Celem Strategii 

Lizbońskiej było uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata, natomiast 

nadrzędne priorytety nowej strategii unijnej to: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Cele wytyczone w Strategii będą osiągane za pomocą siedmiu projektów przewodnich. Europejska 

agenda cyfrowa jest pierwszą z przyjętych inicjatyw Strategii Europa 2020. Dziesięcioletni okres 

realizacji Europejskiej agendy cyfrowej ma przyczynić się do uzyskania trwałych korzyści 

ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki Internet 

i interoperacyjne aplikacje. Agenda, podobnie jak poprzedzająca ją inicjatywa i2010, jest 

dokumentem strategicznym i zawiera około 100 działań o charakterze legislacyjnym 

i pozalegislacyjnym w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Działania zorganizowane zostały 

wokół potrzeby systemowego rozwiązania siedmiu obszarów problematycznych. Wśród 
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zidentyfikowanych problemów wyróżnić należy - niewykorzystane możliwości w zakresie 

sprostania wyzwaniom społecznym. W Agendzie założono, iż wykorzystanie pełnego potencjału 

technologii ICT pozwoliłoby Europie na lepsze rozwiązanie niektórych z najważniejszych wyzwań 

społecznych: zmiany klimatu i innych zagrożeń dla środowiska, starzejącego się społeczeństwa i 

rosnących kosztów opieki zdrowotnej, opracowania skuteczniejszych usług użyteczności publicznej 

i integracji osób niepełnosprawnych, cyfryzacji europejskiego dziedzictwa kulturowego i 

udostępnienia go przyszłym pokoleniom itd. Stosowanie w Europie technologii umożliwiających 

świadczenie elektronicznych usług na wysokim poziomie dojrzałości przez UPRP może poprawić 

jakość wykonywanych zadań ustawowych, ograniczyć koszty i promować niezależne życie, w tym 

również w miejscach odległych. Realizacja przedmiotowego Projektu przyczyni się zatem do 

niwelowania zidentyfikowanych w Agendzie problemów, przyczyniając się do poprawy jakości 

świadczonych usług w skali ogólnopolskiej, a w przyszłości pozwoli na ograniczenie kosztów 

świadczonych przez UPRP usług poprzez lepszy do nich dostęp. 

Projekt zakłada stworzenie Platformy Usług Elektronicznych UPRP, jest to wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom środowisk zainteresowanych ochroną własności przemysłowej, zwłaszcza 

przedsiębiorców z MŚP. Poprzez dedykowaną platformę, opartą o narzędzia IT, będzie 

umożliwione dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy 

interaktywnych formularzy elektronicznych, zintegrowanych z systemami zewnętrznymi, a Klienci 

będą uzyskiwali bezpośredni dostęp do informacji o prowadzonej w sprawie korespondencji, 

statusie sprawy oraz innych informacji zawartych w bazach danych UPRP, co znacznie ułatwi i 

przyspieszy postępowanie w sprawach. Realizacja Projektu jest zatem zgodna z założeniami 

Strategii Europa 2020. 

3.6.9. Europejska Agenda Cyfrowa 

Europejska Agenda Cyfrowa jest jednym z filarów strategii Europa 2020. Zgodnie z założeniami 

dokumentu, na poziomie krajowym państwa członkowskie będą musiały propagować stosowanie 

i korzystanie z nowoczesnych usług on-line (takich jak e-administracja, e-zdrowie, inteligentny 

dom, umiejętności informatyczne, bezpieczeństwo). Uruchomienie e-usług w ramach 

przedmiotowego przedsięwzięcia będzie zgodne z następującymi działaniami wskazanymi w 

dokumencie bezpośrednio przez zwiększanie interoperacyjności i norm, wzmacnianie zaufania i 

bezpieczeństwa w sieci. Pośrednio, poprzez uruchomienie e-usług publicznych przez zwiększenie 

umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego. Cele Projektu są 

zgodne z następującymi obszarami działań Agendy, tj.: 

 2.2. Interoperacyjność i normy 
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 2.2.3. Zwiększenie interoperacyjności poprzez koordynację 

 2.3. Zaufanie i bezpieczeństwo 

 2.6. Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia 

społecznego 

 2.6.2. Usługi cyfrowe sprzyjające włączeniu społecznemu (w ramach Projektu zaplanowano 

realizację wymagań WCAG 2.0. Zgodność z wymaganiami dla wymiany informacji w formie 

elektronicznej oraz z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych) 

 2.7. Korzyści z TIK dla społeczeństwa UE 

 2.7.4. e-administracja (dzięki niniejszemu Projektowi usługi przełożą się na oszczędny 

sposób uzyskania lepszych usług przez każdego obywatela i przedsiębiorstwo oraz opartą 

na uczestnictwie, otwartą i przejrzystą administrację. Usługi mogą obniżyć koszty i 

umożliwić zaoszczędzenie czasu obywatelom, rzecznikom patentowym, radcom prawnym, 

adwokatom, przedsiębiorstwom oraz ośrodkom akademickim). 

Cel główny jakim jest wdrożenie nowych oraz poprawę jakości i dostępności istniejących e-usług 

publicznych w sądach powszechnych na terenie Polski jest zgodny z powyższymi dokumentami 

europejskimi z uwagi na to, że również odnosi się do propagowania stosowania i korzystania 

z nowoczesnych usług on-line. Realizacja celów będzie oparta o dostosowanie wdrażanych 

systemów, dzięki którym będą świadczone e-usługi dla społeczeństwa i przedsiębiorców, do 

wymagań określonych w dokumencie Europejska Agenda Cyfrowa, które dotyczą norm w zakresie 

bezpieczeństwa i dostępności (w tym dla osób niepełnosprawnych). 

3.6.10. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, II filar rozwoju - rozwój innowacyjnych firm 

Projekt bezpośrednio przyczyni się do budowy bardziej przyjaznego otoczenia technicznego 

i prawnego, które jest niezbędne do uwolnienia potencjału firm (w szczególności z sektora MŚP) do 

tworzenia i ochronny innowacji, które są kluczem do osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju 

gospodarczego. 

3.6.11. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

Obszar: Rozwój innowacyjnych firm, Obszar: e-Państwo 

Projekt bezpośrednio wspiera realizację drugiego kierunku interwencji w obszarze: rozwój 

innowacyjnych firm – wzmocnienie otoczenia prawno-instytucjonalnego innowacyjnych 

przedsiębiorstw – m.in. poprzez likwidację barier administracyjnych w procesach ubiegania się o 

ochronę własności przemysłowej. Projekt PUEUP, udostępniając narzędzia do bezpiecznej, 

wydajnej i niezawodnej komunikacji elektronicznej z UPRP, jako instrument wsparcia 
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usprawniający proces uzyskiwania ochrony praw wyłącznych, przyczyni się do zwiększenia 

dostępności, wydajności i skuteczności systemu ochrony praw własności intelektualnej. 

Jednocześnie Projekt PUEUP realizuje działania w obszarze E-państwo w ramach kierunku 

interwencji: Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe, 

w szczególności poprzez zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez 

obywateli i przedsiębiorców, współtworzenie dominującego udziału elektronicznego obiegu 

dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym (Paperless), sprzyjanie wzrostowi obrotu 

bezgotówkowego w gospodarce (Cashless Poland), a także zwiększanie dostępu do informacji 

sektora publicznego poprzez przygotowywane interfejsy API dla programistów. 

3.6.12. Krajowy Program Reform 2016/2017 

Realizacja celów w zakresie nakładów na B+R: Reforma w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków 

towarowych – wprowadzenie systemu rejestrowego oraz zmiana opłat dotyczących znaków 

towarowych i wzorów przemysłowych, pośrednio cele Projektu wpisują się również w cel: 

realizacja programów naukowo-badawczych i programów wspierających współpracę nauki z 

przemysłem. 

3.6.13. Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług 

publicznych – 2016 

Projekt realizowany przez UPRP wpisuje się w strategiczne kierunki szczegółowe dokumentu 

„Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych – 

2016”. Szczególnie niniejszy Projekt realizuje założenia kierunku szczegółowego „Orientacja 

administracji państwa na usługi cyfrowe”. Kierunek ten zakłada zapewnienie przez administrację 

publiczną e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez obywateli i 

przedsiębiorców. Głównym założeniem tego kierunku strategicznego jest realne uproszczenie i 

maksymalna automatyzacja procesów załatwiania spraw. 

Niniejszy Projekt ma na celu wdrożenie e-usług, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie 

odbiorców. Elektroniczne usługi publiczne przyczynią się do optymalizacji procesów biznesowych, 

zarówno po stronie UPRP, jak i po stronie Klienta. Proces świadczenia usług przez UPRP zostanie 

uproszczony poprzez elektronizację usług. Będzie ona polegała na wprowadzeniu elektronicznej 

wymiany dokumentów pomiędzy UPRP a Klientem oraz wprowadzeniu płatności online za usługi. 

Spowoduje to zmniejszenie liczby wizyt Klientów w UPRP oraz oszczędność w zakresie kosztów 

związanych z usługami UPRP. Realizacja projektu wpisuje się również w strategiczny kierunek 

szczegółowy „Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020”. Kierunek ten 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 53 z 256 

 

zakłada zwiększenie efektywności wydatkowania środków z Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa (POPC) we wszystkich 3 osiach priorytetowych – zarówno w zakresie budowy 

szerokopasmowego Internetu, budowy sprawnej e-administracji, jak i nabywania tzw. kompetencji 

miękkich (umiejętności). 

Powstałe w wyniku realizacji Projektu e-usługi przyczynią się do budowy sprawnej e-administracji, 

poprzez zmniejszenie formalności administracyjnych związanych ze świadczeniem usług 

publicznych przez UPRP. Dlatego należy mówić o spełnieniu założeń dotyczących zwiększenia 

efektywności wydatkowania środków z POPC 2014-2020 w ramach osi priorytetowej: budowy 

sprawnej e-administracji. 

3.6.14. Właściwość merytoryczna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  

Projekt PUEUP jest zgodny z właściwością merytoryczną UPRP, jako centralnego organu 

administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na 

przedmioty ochrony własności przemysłowej, a jego realizacja wpisuje się w ustawowe zadania 

Urzędu i ma na celu poszerzenie zakresu usług dla użytkowników systemu ochrony własności 

przemysłowej poprzez dostarczanie nowych, bezpiecznych i wydajnych e-usług publicznych oraz 

podniesienie poziomu dojrzałości obecnie świadczonych. Realizacja celu, jakim jest poszerzenie 

zakresu usług dla użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej poprzez dostarczanie 

nowych, bezpiecznych i wydajnych e-usług publicznych oraz podniesienie poziomu dojrzałości już 

świadczonych jest zgodna z kierunkami działania Urzędu, które również polegają na stałym 

doskonaleniu i optymalizacji realizowanych procesów, obejmujących w szczególności:  

 usprawnienie i skrócenie procesu dokonywania zgłoszeń dzięki m.in. elektronicznej 

samoobsłudze i automatyzacji, 

 wdrożenie rozwiązań optymalizujących elektroniczne przetwarzanie dokumentów i 

płatności dotyczących opłat za przedmioty ochrony, w celu zmniejszenia obciążeń i 

ograniczeń administracyjnych,  

 wprowadzenie systemu powiadamiania w sprawach z zakresu własności przemysłowej,  

 elektronizacja rejestrów państwowych będących we właściwości Urzędu.  

4. WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU 

Rezultaty Projektu zdefiniowano jako korzyści, jakie pojawią się bezpośrednio po zakończeniu 

Projektu w związku ze zrealizowanymi zadaniami. Określone wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

w pełni odzwierciedlają cele określone dla Projektu. Tabela poniżej zawiera wskaźniki rezultatu 
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bezpośredniego zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji Projektu. Za monitorowanie 

i nadzorowanie osiągnięcia docelowych wskaźników odpowiedzialny będzie Wnioskodawca. 

Tabela poniżej zawiera wskaźniki rezultatu bezpośredniego zaplanowane do osiągnięcia w wyniku 

realizacji Projektu.  

Tabela 2. Tabela wskaźników rezultatu Projektu 

Wskaźniki 

rezultatu 

Jedn. 

miary 

Wartość wskaźnika 

Rok 

osiągnięcia 

docelowej 

wartości 

wskaźnika 

Źródło informacji 

o wskaźnikach 

Prowadz

ący 

pomiar 
Bazowa Docelowa 

Liczba 

załatwionych 

spraw poprzez 

udostępnioną 

on-line usługę 

publiczną. 

szt. 0 34 500 2021 Dane własne Beneficjenta - 

statystyki z uruchomionej 

platformy e-usług 

Dokumentacja zarządcza: – 

raporty okresowe, raporty 

końca etapów 

Wskaźnik liczony będzie po 

12 miesiącach od daty 

osiągnięcia kamienia 

milowego nr 9 

Wniosko

dawca 

Odsetek 

klientów 

korzystających  

z usług 

elektronicznych 

% 23 40 2021 Dane własne Beneficjenta - 

statystyki z uruchomionej 

platformy e-usług 

Dokumentacja zarządcza: 

raporty okresowe, raporty 

końca etapów 

Wskaźnik liczony będzie po 

12 miesiącach od daty 

osiągnięcia kamienia 

milowego nr 9 

Wniosko

dawca 

 

„Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną” - wartość wskaźnika 

została oszacowana na podstawie liczby zgłoszeń dokonanych w okresie styczeń-czerwiec 2016, 

które w podziale na kategorie przedstawiały się następująco: 
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 wynalazki: 2 089 

 wzory użytkowe: 527 

 wzory przemysłowe: 585 

 znaki towarowe: 7 425 

oraz innych aktywności: 

 walidacje patentu europejskiego: 4 439 

 powiadomienia: 0 – usługa nie realizowana  

 wyciągi rejestrów: 212 

co daje łącznie 15 277 spraw w ciągu I półrocza. W tym okresie około 16% zgłoszeń zostało 

przesłanych poprzez ePUAP. Na tej podstawie oszacowano, że w UPRP rocznie realizowanych jest 

łącznie ponad 30 tys. spraw związanych ze zgłaszaniem wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych i znaków towarowych oraz walidacji patentu europejskiego i wydawania wyciągów 

z rejestrów. Walidacje patentu europejskiego i wyciągi z rejestrów są realizowane głównie 

w formie nieelektronicznej, natomiast usługa powiadamiania o wygasającym okresie ochrony nie 

jest obecnie realizowana. Szacując realizację procedury powiadamiania na poziomie 70 000 

rocznie, w tym 25 000 z wykorzystaniem e-usługi, otrzymano łączną liczbę spraw realizowanych 

przez UPRP na poziomie 100 000 rocznie. Szacuje się, że dzięki elektronizacji nowych usług 

i podniesieniu dojrzałości już świadczonych, 34% spraw będzie procedowanych elektronicznie. 

„Odsetek klientów korzystających z usług elektronicznych”- wartość docelowa wskaźnika została 

oszacowana na podstawie liczby i formy spraw załatwianych przez Klientów UPRP zgodnie 

z podziałem na kategorie wymienione powyżej oraz potrzeb Klientów UPRP w zakresie dostępu do 

nowoczesnych narzędzi komunikacji z urzędem. Oczekiwania te zostały opisane 

w wielopłaszczyznowej analizie potrzeb przedstawionej w pkt 3.2. – Geneza i istota Projektu i pkt 

3.4. – Opis stanu obecnego. 

Powyższe wskaźniki są powiązane z wdrożeniem systemu PUEUP i są adekwatne do głównego celu 

Projektu jakim jest „Usprawnienie procesów realizowanych przez Klientów UPRP i poszerzenie 

zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić drogą elektroniczną”. Powyższe wskaźniki pozwolą 

również na oszacowanie skuteczności działania systemu oraz stopnia zainteresowania Klientów  

e-usługami UPRP. 

Za monitorowanie, nadzorowanie i pomiar osiągnięcia docelowych wskaźników odpowiedzialny 

będzie Wnioskodawca. Wskaźniki rezultatu będą mierzone z wykorzystaniem statystyk systemu 

PUEUP.  
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4.1.  WSKAŹNIKI PRODUKTU PROJEKTU 

Produkty Projektu rozumiane są jako bezpośrednie, materialne efekty realizacji Projektu, mierzone 

konkretnymi wielkościami. Poniższa tabela zestawia wskaźniki produktów Projektu. Wszystkie 

mierniki zostały zdefiniowane zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,  Wspólną Listą Wskaźników 

Kluczowych (WLWK) oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych POPC. 

Tabela 3. Tabela produktów Projektu 

Wskaźniki 

produktu 

Jedn. 

miary 

Wartość wskaźnika 

 

Rok 

osiągnięcia 

docelowej 

wartości 

wskaźnika 

Źródło informacji 

o wskaźnikach 

Prowa

dzący 

pomiar Bazowa Docelowa 

w PUEUP 

Docelowa 

Liczba usług 

publicznych 

udostępnionych 

on-line o 

stopniu 

dojrzałości co 

najmniej 4 – 

transakcja 

szt. 0 7 7 2021 dane własne 

Beneficjenta, protokoły 

odbioru, Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów Częstość 

raportowania: raz na 

kwartał 

Wniosk

odawca 

Moc 

obliczeniowa 

serwerowni 

Teraflo

ps 

4,45 4,19 8,64 2021 Protokół odbioru 

sprzętu oraz 

specyfikacja techniczna 

dostarczonego sprzętu 

Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów 

Wniosk

odawca 

Przestrzeń 

dyskowa 

serwerowni 

TB 180 159 339 2021 Protokół odbioru 

sprzętu oraz 

specyfikacja techniczna 

dostarczonego sprzętu 

Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów 

Wniosk

odawca 
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Wskaźniki 

produktu 

Jedn. 

miary 

Wartość wskaźnika 

 

Rok 

osiągnięcia 

docelowej 

wartości 

wskaźnika 

Źródło informacji 

o wskaźnikach 

Prowa

dzący 

pomiar Bazowa Docelowa 

w PUEUP 

Docelowa 

Liczba 

uruchomionych 

systemów 

teleinformatycz

nych w 

podmiotach 

wykonujących 

zadania 

publiczne 

szt. 0 1 1 2021 Protokół Odbioru 

Końcowego 

Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów 

Częstość raportowania: 

raz na kwartał 

Wniosk

odawca 

Liczba 

rejestrów 

publicznych o 

poprawionej 

interoperacyjno

ści 

szt. 0 8 8 2021 dane własne 

Beneficjenta, protokoły 

odbioru,  

Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów 

Częstość raportowania: 

raz na kwartał 

Wniosk

odawca 

Czas rejestracji 

zgłoszenia od 

chwili jego 

wysłania do 

wydania 

potwierdzenia 

zgłoszenia 

(wskaźnik 

autorski) 

Dni 

robocz

e 

5 1 1 2021 dane własne 

Beneficjenta - statystyki 

z systemu, 

Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów Częstość 

raportowania: raz na 

kwartał 

Wniosk

odawca 

Odsetek 

przelewów 

realizowanych 

przez Klientów 

Urzędu za 

pomocą e-

% 0 40 40 2021 dane własne 

Beneficjenta,  statystyki 

z uruchomionej 

platformy e-usług, 

Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

Wniosk

odawca 
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Wskaźniki 

produktu 

Jedn. 

miary 

Wartość wskaźnika 

 

Rok 

osiągnięcia 

docelowej 

wartości 

wskaźnika 

Źródło informacji 

o wskaźnikach 

Prowa

dzący 

pomiar Bazowa Docelowa 

w PUEUP 

Docelowa 

płatności 

(wskaźnik 

autorski) 

okresowe, raporty 

końca etapów  

Częstość raportowania: 

raz na kwartał 

Liczba 

zdigitalizowany

ch 

dokumentów 

zawierających 

informacje z 

sektora 

publicznego 

(wskaźnik 

autorski) 

szt. 185,9 

tys. 

462 tys. 647,9 

tys. 

2021 dane własne 

Beneficjenta, protokoły 

odbioru, Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów Częstość 

raportowania: raz na 

kwartał 

Wniosk

odawca 

Liczba baz 

danych 

udostępnionych 

on-line poprzez 

API (wskaźnik 

autorski) 

szt. 0 5 5 2021 dane własne 

Beneficjenta, Protokół 

Odbioru Końcowego 

Dokumentacja 

zarządcza: raporty 

okresowe, raporty 

końca etapów 

Częstość raportowania: 

raz na kwartał 

Wniosk

odawca 

 

Wybór wskaźnika „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 - transakcja” wynika z zakresu i realizacji celu głównego Projektu. W ramach Projektu 

planowane jest uruchomienie 7 e-usług na poziomie 5 (personalizacja) umożliwiające Klientom 

UPRP na pełne załatwienie danej sprawy oraz zawierające dodatkowe mechanizmy personalizacji 

w stosunku do Klienta. Liczba udostępnionych usług publicznych mierzona będzie wg niżej 

zamieszczonej listy usług objętych środowiskiem elektronicznym projektu. Pomiar poziomu 

dojrzałości e-usług mierzony będzie wg następującej skali:  
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Poziom 0. Usługa nie jest świadczona elektronicznie.  

Poziom 1. Informacja – ogólnodostępna publikacja w formie elektronicznej nt. usługi.  

Poziom 2. Interakcja – możliwość pobrania formularzy i aplikacji.  

Poziom 3. Dwustronna interakcja – możliwość wypełnienia formularzy lub elektronicznego 

przesłania wniosku lub podania.  

Poziom 4. Transakcja – pełna elektroniczna obsługa sprawy, uwzględniająca wydanie 

decyzji, dostarczenie usługi i rozliczenie należności.  

Poziom 5. Personalizacja – obejmująca bezpieczny, spersonalizowany dostęp klienta usług 

elektronicznych.  

 
Tabela 4. Tabela poziomu dojrzałości e-usług Projektu 

Usługa Opis Wartość bazowa 

(przed realizacją 

Projektu) 

Wartość docelowa 

(po wdrożeniu 

Projektu) 

 Udostępnianie wglądu  

 i wyciągu z rejestrów 

Przeglądanie wpisów wprowadzonych do 
rejestrów 
Urzędu lub uzyskanie wypisu 

0        5 

 Walidacja patentu 

 europejskiego 

Rozszerzenie ochrony patentu europejskiego  
na terenie Polski 

2 5 

Powiadomienie  

o upływającym  

terminie ochrony 

Informowanie o upływającym terminie 
ochrony 
dla znaków towarowych, wynalazków, 
wzorów  przemysłowych, wzorów użytkowych 

0 5 

 Subskrypcja informacji Wyszukiwanie informacji w zbiorach 
i publikacjach Urzędu, w tym wyszukiwanie 
automatyczne i notyfikacja klientów 

0 5 

 Zmiany w rejestrach Prowadzenie aktualizacji zapisów w rejestrach  
w wyniku przedłużania ochrony, aktualizacji 
zapisów (np. zmiany uprawnionych, zastawy, 
licencje),  
rezygnacji z ochrony 

2 5 

Składanie wniosków 

związanych  

z obsługą spraw PWP 

Prowadzenie korespondencji elektronicznej w 
procesie 
nabywania praw ochrony własności 
przemysłowej  

2 5 

Zgłoszenie o udzielenie 

ochrony 

Realizacja zgłoszeń wynalazków, wzorów 
użytkowych, 
wzorów przemysłowych i znaków towarowych  
w celu uzyskania prawa wyłącznego 

 

3 5 
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Wybór wskaźnika „Moc obliczeniowa serwerowni” wynika z zakresu i charakteru Projektu. 

Wartość docelowa wskaźnika została ustalona przez zespół projektowy Wnioskodawcy na 

podstawie przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na moc obliczeniową na okres pierwszych 

pięciu lat od momentu uruchomienia systemu PUEUP. Analiza zakłada potrzebę przygotowania 

oraz późniejszego utrzymania trzech uniwersalnych środowisk uruchomieniowych: środowiska 

produkcyjnego, środowiska testowego (w tym testów zewnętrznych) oraz rozwojowego, dla 

których przyjęto odpowiedni rozkład zasobów zapewniający uruchomienie systemu PUEUP oraz 

zapewnienie ciągłości działania nawet w przypadku chwilowego zwiększonego zapotrzebowania na 

moc obliczeniową (piki). Realizacja wskaźnika zabezpieczy zapotrzebowanie na moc obliczeniową 

wszystkich dostarczanych e-usług w ramach PUEUP oraz umożliwi wydajną i bezpieczną 

eksploatację wszystkich środowisk uruchomieniowych. 

Wybór wskaźnika „Przestrzeń dyskowa serwerowni” wynika z zakresu i charakteru Projektu. 

Wartość docelowa wskaźnika została ustalona przez zespół projektowy Wnioskodawcy na 

podstawie przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na przestrzeń dyskową na okres pierwszych 

pięciu lat od momentu uruchomienia systemu PUEUP. Analiza zakłada potrzebę przygotowania 

oraz późniejszego utrzymania trzech uniwersalnych środowisk uruchomieniowych: środowiska 

produkcyjnego, środowiska testowego oraz rozwojowego, dla których przyjęto odpowiedni rozkład 

zasobów zapewniający uruchomienie systemu PUEUP oraz zapewnienie ciągłości działania w 

przypadku zwiększonego przyrostu danych zewnętrznych. Realizacja wskaźnika umożliwi 

zabezpieczenie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową niezbędną do składowania danych 

gromadzonych w planowanych e-usługach oraz dla eksploatacji wszystkich przewidzianych 

środowisk uruchomieniowych. 

Wybór wskaźnika „Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne” wynika bezpośrednio z założeń i realizacji jego celu głównego: 

usprawnienie realizowanych przez klientów UPRP procesów i poszerzenie zakresu spraw, które 

będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej, za pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego 

kanału komunikacji elektronicznej, czyli Systemu PUEUP. Oszacowanie wartości docelowej 

wskaźnika przeprowadził zespół projektowy  Wnioskodawcy na podstawie założeń Projektu. 

Osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika przyczyni się do realizacji głównego celu Projektu - 

usprawnienie realizowanych przez klientów UPRP procesów i poszerzenie zakresu spraw, które 

będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej, za pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego 

kanału komunikacji elektronicznej; przyczyni się też do realizacji celu szczegółowego 1 - 

Usprawnienie i skrócenie procesu rejestracji zgłoszenia dzięki m.in. elektronicznej samoobsłudze 

i automatyzacji, celu szczegółowego 3: Automatyzacja wymiany danych między klientami 
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i partnerami a UPRP w ramach procesów obsługi klienta, w szczególności procesach przyznawania 

ochrony dla przedmiotów własności intelektualnej oraz celu szczegółowego 4: Optymalizacja 

kosztów, wzrost efektywności działania UPRP dzięki dostępowi i wymianie danych elektronicznych. 

Wybór wskaźnika „Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności” wynika 

z faktu, iż modernizacja rejestrów publicznych jest obligatoryjna ze względu na wymagania 

techniczne wdrożenia i utrzymania planowanych w Projekcie e-usług. Rejestry, które będą 

podlegały modernizacji: rejestr patentowy, patentów europejskich (EP), dodatkowych praw 

ochronnych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 

geograficznych, topografii układów scalonych). Wartość docelowa wskaźnika została określona 

przez zespół projektowy Wnioskodawcy na podstawie doświadczenia, przeprowadzonej 

inwentaryzacji obecnych zasobów oprogramowania i baz danych, wykorzystywanych do 

świadczenia usług objętych Projektem. Wartość docelowa wskaźnika została więc oszacowana w 

sposób realistyczny. Osiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika przyczyni się do realizacji celu 

głównego - usprawnienie realizowanych przez klientów UPRP procesów i poszerzenie zakresu 

spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej, za pomocą wydajnego, stabilnego 

i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. Przyczyni się także do realizacji celu 

szczegółowego 2: Optymalizacja elektronicznego przetwarzania dokumentów i płatności 

dotyczących opłat za przedmioty ochrony, w celu zmniejszenia obciążeń i ograniczeń 

administracyjnych oraz celu szczegółowego 3: Automatyzacja wymiany danych między klientami 

i partnerami a UPRP w ramach procesów obsługi klienta, w szczególności procesach przyznawania 

ochrony dla przedmiotów własności intelektualnej. 

Wybór wskaźnika „Czas rejestracji zgłoszenia od chwili jego wysłania do wydania potwierdzenia 

zgłoszenia” wynika bezpośrednio z założeń Projektu i realizacji celu szczegółowego 1 Projektu: 

Usprawnienie i skrócenie procesu rejestracji zgłoszenia dzięki m.in. elektronicznej samoobsłudze 

i automatyzacji. Jak wskazano w pkt 3.4.1. – Procesy biznesowe, czynności w stanie obecnym są 

realizowane ręcznie oraz poprzez osobiste stawiennictwo Klientów UPRP co związane jest z dużą 

czasochłonnością. Wartość wskaźnika bazowego została określona na podstawie uśrednionego 

rzeczywistego czasu wykonywania czynności przez pracowników merytorycznych w UPRP i wynosi 

ona obecnie ok. 5 dni. Wartość docelowa wskaźnika została oszacowana na podstawie analizy 

procesów związanych z realizacją spraw przez UPRP po wdrożeniu systemu PUEUP (pkt 3.4.1.). 

Oszacowane wartości czasu zostały dokonane na podstawie wiedzy eksperckiej i doświadczenia 

pracowników UPRP oraz uwzględnienia, że większość czynności będzie realizowana automatycznie 

poprzez system. Realizacja niniejszego wskaźnika wiąże się z osiągnięciem przez interesariuszy 

Projektu korzyści związanych ze skróceniem czasu realizacji usług świadczonych przez UPRP. 
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Wybór wskaźnika „Odsetek przelewów realizowanych przez Klientów Urzędu za pomocą e-

płatności” wynika bezpośrednio z założeń Projektu i realizacji celu szczegółowego 2: Optymalizacja 

elektronicznego przetwarzania dokumentów i płatności dotyczących opłat za przedmioty ochrony, 

w celu zmniejszenia obciążeń i ograniczeń administracyjnych. W chwili obecnej nie ma możliwości 

dokonania płatności przez Klientów UPRP za pomocą e-płatności. Poprzez wdrożenie 

odpowiednich mechanizmów w ramach Projektu będzie możliwe skorzystanie z e-płatności w celu 

dokonania przelewu przez Klientów UPRP. Wartość wskaźnika została określona oszacowana na 

podstawie przewidywanego wykorzystywania przez Klientów wdrażanej usługi e-Płatności 

dotychczasowego rocznego wzrostu odsetka kontaktów klientów z UPRP za pomocą formularza 

pisma ogólnego udostępnionego za pomocą ePUAP (40%). 

Wybór wskaźnika „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje z sektora 

publicznego” wynika bezpośrednio z założeń Projektu i realizacji jego celu szczegółowego 4: 

Optymalizacja kosztów, wzrost efektywności działania UPRP dzięki dostępowi i wymianie danych 

elektronicznych. Wartość bazowa została ustalona przez zespół projektowy na podstawie 

zrealizowanej w latach 2012-2013 umowy dotyczącej usługi digitalizacji zbioru polskich opisów 

patentowych, opisów wzorów przemysłowych, Wiadomości Urzędu Patentowego, rejestru wzorów 

użytkowych i rejestru patentów, w ramach której zeskanowano z uproszczoną indeksacją około 

185,9 tys. stron rejestru wzorów użytkowych oraz rejestru patentowego. Oszacowanie wartości 

docelowej przeprowadził zespół projektowy Wnioskodawcy na podstawie liczby papierowych 

dokumentów przechowywanych w rejestrach.  Wykonanie niniejszego wskaźnika wiąże się 

z usprawnieniem wewnętrznych procesów biznesowych oraz umożliwi dostęp do rejestrów 

w formie elektronicznej dla Klientów UPRP. 

Wybór wskaźnika „Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API” wynika bezpośrednio 

z założeń Projektu i realizacji jego celu szczegółowego 4: Optymalizacja kosztów, wzrost 

efektywności działania UPRP dzięki dostępowi i wymianie danych elektronicznych. Na podstawie 

analizy potrzeb interesariuszy w ramach Projektu zostanie udostępnionych on-line 5 baz danych 

poprzez API: baza wynalazków, w tym EP, baza wzorów użytkowych, baza wzorów przemysłowych, 

baza znaków towarowych, baza rzeczników i aplikantów. 

4.2. E-USŁUGI PROJEKTU 

Na podstawie analizy potrzeb przeprowadzonej przez UPRP i opisanych w pkt 3.2. – Geneza i istota 

Projektu, pozyskano wiedzę na temat potrzeb Klientów w zakresie elektronicznej komunikacji 

z UPRP. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w ramach Projektu, zostanie 

uruchomionych i udostępnionych on-line 7 usług publicznych o stopniu dojrzałości 5 
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(personalizacja - zapewnia załatwienie sprawy drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza 

personalizację obsługi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla 

użytkownika i przez niego nie inicjowanych). 

4.2.1. Udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów: 

 Usługa będzie realizowała proces opisany w pkt 3.4.1.1. Dzięki tej usłudze możliwy 

będzie dostęp online do aktualnych wpisów w rejestrach prowadzonych przez UPRP 

oraz możliwa będzie w pełni elektroniczna obsługa wniosku o wydanie wyciągu 

z rejestru (zarówno aktualnego jak i pełnego).  Klient posiadający indywidualne 

konto w systemie będzie miał możliwość rozpoczęcia realizacji usługi poprzez wybór 

odpowiedniego formularza. Dzięki personalizacji formularz będzie wstępnie 

wypełniony przy wykorzystaniu danych zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo 

będzie także możliwość pobrania danych bezpośrednio do formularza 

z zewnętrznych systemów (pkt 4.6). Na podstawie wprowadzonych danych Klient 

otrzyma wyliczoną przez kalkulator wysokość należnej opłaty, którą będzie mógł 

przekazać elektronicznie (nastąpi wtedy automatyczne przekierowanie na stronę 

brokera płatności online oraz przekazanie  szczegółów i kontekstu płatności). Po 

przesłaniu wniosku przez Klienta system udostępni w jego koncie urzędowe 

potwierdzenie przedłożenia (UPP) a także status płatności, jeżeli została ona 

uiszczona. Następnie wniosek zostanie automatycznie obsłużony w systemie EZD. 

Po pozytywnym, wspieranym przez system, zweryfikowaniu opłaty realizowana jest 

obsługa merytoryczna wniosku. Wyciąg jest udostępniany Klientowi w jego koncie 

Klienta. 

 Usługa adresowana głównie do: 

o przedsiębiorców, 

o osób fizycznych, 

o rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, 

o ośrodków akademickich, 

o innych organów Administracji Państwowej. 

 obecny poziom dojrzałości usługi: 0 

 docelowy poziom dojrzałości usługi: 5 
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4.2.2. Powiadomienie o upływającym terminie ochrony 

 Usługa będzie realizowała proces opisany w pkt 3.4.1.2. Dzięki tej usłudze Klient 

będzie powiadamiany wybranym przez siebie kanałem komunikacji o zbliżającym się 

terminie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego i możliwości jej przedłużenia przez 

wniesienie stosownych opłat. W przypadku, gdy Klient będzie posiadał konto 

w eProfilu i będzie chciał przedłużyć ochronę znaku towarowego to w koncie 

otrzyma formularz z wypełnionymi już danymi (w celu ułatwienia i usprawnienia 

realizacji wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego) oraz wyliczoną przez 

kalkulator opłat wysokość opłaty, którą będzie mógł przekazać elektronicznie 

(nastąpi wtedy automatyczne przekierowanie na stronę brokera płatności online 

oraz przekazanie  szczegółów i kontekstu płatności). 

 Usługa adresowana głównie do: 

o przedsiębiorców, 

o osób fizycznych, 

o rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, 

o ośrodków akademickich. 

 obecny poziom dojrzałości usługi: 0 

 docelowy poziom dojrzałości usługi: 5 

 

4.2.3. Subskrypcja informacji 

 Usługa będzie realizowała proces opisany w pkt 3.4.1.3. W ramach tej usługi, Klient 

UPRP będzie miał w pełni elektroniczny dostęp do: 

o materiałów informacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

Klienta, 

o nowych kanałów komunikacji z UPRP w celu uzyskania pomocy i/lub 

dodatkowych informacji 

o nowoczesnej wyszukiwarki informacji dotyczących przedmiotów ochrony, 

o możliwości subskrybowania interesujących Klienta informacji, a także 

otrzymywanie informacji o wpisach w bazach danych UPRP, które spełniają 

zadane przez Klienta kryteria. 

Usługa będzie profilowana dla Klienta przez wykorzystanie indywidualnego konta 

w systemie. Dostęp do publikowanych materiałów będzie możliwy z wykorzystaniem 

urządzeń mobilnych. Klient przy pomocy formularza na swoim profilu na PUEUP będzie 

wskazywał parametry zapytania. System informatyczny wyszuka informacji według 
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zadanych filtrów, a następnie przekaże wyszukane informacje klientowi. Cykliczne 

uruchamianie wyszukiwania dla zadanych kryteriów nie zmieni przebiegu całego procesu 

w przypadku dodania nowych lub usunięcia niektórych kryteriów przez użytkownika. 

Jeżeli klient będzie chciał dokonać zmiany parametrów swojego zapytania, wskaże 

odpowiednie zmiany, a system informatyczny będzie wyszukiwał informacje zgodnie 

z nowymi kryteriami. Jednym z przypadków zmiany parametrów, może być usunięcie 

wszystkich filtrów, co spowoduje przesłanie Klientowi informacji o braku ustawień 

kryteriów wyszukiwania i zaprzestaniu subskrypcji przez PUEUP. Jeżeli klient będzie 

chciał zakończyć subskrypcję, proces kończy się. W przeciwnym wypadku wyszukiwanie 

informacji będzie kontynuowane wg zdefiniowanych na nowo filtrów (edycja 

parametrów), a znalezione informacje przekazywane będą klientowi. 

 Usługa adresowana głównie do: 

o przedsiębiorców, 

o osób fizycznych, 

o rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, 

o ośrodków akademickich. 

 obecny poziom dojrzałości usługi: 0  

 docelowy poziom dojrzałości usługi: 5 
 

4.2.4. Walidacja patentu europejskiego 

 Usługa będzie realizowała proces opisany w 3.4.1.4. Dzięki tej usłudze możliwa 

będzie w pełni elektroniczna obsługa wniosku o walidację Patentu Europejskiego. 

Klient posiadający indywidualne konto w systemie będzie miał możliwość 

rozpoczęcia realizacji usługi poprzez użycie dedykowanego formularza. Dzięki 

personalizacji formularz będzie wstępnie wypełniony przy wykorzystaniu danych 

zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo będzie także możliwość pobrania danych 

bezpośrednio do formularza z zewnętrznych systemów (pkt 4.6). 

Po przesłaniu wniosku przez Klienta system udostępni w jego koncie urzędowe 

potwierdzenie przedłożenia (UPP). Następnie wniosek zostanie automatycznie 

obsłużony w systemie EZD. Po obsłudze formalno-prawnej wniosku zostanie 

wygenerowane wezwanie do zapłaty. Należność Klient będzie mógł opłacić 

elektronicznie (nastąpi wtedy automatyczne przekierowanie na stronę brokera 

płatności online oraz przekazanie szczegółów i kontekstu płatności). Generowana 

jest nowa karta rejestrowa zawierająca dane bibliograficzne danego patentu 
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europejskiego chronionego na terenie RP. W koncie Klienta będzie również 

dostępna informacja o statusie sprawy. 

 Usługa adresowana głównie do: 

o przedsiębiorców, 

o osób fizycznych, 

o rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów. 

 obecny poziom dojrzałości usługi: 2 (możliwość złożenia wniosku przez formularz 

ogólny) 

 docelowy poziom dojrzałości usługi: 5 

4.2.5. Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego i znaku towarowego 

 Usługa będzie realizowała proces opisany w pkt 3.4.1.5. Dzięki tej usłudze możliwa 

będzie w pełni elektroniczna obsługa zgłoszeń dotyczących: 

o udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, 

o udzielenia patentu na wynalazek, 

o udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy, 

o udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, 

aż do otrzymania formalnego potwierdzenia zgłoszenia.  

Klient posiadający indywidualne konto w systemie będzie miał możliwość 

rozpoczęcia realizacji usługi poprzez wybór odpowiedniego formularza. Dzięki 

personalizacji formularz będzie wstępnie wypełniony przy wykorzystaniu danych 

zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo będzie także możliwość pobrania danych 

bezpośrednio do formularza z zewnętrznych systemów (pkt 4.6). 

Na podstawie wprowadzonych danych Klient otrzyma wyliczoną przez kalkulator 

wysokość należnej opłaty, którą będzie mógł przekazać elektronicznie (nastąpi 

wtedy automatyczne przekierowanie na stronę brokera płatności online oraz 

przekazanie  szczegółów i kontekstu płatności). Po przesłaniu wniosku przez Klienta 

system udostępni w jego koncie urzędowe potwierdzenie przedłożenia (UPP) a także 

status płatności, jeżeli została ona uiszczona. Następnie wniosek zostanie 

automatycznie obsłużony w systemie EZD wraz z wygenerowaniem formalnego 

potwierdzenia dokonania zgłoszenia, które po podpisaniu przez pracownika UPRP, 

zostanie udostępnione w koncie Klienta gdzie będzie również dostępna informacja 

o statusie sprawy. 

 Usługa adresowana głównie do: 
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o przedsiębiorców, 

o osób fizycznych, 

o rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, 

o ośrodków akademickich. 

 obecny poziom dojrzałości usługi: 3 

 docelowy poziom dojrzałości usługi: 5 

4.2.6.  Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP 

 Usługa będzie realizowała proces opisany w pkt 3.4.1.6. Dzięki tej usłudze możliwa 

będzie w pełni elektroniczna obsługa spraw dotyczących: 

o przedłużenia ochrony, gdy mija ustawowy okres ochrony dla danego 

przedmiotu ochrony, 

o zmiany uprawnionego, 

o wpisu do rejestru informacji o zastawie cywilnym/rejestrowym, 

o wpisu o udzielonej licencji, 

o rezygnacji z ochrony (zrzeczenie). 

 Klient posiadający indywidualne konto w systemie będzie miał możliwość 

rozpoczęcia realizacji usługi poprzez wybór odpowiedniego formularza. Dzięki 

personalizacji formularz będzie wstępnie wypełniony przy wykorzystaniu danych 

zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo będzie także możliwość pobrania danych 

bezpośrednio do formularza z zewnętrznych systemów (pkt 4.6). Na podstawie 

wprowadzonych danych Klient otrzyma wyliczoną przez kalkulator wysokość 

należnej opłaty, którą będzie mógł przekazać elektronicznie (nastąpi wtedy 

automatyczne przekierowanie na stronę brokera płatności online oraz przekazanie  

szczegółów i kontekstu płatności). Po przesłaniu wniosku przez Klienta system 

udostępni w jego koncie urzędowe potwierdzenie przedłożenia (UPP) a także status 

płatności, jeżeli została ona uiszczona. Następnie wniosek zostanie automatycznie 

obsłużony w systemie EZD. Po automatycznym pozytywnym zweryfikowaniu opłaty 

wykonywana jest obsługa merytoryczna wniosku. Decyzja administracyjna zostanie 

udostępniona w koncie Klienta gdzie będzie również dostępna informacja o statusie 

sprawy. Wykonywany jest wpis w rejestrze dokumentujący dokonaną zmianę. 

 Usługa adresowana głównie do: 

o przedsiębiorców, 

o osób fizycznych, 

o rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, 
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o ośrodków akademickich. 

 obecny poziom dojrzałości usługi: 2 

 docelowy poziom dojrzałości usługi: 5 

4.2.7.  Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP 

 Usługa będzie realizowała proces opisany w pkt 3.4.1.7. Dzięki tej usłudze możliwa 

będzie w pełni elektroniczna obsługa Klienta  UPRP, w szczególności usługa umożliwi 

w pełni elektroniczne załatwienie spraw dotyczących: 

o wydania dokumentu pierwszeństwa, 

o publikacji informacji o zgłoszeniu ochrony patentowej we wcześniejszym 

terminie, 

o zgłoszenia i obsługi sprzeciwu, 

o wydzielenia zgłoszenia, 

o przyspieszonej rejestracji (nadania numeru ochrony), 

o spraw związanych z dokumentem patentowym/ świadectwem ochronnym 

(sprostowanie, wydanie duplikatu). 

 Klient posiadający indywidualne konto w systemie będzie miał możliwość 

rozpoczęcia realizacji usługi poprzez wybór odpowiedniego formularza. Dzięki 

personalizacji formularz będzie wstępnie wypełniony przy wykorzystaniu danych 

zapisanych w koncie Klienta. Dodatkowo będzie także możliwość pobrania danych 

bezpośrednio do formularza z zewnętrznych systemów (pkt 4.6). Na podstawie 

wprowadzonych danych Klient otrzyma wyliczoną przez kalkulator wysokość 

należnej opłaty, którą będzie mógł przekazać elektronicznie (nastąpi wtedy 

automatyczne przekierowanie na stronę brokera płatności online oraz przekazanie  

szczegółów i kontekstu płatności). Po przesłaniu wniosku przez Klienta system 

udostępni w jego koncie urzędowe potwierdzenie przedłożenia (UPP) a także status 

płatności, jeżeli została ona uiszczona. Następnie wniosek zostanie automatycznie 

obsłużony w systemie EZD. Po pozytywnym, wspieranym przez system, 

zweryfikowaniu opłaty realizowana jest obsługa merytoryczna wniosku. Odpowiedź 

udostępniana jest Klientowi w jego koncie Klienta wraz z aktualizacją statusu  

sprawy. 

 Usługa adresowana głównie do: 

o przedsiębiorców, 

o osób fizycznych, 

o rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, 
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o ośrodków akademickich. 

 obecny poziom dojrzałości usługi: 2 

 docelowy poziom dojrzałości usługi: 5 

4.3. ZAKUP INFRASTRUKTURY 

Projekt zakłada, iż w wyniku jego realizacji znaczącej poprawie ulegnie interoperacyjność aż 

8  rejestrów publicznych, w tym rejestru patentowego, rejestru patentów europejskich (EP – 

stanowiący wyodrębnioną część rejestru patentowego, rejestr dodatkowych praw ochronnych, 

rejestru wzorów użytkowych, rejestru wzorów przemysłowych, rejestru znaków towarowych, 

rejestru oznaczeń geograficznych, rejestru topografii układów scalonych; zostaną również 

utworzone 3 publiczne interfejsy API (obecnie nie ma żadnego), a 5 baz danych zostanie 

udostępnionych on-line poprzez dedykowane API (tj. baza wynalazków, w tym EP, baza wzorów 

użytkowych, baza wzorów przemysłowych, baza znaków towarowych, baza rzeczników 

i  aplikantów). Na potrzeby uruchomienia 7 usług na 5 poziomie dojrzałości w ramach Projektu 

zostanie zdigitalizowane 462 tys. dokumentów zawierających informacje z sektora publicznego, co 

łącznie z obecnie zdigitalizowanymi 185,9 tys. (zostały zeskanowane z uproszczoną indeksacją), 

stanowić będzie 647,9 tys. dokumentów udostępnionych w ramach PUEUP. Osiągnięcie 

powyższych rezultatów jest uwarunkowane m.in. niezawodną oraz wysokowydajną infrastrukturą 

sprzętową. 

W celu zapewnienia wysokich standardów obsługi Klienta zostanie przeprowadzona również 

konsolidacja i unifikacja wyszukiwarek przedmiotów chronionych oraz aplikacji w zakresie 

klasyfikacji patentowej i listy rzeczników patentowych. Usługi gromadzenia, indeksowania 

i  udostępniania tak dużej ilości danych wymagają odpowiednio zaawansowanej platformy 

wyszukiwania. Jednocześnie będzie udostępniony przyjazny interfejs użytkownika z możliwością 

dostosowywania do potrzeb Klienta. Opisane poniżej parametry sprzętu zostały określone na 

podstawie szczegółowej analizy udostępnianych funkcjonalności, szacowanej liczby użytkowników 

i potrzeb zapewnienia ciągłości pracy wewnętrznych systemów Urzędu, warunkujących sprawną 

realizację e-usług na zewnątrz.    

Infrastruktura własna: 

W realizacji powyższych założeń oraz zapewnieniu ich dalszego sprawnego działania na 

zakładanym poziomie przewidziane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej 

UPRP. W skład istniejących komponentów wchodzi między innymi serwerownia o obecnej, 

zaalokowanej, całkowitej mocy obliczeniowej na poziomie 4,45 Tflops wraz z całą infrastrukturą 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 70 z 256 

 

wspomagającą jej funkcjonowanie, tj. klimatyzacją precyzyjną, zasilaniem, systemem przeciw 

pożarowym i alarmowym, zasobami dyskowymi, siecią komputerową oraz zabezpieczającymi 

urządzeniami sieciowymi, zarówno aktywnymi, jak i pasywnymi, infrastruktura do monitorowania 

komponentów sprzętowo-aplikacyjnych oraz usług biznesowych oraz symetryczne łącze 

internetowe o przepływności do 300 Mbps (od 2017 roku przepływność wzrośnie do 400 Mbps).  

Na potrzeby realizacji Projektu i systemu PUEUP udostępnione zostaną powyższe komponenty 

infrastrukturalne (serwerownia, łącza telekomunikacyjne, infrastruktura sieciowa). Dodatkowo, na 

potrzeby realizacji pierwszej części modułu e-Powiadomienia, w zakresie funkcjonalnym 

obejmującym jedynie znaki towarowe, udostępnione zostaną elementy w warstwie serwerowej, 

w tym pamięci masowej, w szczególności serwery wirtualne oparte na posiadanym środowisku 

wirtualizacyjnym VMware vSphere wraz ze środowiskiem do zabezpieczenia danych Veeam Backup 

& Replication Enterprise łącznie z wymaganymi komponentami sieciowymi i systemami 

monitorowania. 

 

Wydajność i skalowalność planowanego Systemu: 

Prognozowana liczba transakcji zachodzących na PUEUP w ramach poszczególnych kategorii usług 

przedstawia się następująco: 

 udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów – 25 000 transakcji / miesiąc; 

 powiadomienie o upływającym terminie ochrony – 2 083 transakcji / miesiąc; 

 subskrypcja informacji – 54 400 transakcji / miesiąc; 

 walidacja patentu europejskiego – 750 transakcji / miesiąc; 

 zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego 

i znaku towarowego – 1 689 transakcji / miesiąc; 

 obsługa zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP – 1 547 transakcji / miesiąc; 

 obsługa wniosków związanych z obsługa spraw PWP – 3 842 transakcji / miesiąc. 

System PUEUP będzie wymagał współczynnika wydajności wynoszącego kolejno: w trybie zapisu 

(wprowadzanie, przetwarzanie danych) 5 transakcji / sekundę oraz w trybie odczytu (przeglądanie 

stron, generowanie informacji z zasobów Urzędu) 50 transakcji / sekundę. 

PUEUP, jako całościowe rozwiązanie, będzie zaprojektowany w architekturze wysokiej dostępności 

(HA) i pozbawiony pojedynczego punktu awarii (SPOF). W zależności od przyjętej metody 

rozwiązania, platforma będzie wykorzystywała komponenty oparte na klastrach wydajnościowych 

lub niezawodnościowych. Platforma, zbudowana w pełni na komponentach wspierających 

sprzętową wirtualizację, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową lub też 
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konieczność modyfikacji innych parametrów, będzie gwarantowała wysoki poziom skalowalności 

całego rozwiązania. 

Specyfikacja potrzeb: 

W celu uzupełnienia infrastruktury UPRP na potrzeby realizacji całego Projektu i systemu PUEUP 

zakładana jest rozbudowa środowiska przetwarzania UPRP. Planowany jest zakup infrastruktury 

składającej się z urządzeń sieciowych, w tym przełączników FC, przełączników Gigabit Ethernet 

oraz zapór sieciowych z rodziny UTM. Planowana jest również rozbudowa środowiska wirtualizacji 

zasobów serwerowych poprzez dostawę i wdrożenie nowej infrastruktury serwerowej o całkowitej 

mocy obliczeniowej na poziomie 4,19 Tflops. Na potrzeby przygotowania oraz późniejszego 

utrzymania trzech (w niektórych przypadkach czterech) uniwersalnych środowisk 

uruchomieniowych planowane jest zakupienie oraz wdrożenie nowych urządzeń pamięci masowej 

– dwóch pracujących w trybie klastra wysokiej dostępności (active-active) zapewniającego 

rzeczywistą przestrzeń dyskową na poziomie ok. 50 TB – jednego, pracującego jako niezależne 

repozytorium danych kopii zapasowych, zapewniającego rzeczywistą przestrzeń dyskową na 

poziomie ok. 50 TB oraz redundantne biblioteki LTO-7 oraz serwery fizyczne do obsługi tych 

bibliotek.  

W wyniku przeprowadzenia analiz zapotrzebowania na przestrzeń dyskową na okres 5 lat przyjęto 

następujący rozkład zasobów. Dla pierwszych dwóch uniwersalnych środowisk uruchomieniowych 

(tzw. produkcyjnego oraz testowego – w tym testów zewnętrznych) zostanie przydzielone ok. 28 

TB przestrzeni dyskowej, w skład której będą wchodziły systemy operacyjne (5%), oprogramowanie 

usługowe (2,5%), dzienniki zdarzeń (2,5%), dane biznesowe (20%), logi transakcyjne (30%) oraz 

wolna przestrzeń (40%) na potrzeby zapewnienia ciągłości działania tych środowisk w przypadku 

nadmiarowego przyrostu danych lub w przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowej 

analizy działania poszczególnych usług systemu PUEUP w trybie pełnego rejestrowania aktywności 

(tzw. debugowanie). Dla trzeciego uniwersalnego środowiska uruchomieniowego (tzw. 

rozwojowego) zostanie przydzielone ok. 7 TB przestrzeni dyskowej, w skład której będą wchodziły 

systemy operacyjne (5%), oprogramowanie usługowe (2,5%), dzienniki zdarzeń (30%), dane 

biznesowe (2,5%), logi transakcyjne (20%) oraz wolna przestrzeń (40%) na potrzeby prowadzenia 

wielowariantowych testów deweloperskich oraz koniecznością replikacji poszczególnych 

środowisk. Pozostałe 18 TB przestrzeni zostanie wykorzystane w procesie przygotowania oraz 

późniejszego utrzymania trzech przedmiotowych środowisk, jak również w procesie zapewnienia 

jakości wytwarzanego oprogramowania (w szczególności do tworzenia migawek bieżącego stanu 

maszyn wirtualnych, tworzenia roboczych obszarów wymiany danych oraz wsparcia procesu 
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debugowania). Szacowany przyrost danych dla PUEUP rocznie wynosi 2 TB (dane biznesowe łącznie 

z pochodnymi, np. indeksy). 

 

Uruchomienie planowanych e-usług i zapewnienie ich dalszego sprawnego działania na założonym 

poziomie, co najmniej w całym okresie trwałości wytworzonych produktów (do 3 kw. 2025 r.), 

w oparciu o rekomendowany wariant rozwiązania (pkt 6.3. – Porównanie wariantów), wymaga 

rozbudowy obecnej infrastruktury sprzętowej UPRP, zlokalizowanej w profesjonalnie 

zorganizowanej i utrzymywanej ze środków własnych serwerowni UPRP. Planowany zakup 

dodatkowego wyposażenia sprzętowego będzie objęty 5 letnim wsparciem gwarancyjnym, 

z pełnym dostępem do poprawek i nowych wersji oprogramowania układowego. Przewidywana 

specyfikacja planowanego doposażenia serwerowni przedstawia się następująco:  

Infrastruktura sprzętowa:  

Przełącznik aktywny FC 24 porty – 3 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Typ i liczba portów 24 x SFP (1Gb), 4 x SFP+ (10Gb) 

Złącza Port konsoli RJ-45, USB 

Zarządzanie SNMP v1/v2/v3, RMON, Telnet 

Przeznaczenie Rack 19 

Przełącznik aktywny Gigabit Ethernet 24 porty – 3 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Typ i liczba portów 24 x 10/100/1000 

Złącza Port konsoli RJ-45, USB 

Zarządzanie SNMP v1/v2/v3, RMON 

Przeznaczenie Rack 19 
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Zapora sieciowa klasy UTM – 2 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Interfejsy 16 x 10/100/1000 GE; 6 x 1GigaBit; 2 x 

10GigaBit 

Pamięć wewnętrzna 120 GB SSD 

Biblioteka LTO-7 – 2 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Gniazda na napędy / kasety 2 / 24 

Typy napędów LTO-7 transfer 300 MBps 

Pojemność fizyczna 

(skompresowana/natywna) 

15TB/6TB 

Obudowa 2-5U 

Pamięć masowa o pojemności 53 TB – 2 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Technologia dysków SSD / SAS 

Przestrzeń 53 TB 

Rozmiar dysków 2,5-3,5 cala 

Poziom RAID 0, 1, 5, 6, 10 

Pamięć masowa do tworzenia kopii zapasowych o pojemności 53 TB – 1 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Technologia dysków SAS / SATA 

Przestrzeń 53 TB 

Rozmiar dysków 2,5-3,5 cala 

Poziom RAID 0, 1, 5, 6, 10 
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Obudowa – 1 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Liczba i rodzaj przełączników 2 x przełączniki SAN 16 Gb i 2 x 

przełączniki 10 Gb 

Liczba modułów zrządzających  1 

Zasilanie redundantne  

System chłodzenia wentylatory (aktywne) 

Serwery typu Blade – 6 szt. (łącznie 192 core) 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Liczba procesorów 2 per serwer, 12 w sumie 

Liczba rdzeni 16 per procesor, 192 w sumie 

Taktowanie ~2 GHz 

Pamięć RAM 512 GB per serwer 

RAID Nie dotyczy 

Dysk Nie dotyczy 

Dostępna moc obliczeniowa ~4 Tflops 

Zasilacze awaryjne UPS – 12 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Moc pozorna 3000 VA 

Moc rzeczywista 2700 W 

Technologia baterii RBC44 

Akumulatory wymieniane podczas pracy Tak 

Ochrona przed nagłym wzrostem 

napięcia 

Tak 

Porty komunikacji USB, RJ-45 Serial, SmartSlot 

Liczba gniazd wyjściowych 8 x IEC 320 C13; 2 x IEC 320 C19 

Typ gniazda wejściowego IEC320 C14 
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HSM – 2 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Urządzenia HSM muszą pracować w klastrze HA, muszą spełniać wymagania techniczne dla 

systemu teleinformatycznego określone w Ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz muszą 

umożliwiać generowanie urzędowych poświadczeń dla dokumentów elektronicznych przesyłanych 

za pośrednictwem PUEUP. 

Serwer fizyczny do obsługi biblioteki – 2 szt. 

Minimalna specyfikacja: 

Parametr Specyfikacja 

Liczba procesorów 2  

Liczba rdzeni 4-8 per procesor, 8-16 per serwer 

Taktowanie ~2 GHz 

Pamięć RAM 32 GB 

RAID 1 

Dysk 2 x 300 GB, Hot-Plug 

 

Oprogramowanie standardowe:  

W warstwie oprogramowania standardowego UPRP przewiduje rozbudowę posiadanych 

centralnych systemów infrastrukturalnych o dodatkowe komponenty wymagane do obsługi nowo 

instalowanej infrastruktury. Rozbudowa pozwoli na utrzymanie spójności architektonicznej całego 

teleinformatycznego środowiska UPRP, a także umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanych 

kompetencji administratorskich. Rozbudowa będzie obejmować posiadany centralny system 

wirtualizacji warstwy serwerowej, system centralnego backupu oraz systemy operacyjne dla 

środowiska x86_64. Wszystkie instalowane komponenty będą objęte również 5-letnim wsparciem 

serwisowym z prawem do poprawek, aktualizacji i nowych wersji. Wykonanie rozbudowy w tym 

kształcie pozwoli również na objęcie tych komponentów posiadanymi systemami monitorowania 

infrastruktury. Rozbudowa w powyższym zakresie w warstwie oprogramowania standardowego 

nie stwarza zagrożenia zjawiskiem vendor-lockingu. Stosowane rozwiązania w najpopularniejszej 

dziś architekturze x86_64 zarówno na platformie serwerowej, wirtualizacyjnej (VMware vSphere / 

Hyper-V), czy też systemów operacyjnych (rodziny Windows / Linux) nie spowoduje uzależnienia 

od konkretnego dostawcy. Popularność tych rozwiązań powoduje, że liczba możliwych dostawców 
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tych technologii wraz ze wsparciem producenckim, wymienność między sobą oraz wymienność na 

inne równe sprawnie rozwiązania łącznie z techniczną możliwością migracji do chmur 

obliczeniowych nie ogranicza możliwości ich rozbudowy i rozwoju, ani też nie wymusza cyklicznego 

wnoszenia opłat za użytkowanie danego produktu. W ocenie Wnioskodawcy najwyższym ryzykiem 

dla zjawiska vendor-lockingu jest obarczone oprogramowanie dedykowane (wytwarzane przez 

Wykonawcę), opisane w poniższym punkcie.  

Oprogramowanie dedykowane (wytwarzane przez Wykonawcę w warstwie aplikacyjnej): 

W obszarze oprogramowania dedykowanego Wnioskodawca zastosuje wymagania obligujące 

Wykonawców do używania komponentów oprogramowania standardowego w zakresie serwerów 

aplikacyjnych opartych wyłącznie o otwarte tryby licencjonowania kodu źródłowego OpenSource 

np. JBoss, Apache, i wyłącznie takich, które zapewniają multiplatformowość (mogą być instalowane 

na systemach operacyjnych zarówno z rodziny Linux, jak i Windows). Jednocześnie Wykonawca 

systemu PUEUP zostanie zobowiązany do przekazania za umownym wynagrodzeniem wszelkich 

praw autorskich do kodu źródłowego wytworzonego oprogramowania dedykowanego (aplikacji, 

modułów PUEUP), dokumentacji i innych produktów wytworzonych na potrzeby realizacji systemu 

PUEUP. W procesie wytwarzania oprogramowania Wykonawca nie będzie mógł implementować 

w systemie PUEUP elementów rozpowszechnianych na innych zasadach niż powyżej określone (np. 

płatnych, skompilowanych bibliotek, elementów wymagających stałej subskrypcji). Powyższe 

założenia pozwolą na wyeliminowanie zjawiska vendor-lockingu w tej warstwie jednocześnie 

zapewnią konkurencyjność rozwiązań i technologii wymaganą Ustawą Prawo zamówień 

publicznych. Jednocześnie pozwolą na rozwijanie systemu innym Wykonawcom w przyszłości 

i uniezależnią Wnioskodawcę od konieczności stosowania ściśle określonej platformy systemowej 

w tej warstwie. 

Kody źródłowe: 

Wnioskodawca przewiduje udostepnienie kodów źródłowych systemu PUEUP. Repozytorium 

kodów będzie publikowane na dedykowanej witrynie PUEUP wraz z informacją o zasadach jego 

wykorzystywania. Ze względów bezpieczeństwa nie będą publikowane kody źródłowe 

modyfikowanych systemów wewnętrznych UPRP biorących udział w integracji z PUEUP oraz 

mechanizmów integracyjnych, a także kody źródłowe związane z komponentami bezpieczeństwa 

systemu PUEUP (np. mechanizmy ang. Accounting, Authorization, Authentication). Z uwagi na 

istotne ryzyko phishing’u Wnioskodawca również nie będzie publikował komponentów 

odpowiedziach za wizualizację PUEUP, aby nie ułatwiać możliwości replikowania elementów 

systemu w celu podszywania się pod UPRP. Wnioskodawca będzie stosował się również do 
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wytycznych Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie zasad i miejsca publikacji kodów źródłowych dla 

jednostek organizacyjnych administracji publicznej. 

Podsumowanie: 

Zakup powyższego sprzętu i oprogramowania jest niezbędny dla realizacji celów Projektu, który 

zakłada wdrożenie platformy PUEUP zaprojektowanej zgodnie z założeniami SOA (ang. Service 

Oriented Architecture), realizowanej w układzie modułowym (komponentowym). Stosowanie 

modelu architektury SOA, wg której dla użytkowników definiuje się funkcje systemu 

teleinformatycznego stanowiące odrębną całość (usługi sieciowe) oraz opisuje się sposób 

korzystania z tych funkcji, to inaczej system zorientowany na usługi (wg rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), który oferując 

wiele funkcjonalności i wysoki poziom dostępności dla dużej liczby użytkowników, wymaga 

odpowiednio wydajnej infrastruktury. 

Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej, w tym częściowo oprogramowania standardowego 

rozpowszechnianego na zasadach komercyjnych, jest podyktowany wyłącznie założeniem 

rozbudowy istniejącego środowiska teleinformatycznego UPRP, tj. utrzymania komplementarności 

względem obecnie posiadanych rozwiązań (pkt 4.7. – Korzyści i oddziaływanie), co jest optymalne 

również z perspektywy jego eksploatacji, administracji i zarządzania. UPRP dysponuje już 

wydzielonym pomieszczeniem serwerowni spełniającym najwyższe standardy wraz z całą 

infrastrukturą wspomagającą jej funkcjonowanie, o odpowiednim poziomie zabezpieczeń oraz 

w pełni zwirtualizowanym środowiskiem serwerowym.   

UPRP dysponuje także odpowiednio przygotowaną specjalistyczną kadrą IT – zespołem o wysokich 

kwalifikacjach i umiejętnościach oraz bogatym doświadczeniu zawodowym, który zagwarantuje 

kompleksową obsługę i utrzymanie nowej infrastruktury. Jak pokazuje analiza wariantów (pkt 6.2. 

– Opis zidentyfikowanych wariantów (wraz z oceną ich wykonalności) i pkt 6.3. – Porównanie 

wariantów), w dłuższej perspektywie czasu jest to rozwiązanie uzasadnione ekonomicznie – koszty 

utrzymania systemu w publicznej chmurze obliczeniowej o zbliżonych parametrach, jakie 

gwarantuje powyższa specyfikacja, byłyby bardzo wysokie. Konieczne byłoby ponoszenie tych 

kosztów w każdym kolejnym roku funkcjonowania PUEUP. Po zakończeniu okresu finansowania, na 

podstawie doświadczeń wynikających z dotychczasowego planowania budżetu, znacząco 

wykraczają  one poza możliwości finansowe UPRP. Ponadto, korzystanie z publicznej chmury 

obliczeniowej dodatkowo naraża Urząd na ryzyka związane z zapewnieniem odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa dla magazynowanych danych. Jest to więc rozwiązanie niekorzystne ze 

względów strategicznych – UPRP nie może umożliwiać dostępu do przetwarzanych informacji 
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innym podmiotom gospodarczym – tutaj świadczącym usługi hostingowe (informacja 

o procedowanych zgłoszeniach o ochronę własności przemysłowej, które nie zostały ujawnione do 

publicznej wiadomości, możliwość zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących 

obronności lub bezpieczeństwa Państwa). Zakup własnej infrastruktury sprzętowej jest 

uzasadniony także kwestiami bezpieczeństwa danych w  rejestrach publicznych UPRP. Rejestry 

funkcjonujące na dzierżawionych zasobach serwerowych byłyby bardziej narażone na ewentualne 

próby nieautoryzowanego dostępu, które statystycznie o wiele częściej są podejmowane 

przeciwko firmom świadczącym usługi hostingowe. Ponadto, ryzyko związane z  upadłością 

podmiotu prywatnego i potencjalną utratą dostępu do rejestrów prowadzonych przez UPRP, 

stanowiących referencyjną wiedzę o gospodarce w ramach architektury informacyjnej państwa, 

jest znacznie bardziej prawdopodobne, niż katastrofa dla której przygotowane są mechanizmy 

i plany Disaster Recovery (redundancja ośrodków). Lokowanie tego typu zbiorów w usługach 

chmur publicznych, pomijając trudne do spełnienia wymagania z zakresu ochrony danych 

osobowych, wymagałoby redundancji nie tylko na poziomie ośrodków przetwarzania lecz również 

na poziomie podmiotów świadczących te usługi. Zabezpieczenie takiego ryzyka generowałoby 

kolejne dodatkowe koszty, co powoduje, że rachunek ekonomiczny dla rekomendowanego 

wariantu z zakupem infrastruktury i ulokowaniem jej w UPRP jest jeszcze bardziej korzystny. Do 

wdrożenia usług na zakładanym piątym poziomie dojrzałości konieczna będzie także integracja 

platformy PUEUP z aktualnie funkcjonującymi w UPRP tzw. systemami dziedzinowymi oraz 

systemami kancelaryjnymi, których niektóre funkcjonalności (np. obsługa złożonych formularzy) 

nie byłyby dostępne w publicznej chmurze obliczeniowej. 

Ponadto, zgodnie z informacjami pozyskanymi z Ministerstwa Cyfryzacji w grudniu 2016 r. obecnie 

brak jest odpowiednich zasobów sprzętowych w ramach Wspólnej Infrastruktury Państwa, 

możliwych do udostępnienia na potrzeby realizacji wnioskowanego Projektu. Do czasu wdrożenia 

produktów projektu Wspólnej Infrastruktury Państwa (perspektywa 2020 r.) tj. Państwowej 

Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej, Ministerstwo Cyfryzacji nie będzie dysponowało 

zasobami umożliwiającymi przydzielenie wnioskowanych dla Projektu zasobów. UPRP, dzięki 

stosowaniu zaawansowanych technologii i narzędzi wirtualizacyjnych jest już dziś gotowy do 

migracji własnych zasobów do Państwowej Chmury Obliczeniowej Administracji Publicznej. 

Przyjęty sposób rozbudowy środowiska teleinformatycznego UPRP na potrzeby tego Projektu, 

zagwarantuje utrzymanie tej gotowości.  

Projekt przewiduje zakup specjalistycznego sprzętu wraz z licencjami na oprogramowanie 

serwerowe. W projekcie, w warstwie infrastrukturalnej i oprogramowania standardowego 

(z wyłączeniem serwerów aplikacyjnych) przewidziano możliwość użycia komponentów 
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udostępnianiach na zasadzie OpenSource, jak i licencji komercyjnych. Zakup części licencji 

komercyjnych jest konieczny ze względu na potrzebę zachowania pełnej zgodności z aktualnie 

eksploatowanymi w UPRP systemami teleinformatycznymi. Z tego względu zakup w innym niż 

OpenSource modelu licencjonowania jest niezbędny. W przypadku zakupu oprogramowania na 

zamówienie Wnioskodawcy, służącego do realizacji e-usług przewidzianych Projektem 

(oprogramowanie dedykowane), w celu wyeliminowania wystąpienia zjawiska vendor-lockingu, 

Wnioskodawca w wymaganiach przetargowych na dostawę sprzętu i oprogramowania umieści 

stosowne zapisy zobowiązujące Wykonawcę do przeniesienia praw do kodu źródłowego.  

4.4. REALIZACJA ZASAD HORYZONTALNYCH UE  

Projekt będzie miał neutralny wpływ na politykę równych szans. Z rezultatów Projektu w taki sam 

sposób będą mogli korzystać wszyscy obywatele bez względu m.in. na płeć, miejsce zamieszkania, 

stopień niepełnosprawności, religię. Niemniej jednak Projekt pozytywnie wpływa na równość szans 

pod kątem dostępności do oferowanych usług niezależnie od płci, narodowości, wyznania czy 

stopnia niepełnosprawności. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na sytuację 

społeczno–gospodarczą regionów objętych niniejszym Projektem. Pozytywny wpływ Projektu 

odnieść można także do jakości świadczonych usług UPRP, ponieważ dzięki realizacji Projektu 

istotnie poprawiona zostanie dostępność do niezbędnych informacji i usług. 

Przestrzeganie zasady równości szans stanowi obowiązek wszystkich podmiotów zaangażowanych 

we wdrażanie i realizację funduszy strukturalnych, w tym projektodawców (beneficjentów). Usługi 

publiczne wdrażane w ramach Projektu będą kierowane w równej mierze do wszystkich grup 

społecznych z poszanowaniem zasad niedyskryminacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Dostęp do danych poprzez przeglądarkę internetową będzie zgodny z międzynarodowym 

standardem w dziedzinie budowania stron internetowych - Web Content Accessibility Guidelines 

2.0 (WCAG 2.0), oraz z założenia będzie przyjazny dla niepełnosprawnych użytkowników. 

W obszarze architektury aplikacji przyjęte zostały założenia odnoszące się do łatwości użycia, 

zgodnie z którym rozwiązania mają być przyjazne oraz możliwie łatwe w użyciu, a systemy 

informatyczne mają być wykonane w sposób intuicyjny, spójny i minimalizujący czas potrzebny do 

wykonania większości zadań przez użytkowników systemów informatycznych. Zdobyte przez UPRP 

doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, umożliwi stosowanie 

jednolitych i jasno zdefiniowanych wymagań dotyczących dostępności stron internetowych 

zgodnie z wytycznymi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu 

A i AA, a także w części AAA. Korzystając ze zdobytego doświadczenia Wnioskodawca planuje 

działać zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami i wytycznymi wytwarzania interfejsu graficznego 
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aplikacji budowanych w ramach Projektu, co zapewni zgodność PUEUP z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 113). 

Strony internetowe będą dostosowane do potrzeb różnych użytkowników – poprzez zastosowanie 

np. powiększonej czcionki czy skontrastowanych kolorów, ułatwiających korzystanie z usług 

wdrażanych w ramach Projektu osobom niedowidzącym. Zastosowane wizerunki i elementy 

graficzne zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby nie powielały stereotypów na temat 

poszczególnych grup społecznych, uwzględniając różnorodność użytkowników PUEUP. Także 

materiały informacyjne i promocyjne publikowane w ramach Projektu będą dostosowane do 

szerokich grup odbiorców (np. strony www w wersji dla niedowidzących). Wszelkie publikacje będą 

pisane jasnym, zrozumiałym językiem, niedyskryminującym osób, dla których język urzędowy jest 

niezrozumiały. Szczególny nacisk zostanie położony na używanie języka „wrażliwego” na płeć 

i niepowielającego stereotypów. Konstruując cele i zakres Projektu, kierowano się w szczególny 

sposób wymaganiami stawianymi w obszarach równości traktowania mężczyzn i kobiet oraz 

szeroko rozumianej niedyskryminacji.  

Dodatkowym wymiarem zastosowania zasady równości szans w ramach realizacji Projektu będzie 

stosowanie zasady przejrzystości w procesie udzielania zamówień publicznych – przykładowo 

poprzez przeprowadzanie rozeznania rynku nie tylko poprzez bezpośrednie wysyłanie zapytań do 

wybranych wykonawców, ale również zamieszczanie zapytania ofertowego na stronie instytucji, 

beneficjenta. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na sytuację społeczno–

gospodarczą regionów objętych niniejszym Projektem.  

Na potrzeby realizacji Projektu przeprowadzona została szczegółowa analiza oddziaływania 

Projektu na realizację polityk horyzontalnych UE. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że 

niniejszy Projekt ma pozytywny lub neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych UE. 

Ponadto przewiduje się, że Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji 

Polityka równości szans znajduje odzwierciedlenie w takich dokumentach jak: 

 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską C 224/1992 (Dz. Urz. UE C 321 E z 

29.12.2006 r. z późn. zm.); 
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 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 

Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. C 306 z 

17.12.2007 z późn. zm.); 

 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę 

równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. U. L. 180 

z 19 lipca 2000 r.); 

 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki 

ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L. 303 z 2 grudnia 

2000 r.); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 w sprawie 

wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 

w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L 204 z 26.07.2006 r.); 

 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. C 83 z 30.3.2010, s. 389–403). 

Uwzględniając powyższe dokumenty można stwierdzić, że realizacja niniejszego Projektu mająca 

na celu stworzenie centralnej platformy systemowej wraz z udostępnieniem e-usług publicznych 

w żaden sposób nie różnicuje dostępności świadczonych usług ze względu na płeć, rasę lub 

pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Pozytywny wpływ Projektu na realizację polityki horyzontalnej jest widoczny w udostępnieniu 

elektronicznych usług publicznych. Usługi zostaną udostępnione każdemu użytkownikowi 

zdolnemu do obsługi systemu. Warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu i do przeglądarki 

internetowej. 

Pozytywny wpływ realizacji Projektu jest również zauważalny w przypadku wdrożenia 

i udostępnienia usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. E-usługi będą dostępne także 

dla osób starszych i niepełnosprawnych (zgodne ze standardami WCAG - Web Content Accessibility 

Guidelines, obejmującymi szereg zaleceń dla tworzenia zawartości w sieci Internet w możliwie 

najbardziej dostępnej formie). Dzięki zastosowaniu standardów WCAG treści i usługi udostępnione 

w ramach Projektu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym słabo widzących, osób 

niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach poznawczych, osób 

z upośledzeniem mowy, ruchu itp.  

Uzyskane rezultaty Projektu będą zaspokajać w równym stopniu potrzeby kobiet i mężczyzn. 

Projekt będzie również pozytywnie oddziaływać na sytuację osób niepełnosprawnych oraz 

zamieszkujących obszary wiejskie poprzez świadczenie usług elektronicznych przez Internet. 

Realizacja Projektu zapobiegnie również dyskryminacji, gdyż każda osoba będzie mogła posługiwać 
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się udogodnieniami, które zapewnia PUEUP. Przedsięwzięcie posłuży całemu społeczeństwu, bez 

względu na płeć, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię czy światopogląd. 

Zrównoważony rozwój 

Zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, czyli specyficznego rozwoju społeczno-

gospodarczego mającego na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb z uwzględnieniem uwarunkowań 

środowiskowych powoduje, że realizacja Projektu odbywać się będzie w zgodzie z prawem 

i w spójności z uwarunkowaniami przyrodniczymi, a jakość życia nie ulegnie pogorszeniu. 

Niniejszy Projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez 

zapewnienie dostępu do usług elektronicznych dla osób fizycznych i prawnych, także z obszarów 

wiejskich i mniejszych miejscowości. Projekt realizuje również zasadę zrównoważonego rozwoju 

w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko poprzez modernizację infrastruktury 

wymaganej do rozwoju i tworzenia e-usług publicznych oraz udostępniania informacji sektora 

publicznego. Pozytywnym wpływem udostępnienia usług publicznych przez Internet będzie 

zmniejszenie zużycia papieru, tonerów itp. oraz ograniczenie ilości dojazdów do urzędów, 

instytucji, co wiąże się ze zmniejszeniem zużycia energii, a w konsekwencji paliw i powstających 

odpadów oraz zmniejszoną emisją związków chemicznych do atmosfery, gleby i wody. 

Prawidłowe wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju wymaga przeprowadzenia szczegółowej 

oceny oddziaływania na środowisko. Dokonana ocena oddziaływania na środowisko wspomaga 

proces decyzyjny oraz pełni rolę narzędzia prewencyjnego w zakresie ochrony środowiska. 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest w sytuacji, gdy 

przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko jest uwarunkowana przepisami zawartymi w 

następujących dokumentach: 

 Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko; 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397); 

 Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU z dnia 13 grudnia 2011 r.  

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne  

i prywatne na środowisko; 
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 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 

Na podstawie zapisów zawartych w powyższych dokumentach nie stwierdzono konieczności 

rozpoczęcia Procedury oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego Projektu. Projekt nie ma 

wpływu na środowisko naturalne. Przyczyną takiego braku oddziaływania na środowisko jest 

zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. W zakresie technologicznym 

wykorzystane zostaną powszechnie dostępne komponenty teleinformatyczne, spełniające 

właściwe normy gwarantujące brak szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, zaś 

kwestie sieciowe rozwiązane zostaną za pomocą istniejących łączy telekomunikacyjnych. 

Realizowany Projekt, nie jest przedsięwzięciem „urban development project”, a więc pozostaje 

poza zakresem Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne (tzw. dyrektywa EIA). 

4.5. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Przeprowadzenie procesu w zakresie oceny oddziaływania na środowisko jest niezbędnym 

warunkiem prawidłowego wdrażania zrównoważonego rozwoju. Stosowne dokumenty (zarówno 

na poziomie UE jak i krajowym) w tym zakresie to m.in.: 

 Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22 lipca 1992 r., z późn. zm.); 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE L 197 

z dnia 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA (ang. Strategic Environmental Assessment); 

 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz.UE L 41 z dnia 14 lutego 2003 r.); 

 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 

i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r., z późn. zm.); 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z dnia 26 stycznia 2010 r.); 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/EU z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 

i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012 r.); 

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie różnorodności 

biologicznej będącej naszym ubezpieczeniem na życie i naszym naturalnym kapitałem: 

unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (2011/2307(INI); 

 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. 

w sprawie ogólnego unijnego programu działań do 2020 r. „Dobra jakość życia 

z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (Dz. Urz. UE L 41 z dnia 14 lutego 2003 r.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 353); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1651, z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 71);  

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie 

dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. 

Projekt będzie miał neutralny wpływ na środowisko naturalne. Ideą Projektu jest usprawnienie 

realizowania przez Klientów UPRP procesów i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli 

załatwić w drodze elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w UPRP, za pomocą 

wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. 

Realizacja Projektu nie będzie miała żadnego wpływu na środowisko naturalne. Projekt jest 

neutralny dla powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, klimatu, roślinności, 

zwierząt. Zarówno na etapie realizacji Projektu, jak i etapie funkcjonowania Platformy nie będą 

powstawać: odpady, pyłowe czy gazowe zanieczyszczenie powietrza, hałas, promieniowanie, itp. 

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju wpisane jest we wszystkie działania Unii 

Europejskiej. W Polsce, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska pod pojęciem zrównoważony rozwój rozumiany jest: „rozwój społeczno-gospodarczy, 

w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z 

zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w 
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celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.” 

W ramach realizacji Projektu, Wnioskodawca będzie przykładał szczególną uwagę do zachowania 

zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne, 

szkoleniowe będą drukowane dwustronnie, w celu ograniczenia zużycia papieru. Dodatkowo, 

w miarę możliwości publikacje drukowane będą zastępowane przez informacje publikowane na 

stronach www bądź przesyłane pocztą elektroniczną. Także w codziennej pracy zespołu 

wdrażającego Projekt zastosowana zostanie zasada określana jako „zielone biuro”, zakładająca 

m.in. obustronne drukowanie i kopiowanie dokumentów, drukowanie prezentacji Power Point w 

opcji 4 lub 6 slajdów na stronę, drukowanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, jako 

domyślne wskazane jest ustawienie drukowania w szarościach (zmniejszenie jakości wydruku – 

ustawienie opcji oszczędności tonera), konsultowanie z przełożonymi i współpracownikami 

projektów dokumentów w wersji elektronicznej (w trybie rejestruj zmiany), wyrzucania zużytego 

papieru do pojemników na makulaturę, etc. 

Projekt będzie miał neutralny wpływ na efektywność energetyczną. Ideą Projektu jest 

usprawnienie realizowania przez Klientów UPRP procesów i poszerzenie zakresu spraw, które będą 

oni mogli załatwić w drodze elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w UPRP, za 

pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. Realizacja 

Projektu nie będzie miała żadnego wpływu na instalacje i procesy przemysłowe, lokalne sieci 

ciepłownicze i lokalne źródła ciepła; nie przyczyni się również do ograniczenia strat sieciowych w 

ciągach liniowych, strat w transformatorach czy odzysku energii w procesach przemysłowych. W 

wyniku realizacji Projektu pobór energii elektrycznej u Partnerów Projektu zwiększy się (w 

niewielkim zakresie), jednakże energia służąca do zasilania infrastruktury ICT wykorzystywana 

będzie w sposób racjonalny i oszczędny. Sprzęt informatyczny nabyty w ramach Projektu będzie 

nowoczesny, oparty o najnowsze technologie, zatem również energooszczędny. 

W związku z faktem, że Procedura Oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest 

w sytuacji, gdy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco albo znacząco oddziaływać na 

środowisko, na podstawie zapisów zawartych w wyżej wymienionych dokumentach nie 

stwierdzono konieczności rozpoczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia, gdyż zastosowane przy realizacji przedsięwzięcia rozwiązania technologiczne nie 

będą miały wpływu na środowisko naturalne. 

Całkowita realizacja niniejszego Projektu nie będzie miała wpływu na środowisko naturalne. 

Projekt cechuje się neutralnością względem: 
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 powierzchni ziemi, 

 wód powierzchniowych i podziemnych, 

 klimatu, 

 roślinności,  

 zwierząt. 

Ze względu na charakter Projektu, zarówno podczas realizacji, jak i funkcjonowania systemu nie 

będą powstawać: 

 hałas, 

 odpady gazowe, 

 promieniowanie, 

 zanieczyszczenie powietrza, 

 odpady pyłowe, itp. 

 

Ponadto, Beneficjent zapewni, aby wszystkie materiały promocyjne, szkoleniowe były drukowane 

w niezbędnym minimalnym zakresie, wyłącznie w formie dwustronnej. W ramach realizowanego 

Projektu wszelkie materiały będą publikowane na stronach WWW lub przesyłane pocztą 

elektroniczną. Ponadto, udostępnienie usług publicznych elektronicznie znacznie przyczyni się do 

oszczędności papieru, ponieważ wszelkie formularze, wnioski będą składane w formie 

elektronicznej. Niniejszy Projekt cechuje się również neutralnym wpływem na efektywność 

energetyczną. W ramach Projektu zostanie przeprowadzona modernizacja infrastruktury 

teleinformatycznej, co w połączeniu ze świadczeniem usług elektronicznych może nieznacznie 

zwiększyć pobór energii elektrycznej, jednak zastosowane rozwiązania technologiczne będą 

najnowsze i tym samym energooszczędne. 

Projekt dostarcza horyzontalnych w skali administracji rozwiązań w zakresie optymalizacji 

wykorzystania infrastruktury. 

4.6. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI 

W Projekcie planowane jest wykorzystanie istniejących zasobów własnych UPRP, takich jak:  

 Serwerownia, infrastruktura lokalna, łącza komunikacyjne, 

 Komponenty wytworzone w projektach finansowanych ze środków UE w perspektywach 

2004-2006 i 2007-2013 (m.in. Internetowy Portal Usługowy UPRP, Internetowa Platforma 

Edukacyjna UPRP, Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych)  
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 Komponenty wytworzone w ramach współpracy międzynarodowej z EPO (Europejskim 

Urzędem Patentowym) i EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), m.in. 

systemy BackOffice, Soprano, Register+, TMClass, TMView, Similarity, 

oraz zasobów w posiadaniu administracji publicznej, m.in.: 

 Profil zaufany (eGO), 

 Rejestry referencyjne (np. NIP, REGON, KRS), 

 Klasyfikacje udostępniane przez EUIPO, 

 Standardy dokumentów elektronicznych z rodziny ST.XX wydane przez WIPO (Światową 

Organizację Własności Intelektualnej). 

Przewiduje się także wykorzystanie projektowanych aplikacyjnych rozwiązań centralnych1:  

 eID – System Identyfikacji Elektronicznej w usługach on-line (integracja PUEUP z krajowym 

brokerem eID -> paneuropejski broker eIDAS Node)  

 SRP – System Rejestrów Państwowych (udział w referencyjnym modelu danych w zakresie 

informacji przetwarzanej w rejestrach będących we własności UPRP), 

 EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji – migracja, 

 Portal Rzeczypospolitej Polskiej – udział w części informacyjnej i usługowej , 

 Wspólna Infrastruktura Państwa – budowa środowiska PUEUP będzie realizowana 

w uzgodnieniu z Zespołem zadaniowym Rada Architektury IT, w celu przygotowania 

zasobów do przyszłej migracji do Wspólnej Infrastruktury Państwa (Prywatnej Chmury 

Obliczeniowej Administracji Publicznej). 

 

Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych 

podmiotów 

Przewiduje się, że PUEUP będzie powiązany docelowo z następującymi zewnętrznymi systemami 

teleinformatycznymi, przygotowywanymi do realizacji w ramach PZIP: 

 Portal RP – w zakresie prezentacji informacji o UPRP i usługach dostępnych na PUEUP; 

                                                      
 

1 źródło: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i Plan Działań Ministra Cyfryzacji 
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 EZD RP – w zakresie integracji obiegu korespondencji z systemami dziedzinowymi (jako 

następcy obecnie użytkowanego przez Urząd EZD PUW); 

 eID (E-podpis, Profil Zaufany, Krajowy Broker identyfikacji, Krajowy eIDAS Node) – w celu 

uwierzytelniania Klientów.  

W ramach Projektu w celu usprawnienia komunikacji Klienta z UPRP zakłada się wykorzystanie 

informacji m.in. z następujących rejestrów publicznych: 

 KRS – Krajowy Rejestr Sądowy; 

 CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; 

 CRP KEP – Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników; 

 TERYT2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. 

Uwzględnia się również przekazywanie wybranych informacji z systemu PUEUP do następujących 

organizacji lub systemów zewnętrznych poprzez dedykowane API lub szynę usług:  

 SRP – System Rejestrów Państwowych; 

 GUS – Główny Urząd Statystyczny; 

 Portal: Dane Publiczne (www.danepubliczne.gov.pl/); 

 Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat); 

 OECD (www.oecd.org); 

 EPO, EUIPO, WIPO. 

Dodatkowo, w ramach Projektu do automatyzacji procedur zgłoszeniowych zakłada się 

wykorzystanie informacji z serwisów zewnętrznych, m.in.: 

 TMView – wyszukiwarka znaków towarowych (EUIPO); 

 DesignView – wyszukiwarka wzorów przemysłowych (EUIPO); 

 TMclass – Zharmonizowana baza danych ułatwiająca wyszukiwanie nazw towarów i usług 

wg klasyfikacji nicejskiej (EUIPO). 

Analiza otoczenia Projektu nie wykazała zagrożeń związanych z powiązaniem PUEUP z systemami 

i rejestrami zewnętrznymi dla osiągnięcia planowanych korzyści. 

Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych 

W realizacji założeń Projektu przewidziane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury 

teleinformatycznej UPRP. W skład tych elementów wchodzi m.in. serwerownia wraz z całą 

infrastrukturą wspomagającą jej funkcjonowanie (tj. klimatyzacją precyzyjną, zasilaniem 

gwarantowanym, systemem przeciwpożarowym i alarmowym), lokalna sieć komputerowa, 

http://www.danepubliczne.gov.pl/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.oecd.org/
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urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci oraz symetryczne łącze internetowe 

o prędkość 300 Mbps (od 2017 roku prędkość wzrośnie do 400 Mbps). 

Do wdrożenia usług na zakładanym piątym poziomie dojrzałości konieczna będzie integracja 

platformy PUEUP z funkcjonującymi w UPRP systemami dziedzinowymi i kancelaryjnymi. Zakres 

planowanych integracji obejmuje następujące systemy:  

 EZD – system do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie 

w nim czynności kancelaryjnych (producent: Podlaski Urząd Wojewódzki); 

 BackOffice – system do zarządzania procedurami udzielania i utrzymywania praw 

w zakresie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (efekt współpracy z EUIPO, w 

ramach programu Cooperation Fund); 

 Soprano – system do zarządzania procedurami udzielania i utrzymywania praw w zakresie 

wynalazków i wzorów użytkowych, EP oraz SPC (aplikacja jest efektem współpracy z EPO, 

w ramach projektu EPTOS); 

 Moduł Rozliczeń – narzędzie do zaliczania opłat wnoszonych przez Klientów (producent: 

UNIZETO na zamówienie UPRP, realizowane w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw); 

 Moduł Publikacji – narzędzie do przygotowania danych do publikacji (producent: Decsoft 

SA); 

 Systemu EPO Register; 

 MAAT – system ERP UPRP (producent: COMP Soft Sp. z o.o.); 

 Phoenix/Madras – system do przechowywania elektronicznej wersji dokumentacji 

(aplikacja jest efektem współpracy z EPO, w ramach projektu EPTOS). 

W odniesieniu do wszystkich wskazanych powyżej systemów istnieje techniczna i prawna 

możliwość realizacji prac rozwojowych – integracyjnych. Poniżej przedstawiono projektowany 

Diagram integracji (schemat uproszczony) systemu PUEUP z systemami wewnętrznymi UPRP oraz 

zewnętrznymi. 
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Rysunek 14. Schemat integracji (uproszczony) systemu PUEUP z systemami wewnętrznymi UPRP oraz zewnętrznymi 

 

Źródło: Opracowanie własne UPRP 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 91 z 256 

 

4.7. KORZYŚCI I ODDZIAŁYWANIE 

Realizacja niniejszego Projektu wpłynie na osiągnięcie długofalowych korzyści, zarówno po stronie 

Klientów, jak i po stronie UPRP. Wdrożenie elektronicznych usług publicznych przyczyni się 

w znacznej mierze do oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów. Oszczędność czasu po stronie 

odbiorców, w szczególności po stronie przedsiębiorców, wpłynie korzystnie na osiągane przez nich 

wyniki finansowe dzięki szybszemu procesowi zapewnienia praw ochronnych dla wynalazków, 

znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, realizowanemu w sposób zdalny 

z każdego miejsca w kraju i na świecie, bez konieczności osobistego stawiennictwa w UPRP. 

Ponadto, dzięki wysłaniu powiadomienia do uprawnionego o upływającym terminie ochrony na 

przedmiot własności przemysłowej zostanie zmniejszone ryzyko związane ze stratami dla 

przedsiębiorców i obywateli z tytułu utraty wczesnej nabytych praw ochronnych.  

Oczekiwane korzyści dla obywateli i przedsiębiorców:  

 zapewnienie wysokiej dostępności i bezpieczeństwa głównego, biznesowego, 

elektronicznego kanału komunikacji z UPRP, co stanowić będzie fundament do budowania 

zaufania i wiarygodności „elektronicznego urzędu”,  

 usprawnienie procesu rejestracji i obsługi zgłoszeń (szybciej, prościej, sprawniej, itp.),  

 podwyższenie jakości usług oraz skrócenie czasu wymaganego do ich realizacji,  

 obniżenie kosztów działalności dzięki korzystania z elektronicznego kanału komunikacji.  

Oczekiwane korzyści dla administracji:  

 usprawnienie wewnętrznych procesów i procedur biznesowych (zwiększenie wydajności 

pracy dzięki czemu stworzy się możliwość obsługi większego wolumenu wniosków i/lub 

podwyższenia jakości świadczonych usług),  

 zmniejszenie liczby pomyłek poprzez automatyzację wewnętrznych procesów biznesowych,  

 zwiększanie popularności i jakości usług elektronicznych świadczonych przez administrację, 

w szczególności w obszarze innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy, w celu 

zmniejszenia obciążeń i ograniczeń administracyjnych, 

 efektywniejsza wymiana informacji z Klientami i Partnerami UPRP dzięki umożliwieniu 

dostępu do rejestrów elektronicznych, 

 podwyższenie jakości usług świadczonych przez administrację publiczną, 

 umożliwienie ponownego wykorzystywania publicznych zasobów informacyjnych poprzez 

zagospodarowanie istniejących danych w celu realizacji e-usług. 
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5. ANALIZA OTOCZENIA PROJEKTU 

5.1. PORÓWNANIE PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA Z ANALOGICZNYMI W POLSCE LUB ZA 

GRANICĄ 

UPRP jest centralnym organem administracji rządowej, zajmującym się orzekaniem w sprawach 

dotyczących praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej. Projektowane 

rozwiązanie będzie jedynym systemem w skali kraju, który umożliwi kompleksową obsługę 

komunikacji Klientów z UPRP drogą elektroniczną w zakresie praw własności przemysłowej.  

Na tle rozwiązań oferowanych przez urzędy krajowe z pozostałych państw (zarówno w Europie jak 

i na świecie) system PUEUP odznaczałby się kompletnością oraz szerokim zakresem oferowanych 

usług. Należy podkreślić, że nie jest możliwe przeniesienie wprost istniejących usług innych 

urzędów UE na środowisko UPRP z uwagi na różnice w obowiązującym prawie poszczególnych 

państw. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że część urzędów w innych krajach oferuje jedynie komunikację 

jednostronną, pozwalającą na zainicjowanie sprawy przed urzędem w sposób elektroniczny i dalsze 

jej procedowanie w sposób tradycyjny (np. Litwa, Łotwa, Irlandia), inne umożliwiają komunikację 

również dwustronną w tym również możliwość płatności on-line (Bułgaria, Estonia, EUIPO).  

Żaden z analizowanych systemów nie oferuje jednak tak szerokiego wachlarza usług jaki został 

zaplanowany w Projekcie PUEUP.  

Mocną stroną wnioskowanego przedsięwzięcia jest udostępnienie spersonalizowanych usług na 

poziomie dojrzałości 5, w stosunku do usług świadczonych przez inne urzędy i organizacje ds. 

ochrony własności przemysłowej w UE, które, w większości przypadków, świadczą obecnie swoje 

usługi na poziomie dojrzałości 2 i 3.  

Dzięki temu przedsięwzięciu Polska znajdzie się w czołówce państw UE dostarczających wysokiej 

jakości usługi on-line. 

5.2. OTOCZENIE PRAWNE 

Realizacja Projektu nie wymaga uzyskania pozwoleń ani decyzji administracyjnych. 

Realizacja Projektu nie wymaga zmian aktów prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej. 

Projekt jest zgodny z: 

 Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1410, z późn. zm.) oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 

16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich 
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odnoszących się do znaków towarowych, a także rozporządzeniami wykonawczymi, 

w szczególności z: 

o Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat 

związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 

znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000, z późn. zm.), 

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 

dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 102, poz. 1119, z późn. zm.), 

o Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 

8, poz. 59, z późn. zm.), 

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie 

dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U z 2002 r. Nr 

40, poz. 358, z późn. zm.), 

o Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków 

i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 123, poz. 1056),  

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie 

nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 140, poz. 1484, z późn. zm.),  

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 

składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego 

dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1482), 

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 

wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, 

świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa 

wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1659),  

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie 

dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony 

roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 
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geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji 

w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1805), 

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie 

dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2053), 

o Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12.01.2017 r. w sprawie rejestrów 

prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 115). 

Realizacja Projektu nie wymaga zmian innych aktów prawnych. Projekt będzie realizowany zgodnie 

z polskim prawodawstwem, w szczególności z uwzględnieniem wymogów wynikających z: 

 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. 2014 r. poz. 1114 t.j. z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 

1764 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013 r. poz. 262 z późn. 

zm.); 

 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną 

opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1341 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 

z późn. zm.); 

 Ustawy o Ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 t.j. 

z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE nazywanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych; 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(Dz. U. 2016 r. poz. 113 t.j. z późn. zm.). 

Projekt jest zgodny ze statutem i regulaminem organizacyjnym UPRP.
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5.3. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO–GOSPODARCZEGO 

Projekt obejmuje swoim zakresem kluczowe aspekty funkcjonowania Urzędu Patentowego 

w Polsce. Centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za realizację 

szerokiego wachlarza zadań związanych z ochroną własności przemysłowej w Polsce jest 

UPRP. Ochrona wartości niematerialnych w tym zakresie regulowana jest przez ustawę z 

dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.  

W 2015 roku wartość nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową (GERD) 

wynosiła około 18 060,7 mln złotych, co oznacza wzrost o 11,7% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Intensywność prac B+R wyniosła 1,00%, (0,94% w 2014 r.). Ponad 45% 

nakładów wewnętrznych na prace B+R poniósł sektor przedsiębiorstw. W działalności 

badawczo-rozwojowej w 2015 zatrudnionych było 157,9 tys. osób, co oznaczało wzrost o 

2,9% w porównaniu z rokiem 2014. 

W ramach nakładów wewnętrznych na działalność B+R wyróżniono dwie kategorie – nakłady 

bieżące oraz nakłady inwestycyjne na środki trwałe wykorzystywane w działalności B+R. 

W 2015 roku zanotowano wzrost nakładów bieżących o 9,4% oraz nakładów inwestycyjnych 

na środki trwałe (o 18,6%). 

Według danych statystycznych UPRP w roku 2015 liczba zgłoszonych w trybie krajowym 

wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych wyniosła 

20 319. Jak wskazują dane statystyczne UPRP (tabela poniżej) z roku na rok rośnie liczba 

zgłoszeń do UPRP dokonywanych drogą elektroniczną. Szczególnie dynamiczny wzrost liczby 

zgłoszeń drogą elektroniczną nastąpił w latach 2012-2015, kiedy to z poziomu 2 785 liczba ta 

zwiększyła się do 5 144 spraw rocznie.  

 
Tabela 5. Liczba zgłoszeń w UPRP dokonywanych drogą elektroniczną 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba zgłoszeń ogółem 
19951 21093 21735 21074 21289 20184 20319 

Liczba zgłoszeń dokonywanych drogą 

elektroniczną 287 1159 2539 2785 3887 4295 5144 

Źródło: Raporty roczne UPRP. 

Poprzez realizację Projektu tendencja ta będzie się utrzymywać, co zmniejszy liczbę 

wytwarzanych tradycyjnie (papierowo) dokumentów oraz obniży koszty (papieru oraz 

wydruku).  
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Od wielu lat w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Ma 

to związek z rozwojem technologii oraz ze zwiększeniem dostępności do Internetu. W ciągu 

kilku ostatnich lat wzrosła liczba przedsiębiorstw korzystających z nowych technologii 

i rozwiązań IT. Zaistniała sytuacja determinuje zmianę sposobu działania i obsługi Klientów 

przez administrację publiczną, w szczególności zaś przez administrację na poziomie 

centralnym. Aby sprostać oczekiwaniom Klientów konieczne jest stałe zwiększanie jakości 

świadczonych usług oraz automatyzacja procesów związanych z obsługą interesariuszy przez 

administrację publiczną. 

W ostatnich latach obserwuje się także wzrost wykorzystania nowych technologii oraz 

dostępności Internetu wśród przedsiębiorstw. Z roku na rok dokonuje się również wzrost 

dostępności e-usług administracji publicznej w Polsce. Jest to zgodne ze strategiami rozwoju 

na poziomie krajowym i europejskim: jak wykazano w pkt 3.6. – Spójność celów Projektu 

z celami dokumentów strategicznych, Projekt jest spójny z m.in. Strategią Sprawne Państwo 

2020, Strategią Rozwoju Kraju 2020, Europejską Agendą Cyfrową, Planem Informatyzacji 

Państwa etc. Projekt w szczególności realizuje zdiagnozowane potrzeby Klientów usług 

UPRP, które wskazują na potrzebę poszerzenia ich zakresu poprzez dostarczenie nowych, 

bezpiecznych i wydajnych e-usług publicznych oraz podniesienie dojrzałości już istniejących.  

Ponadto, Projekt zakłada realizację prawnie ustalonego obowiązku informowania Klientów 

o wygaśnięciu prawa wyłącznego. Realizacja tego zadania drogą elektroniczną (e-mail, sms, 

eProfil IP) jest bardziej efektywna i  oszczędna w porównaniu do powiadamiania wszystkich 

interesariuszy pocztą tradycyjną. 

Przy zgłoszeniach do UPRP czas pełni istotną rolę, dlatego umożliwienie dokonywania 

w sposób w pełni elektroniczny zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego, może w znaczący sposób 

usprawnić uzyskanie praw ochronnych – szczególnie dla Klientów mających siedziby w dużej 

odległości od UPRP i zagranicą. Przyspieszenie procesu rejestracji pośrednio spowoduje 

obniżenie liczby zgłaszanych/wnoszonych ewentualnych sprzeciwów. 

5.3.1. Kluczowe dla Projektu dane społeczne, gospodarcze, demograficzne, ekonomiczne 

i finansowe 

 
Realizacja Projektu przyczyni się do powstania efektów rzeczowych Projektu w postaci 

publicznych usług elektronicznych, których odbiorcami będą interesariusze Projektu z 

obszaru całego kraju – Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obszar administracyjny Polski obejmuje 312 679 km2. Wartość ta wskazuje na obszar 

znajdujący się w granicach administracyjnych jednostek podziału terytorialnego tj. gmin, 

powiatów i województw. 
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Obszar Polski w 2015 roku zamieszkiwany był przez 38 437 239 osób. Kobiety stanowiły 

51,6% wszystkich obywateli2. 

Niniejszy Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców z obszaru całej 

Polski, których działalność wymaga korzystania z usług UPRP. Zgodnie z danymi GUS w lipcu 

2016 roku w Polsce zarejestrowanych było 4 209 154 podmiotów gospodarczych, z czego wg 

danych GUS z 2014 roku aktywność innowacyjną (w największym stopniu powiązaną z 

działalnością UPRP) wykazało 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,3% 

przedsiębiorstw z sektora usług3. Wśród rodzajów podmiotów krajowych zgłaszających 

wynalazki i wzory użytkowe w UPRP przeważały podmioty sektora gospodarki, stanowiąc 

ponad 45% ogółu.  

W 2015 roku zanotowano wzrost zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych 

przez podmioty krajowe – zgłoszono ich 5 670, w tym 4 676 wynalazków i 994 wzory 

użytkowe. Ponadto UPRP otrzymuje zgłoszenia od podmiotów zagranicznych – w roku 2015 

były 202 zgłoszenia (139 wynalazków i 63 wzory użytkowe). Łącznie w 2015 roku UPRP 

udzielił polskim podmiotom krajowym 2 404 patentów i 562 prawa ochronne na wzory 

użytkowe, w przypadku podmiotów zagranicznych uzyskano 168 patentów i 44 prawa 

ochronne na wzory użytkowe. Zgłoszenia wynalazków przez podmioty zagraniczne są 

ważnym czynnikiem składającym się na współczynnik innowacyjności danego kraju. Rozwój 

e-usług w UPRP ułatwi zgłoszenia i pozwoli zachęcić przedsiębiorców do zgłaszania 

wynalazków i wzorów użytkowych. 

Od kilku lat w Polsce obserwuje się również wzrost wykorzystania nowych technologii oraz 

dostępności Internetu wśród przedsiębiorstw. 

W 2015 roku 94% wszystkich przedsiębiorstw działających na obszarze Polski, 

wykorzystywało komputery w swojej działalności. Poniżej przedstawione zostało 

wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach z podziałem na województwa. 

                                                      
 

2 Bank danych lokalnych - GUS 

3 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012‐2014. GUS, Warszawa 2015 r. 
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Rysunek 15. Wykorzystanie komputerów w przedsiębiorstwach w województwach w 2015 roku. 

 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015 – GUS, Warszawa 
2015. 

Największym wykorzystaniem komputerów w przedsiębiorstwach charakteryzuje się 

województwo dolnośląskie, natomiast najmniejszy odsetek przedsiębiorstw 

wykorzystujących komputery w swojej działalności występuje w województwie 

zachodniopomorskim. 

W latach 2004-2013 nastąpił również wzrost dostępu do Internetu w przedsiębiorstwach 

z poziomu 85% w 2004 roku do poziomu 94% w 2013 roku.  

W 2015 roku dostęp do Internetu posiadało 92,7% przedsiębiorstw. 91,9% przedsiębiorstw 

posiadających dostęp do Internetu korzystało z łączy szerokopasmowych, a 61,5% 

z mobilnego łącza szerokopasmowego. Coraz częściej Internet służy przedsiębiorcom do 

prowadzenia codziennej działalności. Wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę 

internetową w 2015 r. wyniósł 65,4%. Prawie dwie trzecie firm wykorzystywało stronę 

internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług. W 2014 r. co piąte 

przedsiębiorstwo składało zamówienia przez sieci komputerowe, a co dziesiąte otrzymywało 
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zamówienia przez Internet4. Poniżej przedstawiona zostały dane na temat liczby 

przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu według województw w 2015 roku. 

Rysunek 16. Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu według województw w 2015 r. 

 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015 – GUS, Warszawa 
2015. 

Najwięcej przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu znajdowało się 

w województwach: pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim i opolskim. Najmniej 

przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu znajdowało się w województwach: 

zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz małopolskim. 

W latach 2011-2014 nastąpił również znaczący wzrost odsetek przedsiębiorstw 

korzystających z e-administracji - zgodnie z danymi GUS w 2014 r. aż 92,4% przedsiębiorstw 

korzystało z usług e-administracji.  

Poniżej przedstawione zostały dane na temat odsetek przedsiębiorstw korzystających 

z e-administracji według województw. 

                                                      
 

4 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. – opracowanie sygnalne GUS, Warszawa 2015. 
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Rysunek 17. Przedsiębiorstwa korzystające z e-administracji według województw w 2014 r. 

 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce - wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015 – GUS, Warszawa 
2015. 

Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-administracji dla poszczególnych województw 

kształtuje się na poziomie powyżej 90%, z wyjątkiem województw: zachodniopomorskiego 

(86,3%) oraz warmińsko-mazurskiego (89,8%). 

Poniżej zaprezentowane zostało wykorzystanie e-administracji przez przedsiębiorstwa 

w 2013 i 2014 r. według celów. 
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Tabela 6. Przedsiębiorstwa korzystające z e-administracji według województw w 2014 r. 
5 

 

Zgodnie z danymi GUS w 2014 roku 92% badanych przedsiębiorstw odsyłało wypełnione 

formularze, a więcej niż trzy czwarte przedsiębiorstw wykorzystywało Internet do pobierania 

formularzy. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost odsetek 

przedsiębiorstw korzystających z e‐administracji o 4,4 p. proc. 

Z roku na rok dokonuje się wzrost dostępności e-usług administracji publicznej w Polsce. 

Obecnie znaczna część świadczonych usług administracji publicznej charakteryzuje się niskim 

poziomem dojrzałości. Usługi, które są udostępniane pozwalają na dotarcie do pożądanej 

informacji oraz pobranie stosownego formularza. Pozostałe czynności związane ze 

świadczeniem usługi przeprowadzane są w sposób tradycyjny. W 2013 roku na zlecenie 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zostało przeprowadzone badanie z którego wynika, że 

sukcesywnie przybywa internautów, którzy pragną w przyszłości skorzystać z elektronicznych 

usług administracji publicznej. Poniżej przedstawione zostały intencje korzystania z usług 

publicznych online według województw. 

                                                      
 

5 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. – notatka – GUS, Warszawa 2015. 
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Rysunek 18. Intencja korzystania z usług publicznych online według województw (w %)6 

 

Średni wynik dla Polski wyniósł 62%. Najwyższy odsetek badanych deklarował wolę 

korzystania z e-administracji w województwie śląskim (67%) oraz w województwie 

wielkopolskim (66%) i podkarpackim (66%). Najniższe odsetki odnotowano w województwie 

małopolskim (58%) oraz warmińsko – mazurskim (58%). 

W latach 2013-2015 w przedsiębiorstwach przemysłowych odnotowano wzrost udziału 

przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie (z 18,6% w latach 2012-2014 do 18,9%). 

W sektorze usług wskaźnik ten zmalał o 1,7 p. proc. (z 12,3% do 10,6%). Pod względem 

                                                      
 

6 Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2013 – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014. 
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wielkości przedsiębiorstw największy odsetek podmiotów aktywnych innowacyjnie w 2015 

roku był wśród jednostek zatrudniających powyżej 250 osób. Polskie przedsiębiorstwa 

w skali Europy nie wykazują znacznej aktywności pod względem innowacyjności. W Raporcie 

Komisji Europejskiej nasz kraj zaliczony został do kategorii „umiarkowanych innowatorów” 

i osiągnął wynik poniżej średniej UE. Stąd warto zachęcać polskich przedsiębiorców do 

wprowadzania innowacji przez wsparcie ze strony finansowej, prawnej, jak i administracyjnej 

– ułatwiając dostęp do dokumentów prawnych za pomocą e-Dokumentów, umożliwiając 

załatwianie spraw w Urzędach przez Internet i przyśpieszając rozpatrywanie wniosku. 

Składany Projekt ma w planach znaczące przyczynienie się do tych działań. 

Za pomocą zestawienia 25 wskaźników dotyczących różnych obszarów innowacyjności, 

między innymi wskaźnik związany z liczbą międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT, 

Komisja tworzy Summary Innovation Index (SII). Pozycja Polski przez lata systematycznie 

spadała, aż do 2014 roku, gdy udało się odwrócić tę tendencję (25 pozycja w 2013 roku, 24 w 

2014, 23 w 2015 i 2016), jednak wciąż nie udało się osiągnąć średniego wyniku w Unii 

Europejskiej. Autorzy raportu podkreślają, że innowacyjność to w dużej mierze wynalazki o 

dużym znaczeniu ekonomicznym, wymagające szerokiej ochrony patentowej; wniosek ten 

wskazuje na potrzebę i na ważność realizacji Projektu jako przedsięwzięcia podnoszącego 

dostępność i jakość usług UPRP, usprawniającego realizację przez jego Klientów procesów 

(zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, 

walidacji Patentu Europejskiego, wniosków o przedłużenie ochrony, zmianę w rejestrze) oraz 

poszerzającego zakres spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej, bez 

konieczności osobistego stawiennictwa w UPRP, za pomocą wydajnego, stabilnego 

i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. 

UPRP jest centralnym organem administracji rządowej właściwym dla spraw 

dotyczących ochrony własności przemysłowej. W swojej 99 – letniej historii (od powołania 

UPRP 28 grudnia 1918 r.) UPRP udzielił w trybie krajowym łącznie 21 038 patentów i wzorów 

użytkowych.  

Zadania UPRP zostały zdefiniowane w art. 261 Ustawy o prawie własności przemysłowej: 

UPRP wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej, wynikające z ustawy, 

z przepisów odrębnych oraz z umów międzynarodowych. Do zadań Urzędu Patentowego 

należy w szczególności: przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów 

użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz 

topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; orzekanie w sprawach 

udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na 

wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, 

oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; rozstrzyganie spraw 
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w postępowaniu spornym; publikacja wydawnictw oficjalnych pod nazwą „Wiadomości 

Urzędu Patentowego” i  „Biuletynu Urzędu Patentowego”; udział w pracach organów 

międzynarodowych z tytułu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów 

międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności 

Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej; prowadzenie centralnego zbioru 

polskich i zagranicznych opisów patentowych. 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powołany został z misją realizacji głównych 
celów, takich jak: 

 orzekanie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory 

użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, 

oznaczenia geograficzne), 

 prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje na temat 

stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej chronionych na terytorium 

Polski na mocy przepisów krajowych. 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje swoje zadania w oparciu o wymagania 

ustawy - Prawo własności przemysłowej. UPRP realizuje swoje cele głównie w zakresie 

przyjmowania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej, ich badania, jak również 

prowadzenia rejestrów i  współpracy z Klientami w tym zakresie z zachowaniem najwyższej 

jakości przy zapewnieniu, że procesy są wolne od korupcji. 

Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej 10 listopada 

1919 roku. Był to pierwszy krok w dążeniu do wdrażania standardów międzynarodowych 

w zakresie ochrony własności intelektualnej w gospodarce. Wraz z rozwojem ludzkości 

w dziedzinie przemysłu nauki, przy szybko rosnącej globalizacji ważne są międzynarodowe 

umowy ujednolicające przepisy dotyczące ochrony własności przemysłowej oraz 

swobodnego dostępu do informacji na temat zarejestrowanych i opatentowanych dóbr – 

stąd istotna jest cyfryzacja UPRP.  

Skuteczna ochrona własności przemysłowej w dziedzinie techniki i gospodarki to ważny 

fundament składany pod rozwój innowacyjnej gospodarki. Obecnie w Polsce działa 246 

jednostek naukowych dających wkład w rozwój polskiej gospodarki. 

UPRP pozostaje w stałej współpracy z takimi organizacjami międzynarodowymi jak Światowa 

Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Europejska Organizacja Patentowa (EPO) 

i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – umożliwia to płynną 

wymianę i upowszechnianie informacji patentowej, w celu ułatwienia wszechstronnej 

orientacji w procesach postępu naukowo-technicznego i aktualnie udzielonych patentów. 
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5.4. ODBIORCY PROJEKTU 

Grupami docelowymi, korzystającymi z efektów realizacji Projektu będą: przedsiębiorcy, 

osoby prywatne, rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci, instytucje badawcze 

i naukowe, ośrodki akademickie, pracownicy UPRP oraz inne organy administracji 

państwowej. 

Bezpośrednim użytkownikiem powstałych i ulepszonych w wyniku realizowanego Projektu 

e-usług będzie każdy Klient UPRP. Planowane przedsięwzięcie w efekcie usprawni 

i zautomatyzuje czynności pracowników UPRP i tym samym podniesie jakość świadczonych 

usług. W wyniku realizacji inicjatywy zostaną udostępnione usługi elektroniczne o wysokim 

poziomie dojrzałości. Poniżej scharakteryzowano poszczególne grupy użytkowników: 

 Przedsiębiorcy 

Odbiorcami będą wszystkie przedsiębiorstwa korzystające z usług UPRP.  Ich potrzeby 

koncentrują się wokół zagwarantowania przewagi konkurencyjnej z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. Dzięki realizacji Projektu nastąpi uproszczenie procedury składania 

wniosku co może przyczynić się do tego, że przedsiębiorcy coraz liczniej będą sami składali 

wnioski do UPRP. Istotnym efektem będzie zwiększenie rentowności wydatków na B+R, jak 

również rozwój polskiej przedsiębiorczości w kraju i zagranicą. Przedsiębiorcy dostrzegają 

konieczność zagwarantowania przewag konkurencyjnych z zakresu ochrony własności 

przemysłowej, są więc najbardziej zainteresowani usługami elektronicznymi, które są w pełni 

dostępne (optymalnie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu 365 dni w roku), bezawaryjne, 

proste i intuicyjne w obsłudze, ponieważ takie pozwalają na największa oszczędność czasu 

i kosztów związanych z realizacja usługi. Istotę usług UPRP należy więc postrzegać w aspekcie 

podniesienia rentowności wydatków na B+R, jak również wpływu na rozwój polskiej 

przedsiębiorczości w kraju i zagranicą. Szacowana wielkość tej grupy interesariuszy Projektu 

to 4 066 224 osób. Obecnie z usług UPRP świadczonych drogą elektroniczną korzysta ok. 23% 

wszystkich klientów, należy jednocześnie spodziewać się, że w grupie użytkowników e-usług 

uruchomionych w ramach Projektu, odsetek przedsiębiorców będzie wzrastał najbardziej 

dynamicznie: wg danych Ministerstwa Cyfryzacji, w 2015 r. odsetek przedsiębiorców 

korzystających z Internetu w kontaktach z administracją sięgnął poziomu 92%7. 

Jednocześnie, jak  świadczą wyniki ogólnopolskiego badania satysfakcji internautów 

z dostępnych obecnie usług e-administracji, najpoważniejszym powodem niezadowolenia, 

                                                      
 

7 Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa, październik 2016 (str.15). 
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deklarowanym przez 56% ankietowanych, był brak możliwości załatwienia całej sprawy przez 

Internet, a więc niski stopień zaawansowania usług8. W związku z tym, że ważne z punktu 

widzenia prowadzenia działalności gospodarczej usługi UPRP, takie jak zgłoszenia 

wynalazków, wzorów przemysłowych, użytkowych i znaków towarowych wiążą się 

z koniecznością wniesienia i zaliczenia opłaty (co obecnie nie jest możliwe w ramach 

dostępnej e-usługi UPRP na poziomie 3), przewidziane w Projekcie uruchomienie e-usług na 

najwyższym, 5 poziomie dojrzałości (co przekłada się na możliwość realizacji usługi w pełni 

zdalnie), powinno znacząco wpłynąć na zwiększenie liczby korzystających z nich 

przedsiębiorców.   

 Osoby fizyczne 

Odbiorcami będą wszystkie osoby prywatne, obywatele korzystający z usług UPRP. 

Aktywności tej grupy na polu własności intelektualnej wzmacnia konieczność dostarczenia 

przez UPRP intuicyjnego oprzyrządowania informatycznego w obszarze uczestnictwa 

w procesach administracyjnych. W ostatnich latach, wg danych Ministerstwa Cyfryzacji, 

odnotowuje się rosnącą potrzebę obywateli korzystania z udostępnianych zasobów 

publicznych, 75% badanych uznało za ważny dostęp do informacji, danych, raportów9. Osoby 

fizyczne, pracujące indywidualnie są istotną grupą zainteresowaną ochroną własności 

przemysłowej. Ich aktywność na polu własności przemysłowej wzmacnia konieczność 

dostarczenia przez UPRP intuicyjnych narzędzi komunikacji elektronicznej w obszarze 

uczestnictwa w procesach administracyjnych. Szacowana wielkość tej grupy interesariuszy 

PUEUP to 13 211 518 osób. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców, na poziom 

wykorzystywania przez tę grupę e-usług, w znacznym stopniu wpływa poziom ich 

dostępności, awaryjność oraz stopień zaawansowania usług. Zidentyfikowanym 

w ogólnopolskim badaniu internautów powodem niezadowolenia obywateli z dostępnych 

obecnie e-usług, był brak zrozumiałych opisów, w jaki sposób załatwić sprawę oraz 

zestandaryzowanych elektronicznych formularzy, co powoduje konieczność dostarczania do 

urzędu papierowych dokumentów, które najczęściej zawierają dane już znajdujące się 

w innych systemach ewidencyjnych i rejestrowych10.  Dostarczenie poprzez PUEUP 

                                                      
 

8 „E-administracja w oczach internautów – 2014 – prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji 

9 Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa, październik 2016 (str.13). 

10 „E-administracja w oczach internautów – 2014 – prezentacja wyników badania zleconego przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji 
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nowoczesnych, intuicyjnych i dostosowanych do potrzeb użytkowników (zaprojektowanych 

w oparciu o wyniki badania user-experience) narzędzi kontaktu z UPRP (e-usług), przyczyni 

się więc do zniesienia ograniczeń utrudniających kontakt osób fizycznych z e-administracją, 

a związanych ze skomplikowaniem formularzy elektronicznych i koniecznością dostarczenia 

części dokumentów w formie papierowej.  

 Rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci 

 
Kolejną grupą odbiorców Projektu są osoby świadczące pomoc prawną i techniczną 

podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach 

własności przemysłowej. Na komfort ich pracy wpłynie zarówno usprawniona procedura 

zgłaszania wniosków oraz wprowadzania niezbędnych opłat, jak i zmodernizowana 

wyszukiwarka, dzięki której sprawność i jakość wykonywanych przez nich obowiązków 

będzie na wyższym poziomie. Grupa ta w ramach wykonywanego zawodu regularnie 

korzysta z usług UPRP; obecnie rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokacji pośredniczą 

w blisko 65% wszystkich usług realizowanych w UPRP na rzecz Klientów. Jakość komunikacji 

z UPRP jest istotnym elementem ich pracy, a ponieważ najczęściej działają oni na rzecz 

przedsiębiorców, osób fizycznych i ośrodków naukowych, mają podobne potrzeby 

i napotykają na te same ograniczenia, związane z brakiem możliwości realizacji całej usługi 

w sposób w pełni elektroniczny (bez konieczności poświecenia czasu na osobistą wizytę 

w urzędzie). Realizacja Projektu znacząco wpłynie na poprawę komunikacji pomiędzy tą 

grupą interesariuszy a UPRP. Z punktu widzenia tej grupy interesariuszy Projektu, na 

szczególnie istotny jest fakt, iż dzięki realizacji Projektu zostanie udostępnione 

udokumentowane API do podłączenia/integracji systemów informatycznych używanych 

przez rzeczników patentowych/adwokatów, co usprawni procesy wysyłki i odbioru wniosków 

do/z UPRP. Szacowana wielkość tej grupy to 928 rzeczników patentowych oraz 47 173 

radców prawnych i adwokatów. 

 

 Instytucje badawcze i naukowe 

Wytwarzanie nowych innowacyjnych rozwiązań, jest centralnym punktem działalności 

ośrodków naukowych. Gwarancja ochrony własności intelektualnej jest niezbędna dla 

racjonalnego wykorzystania pracy polskich naukowców. Uzyskane korzyści z ochrony 

własności intelektualnej pozwolą na regulowany transfer technologii do biznesu co implikuje 

wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Wytwarzanie nowych innowacyjnych rozwiązań, 

jest centralnym punktem działalności ośrodków naukowych. Gwarancja ochrony własności 

przemysłowej jest niezbędna dla racjonalnego wykorzystania pracy polskich naukowców. 

W ostatnich latach wg statystyk UPRP obserwuje się wzrost liczby zgłoszeń wynalazków, 

wzorów przemysłowych, użytkowych i znaków towarowych, składanych przez instytucje 

badawcze i naukowe. Szacowana wielkość grupy to 247 instytucji, przy czym najczęściej 
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placówki tego typu korzystają z usług UPRP kilkakrotnie w ciągu roku. Planowane 

udostępnienie 7 e-usług UPRP na PUEUP znacząco poprawi jakość i szybkość pozyskiwania 

przez te podmioty z rejestrów UPRP informacji, które są kluczowe z punktu widzenia 

specyfiki ich działalności. 

 Ośrodki akademickie 

Ośrodki akademickie coraz częściej korzystają z usług UPRP. Szkolnictwo wyższe dostosowuje 

programy nauczania do wymogów innowacyjnej gospodarki oraz dysponuje także 

infrastrukturą ułatwiającą współpracę nauki i biznesu. Najnowocześniejsze obiekty w kraju 

mają obecnie zaplecze naukowe, którego nie powstydziłyby się najlepsze światowe uczelnie. 

Coraz częściej też w sąsiedztwie szkół wyższych buduje się centra transferu technologii, 

nowoczesne laboratoria do współpracy z biznesem oraz inkubatory. Ma to bezpośredni 

wpływ na wzrost zainteresowania ochroną własności intelektualnej przez tę grupę. Ośrodki 

akademickie coraz częściej korzystają z usług UPRP, wzrasta ich świadomość potrzeb ochrony 

własności przemysłowej w kraju. Grupa ta jest szczególnie zainteresowana rezultatami 

Projektu, ponieważ dzięki realizacji Projektu poprawi się jakość i szybkość zapewnienia 

ochrony własności przemysłowej dla ośrodków akademickich i sektora B+R. Grupa ta jest 

bardzo istotna, jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki, które mówią, że pierwsze 10 

podmiotów, które dokonały więcej, niż 20 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych 

w 2015 roku to uczelnie wyższe. Szacuje się, że w tej grupie będzie 520 uczelni wyższych. 

 Pracownicy UPRP 

Grupa ta jeszcze szczególnie zaangażowana w Projekt i zainteresowana jego efektami. Dzięki 

realizacji Projektu wzrośnie efektywność i jakość wykonywanej przez nich pracy. Pozwoli to 

na jeszcze lepsze świadczenie usług w UPRP, przede wszystkim na skutek realizacji w sposób 

w pełni automatyczny znacznej części procesów biznesowych, obsługiwanych obecnie 

ręcznie i wymagających osobistego zaangażowania kilku osób. Obecnie istotnym 

ograniczeniem dla wykorzystywania pełnego, elektronicznego kanału w świadczeniu usług 

przez pracowników UPRP jest również brak rejestrów elektronicznych, kluczowych 

w codziennej pracy, oraz brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych, umożliwiających 

zapewnienie wysokiej dostępności i jakości e-usług. Szacowana wielkość grupy to 537 

pracowników. 

 Klastry przedsiębiorstw 

Klastry przedsiębiorstw to skoncentrowane geograficzne skupisko wyspecjalizowanych 

podmiotów. Pochodzą z tej samej lub komplementarnej branży, a także instytucji 

i organizacji połączonych wzajemnymi interakcjami, sieciami pionowych i poziomych 

zależności. Przedsiębiorstwa te jednocześnie współdziałają i konkurują ze sobą 
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w szczególności na polu innowacyjności i wynalazczości. Głównym założeniem 

Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest wspieranie nowości, ulepszeń 

i wynalazków. Klastry są szczególne zainteresowane ochroną własności intelektualnej, w tym 

przemysłowej, a ich potrzeby i oczekiwania względem e-usług UPRP są zbieżne 

z oczekiwaniami przedsiębiorców, klastry stanowią bowiem skupiska wyspecjalizowanych 

podmiotów, połączonych wzajemnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub 

komplementarnych branżach; przedsiębiorstwa skupione w klastrach jednocześnie 

współdziałają i konkurują ze sobą, w szczególności na polu innowacyjności i wynalazczości, 

stąd należy się spodziewać podobnie dużego zainteresowania platformą PUEUP, co 

w przypadku przedsiębiorców.  Szacowana liczebność tej grupy interesariuszy  to 134 klastry.  

 Brokerzy innowacji 
 

Brokerzy innowacji to specjaliści, pośrednicy między naukowcami i przedsiębiorcami. Łączą 

oni potrzeby biznesu z produktami ośrodków naukowych. Służą pomocą w zakresie transferu 

wiedzy do biznesu jednocześnie zainteresowani są propagowaniem ochrony własności 

intelektualnej, dlatego zakłada się, że będą oni szczególnie zainteresowani udostępnionym 

w ramach Projektu API do podłączenia/integracji używanych przez nich systemów 

informatycznych z PUEUP, co usprawni procesy wysyłki i odbioru wniosków do/z UPRP. 

Grupę tę stanowi 30 osób. 

 

 Organy administracji państwowej współpracujące z UPRP 
 

Organy administracji państwowej współpracujące z UPRP to m.in. policja, izby celne, 

prokuratura. Na komfort ich pracy wpłynie ułatwiony kontakt z UPRP, dzięki czemu będą 

mogli sprawniej wykonywać swoje obowiązki. Policja jak i inne organy administracji 

państwowej współpracują z UPRP np. w celu uzyskania informacji nt. faktycznego posiadacza 

lub statusu praw wyłącznych. W tego typu sprawach prowadzonych przez te organy 

szczególnie ważna jest możliwość szybkiego pozyskania wiarygodnych danych, często 

dotyczących długiego okresu, np. kilkunastu lat; uruchomione na PUEUP e-usługi stanowią 

odpowiedź na te potrzeby.  Szacowana wielkość tej grupy interesariuszy Projektu to 442 

podmioty. 

5.5. ANALIZA SWOT DLA PROJEKTU WNIOSKODAWCY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Wykwalifikowana kadra, osoby przypisane do 

zespołu projektowego posiadają 

odpowiednie kompetencje i doświadczenie 

 Wydatkowanie znaczących kosztów ze 

środków publicznych potrzebnych do 

realizacji Projektu; 
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do sprawnej realizacji i zarządzania 

Projektem; 

 Stabilność finansowa Wnioskodawcy, jako 

jednostki budżetowej; 

 Zrealizowany Projekt zaspokoi społeczne 

oczekiwania; 

 Projekt wpłynie na zwiększenie dostępności 

e-usług i rozwój społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce; 

 Pełna instytucjonalna i organizacyjna 

zdolność wdrożenia i utrzymania Projektu. 

 Konieczność przeszkolenia pracowników 

UPRP z zakresu wdrażanych rozwiązań 

informatycznych; 

 Ograniczenia wynikające z umocowania 

Beneficjenta w strukturach administracji 

publicznej, związane m.in. z mniejszą 

elastycznością w porównaniu z sektorem 

komercyjnym w zakresie: zakupu usług na 

wolnym rynku, regulacji wysokości płac oraz 

możliwości rozwoju. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Integracja i rozwój systemów na poziomie 

centralnym (Portal RP) i integracja z nimi 

platformy UPRP wyeliminuje konieczność 

indywidualnego projektowania i wytwarzania 

powielających się funkcjonalności, 

a standardy wypracowane na poziomie 

centralnym (np. w obszarze SRP) ułatwią 

późniejsze procesy integracyjne); 

 Terminowe zakończenie Projektu 

uwarunkowane brakiem partnerów, 

Wnioskodawca samodzielnie realizuje 

Projekt, nie ma zagrożenia wynikającego 

z komunikacji pomiędzy wieloma partnerami; 

 Coraz większa powszechność rozwiązań 

teleinformatycznych w administracji 

publicznej, w tym e-usług; 

 Wzrost innowacyjności wśród obywateli 

(UPRP dzięki realizacji Projektu będzie 

przygotowany do przyjęcia większej liczby 

zgłoszeń oraz wydawania większej liczby 

decyzji); 

 Możliwości zastosowania w Projekcie 

nowoczesnych technologii ICT, wspieranych 

w ramach wytycznych wspólnotowych; 

 Formuła realizacji dla większości produktów 

oparta na dostawcach zewnętrznych - 

przedłużająca się procedura dotycząca 

zamówień publicznych – wybór wykonawcy 

w przypadku zamówień o dużej wartości 

(dostawa rozwiązania, sprzętu,  

oprogramowania) może przekroczyć 

zakładany w harmonogramie termin realizacji 

z uwagi na działania odwoławcze 

podejmowane przez potencjalnych 

wykonawców; 

 Zmiany legislacyjne w trakcie realizacji 

Projektu, na poziomie krajowym oraz Unii 

Europejskiej; 

 Ryzyko związane z wysoką zawodnością 

systemu w początkowej fazie jego 

eksploatacji; 

 Ryzyko związane z organizacją procesu 

dostarczania i uruchamiania wielu 

elementów systemu równolegle; 

 Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów 

realizacji Projektu; 

 Zwiększenie nakładów pracy lub zatrudnienia 

mimo automatyzacji procesów 
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 Zgodność Projektu ze strategią Unii 

Europejskiej w zakresie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego; 

 Pozytywny odbiór realizacji Projektu przez 

społeczeństwo; 

 Zwiększenie efektywności pracy UPRP; 

 Oszczędności uzyskane dzięki realizacji 

Projektu; 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych 

pracowników UPRP; 

 Możliwość pozytywnego wpływu na liczbę 

osób korzystających z Internetu w kontaktach 

z administracją publiczną. 

wewnętrznych i uruchomienia e-usług; 

 Zmniejszenie wolumenu obsługiwanych 

spraw ze względu na trudności w dostępie 

do systemu elektronicznego lub trudności 

w jego obsłudze. 

 

6. ANALIZA WYKONALNOŚCI I ANALIZA WARIANTÓW (ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH) 

Przedstawiona w niniejszym punkcie analiza wykonalności prezentuje zidentyfikowanie 

alternatywne rozwiązania inwestycyjne zbadane pod względem technicznym, 

ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. W celu wykazania, że Projekt 

Wnioskodawcy w opisanym kształcie (wariant rekomendowany) jest optymalną odpowiedzią 

na potrzeby odbiorców, poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy wariantów.  

6.1. OPIS METODY ZASTOSOWANEJ W ANALIZIE WARIANTÓW 

Analiza wariantów ma na celu wykazanie, że spośród analizowanych wariantów 

Wnioskodawca wybrał do realizacji wariant optymalny. Obejmuje ona badanie z punktu 

widzenia aspektów technicznych, instytucjonalnych, ekonomicznych i środowiskowych. 

W niniejszym punkcie przeprowadzono analizę wariantów, uzasadniającą wybór 

planowanego do zastosowania rozwiązania.  

Wnioskodawca dokonał oceny wariantu bezinwestycyjnego oraz dwóch wariantów 

inwestycyjnych. Analiza obejmuje dwie części – strategiczną (o charakterze jakościowym) 

oraz techniczną (o charakterze ilościowym). 

Analiza strategiczna polega na przeprowadzeniu oceny jakościowej kryteriów o charakterze 

technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym. Do przeprowadzenia 

drugiego etapu porównania wariantów zastosowano badania wartości wskaźników B/C oraz 

DGC. Na potrzeby wyznaczenia wartości wskaźnika DGC jako miarę efektu przyjęto liczbę 
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uruchomień usług elektronicznych, utworzonych w ramach Projektu (suma uruchomień 

wszystkich utworzonych e-usług).  

Wskaźnik B/C jest ilorazem sumy zdyskontowanych korzyści ekonomicznych i finansowych 

przez sumę zdyskontowanych kosztów finansowych i ekonomicznych (tj. nakłady 

inwestycyjne i odtworzeniowe oraz koszty operacyjne). Jego wartość została oszacowana 

według wzoru: 

𝐵/𝐶 =

∑
𝐵𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=0

∑
𝑁𝑖 + 𝐾𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑛
𝑖=0

 

Wskaźnik DGC stanowi iloraz sumy zdyskontowanych wydatków (nakłady inwestycyjne 

i odtworzeniowe oraz koszty operacyjne bez amortyzacji) przez sumę zdyskontowanej 

wartości efektu ekonomicznego (tj. liczby usług). Na potrzeby niniejszej analizy efekt 

ekonomiczny stanowi liczba uruchomień e-usług. Wartość wskaźnika DGC oszacowano 

według wzoru: 

𝐷𝐺𝐶 =

∑
𝑁𝑖 + 𝐾𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑛
𝑖=0

∑
𝑅𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=0

 

gdzie: 

𝑛 – liczba lat analizy 

𝑟 – stopa dyskontowa 

𝐵𝑖 – suma korzyści ekonomicznych i finansowych w roku 𝑖 

𝑁𝑖 – suma nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych w roku 𝑖 

𝐾𝑖 – suma kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w roku 𝑖 

𝑅𝑖 – łączna wartość efektu (liczba uruchomień utworzonych usług) w roku 𝑖 

6.2. OPIS ZIDENTYFIKOWANYCH WARIANTÓW (WRAZ Z OCENĄ ICH WYKONALNOŚCI) 

Głównym celem realizacji niniejszego Projektu jest usprawnienie realizowanych przez 

Klientów UPRP procesów i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić 

w drodze elektronicznej, bez konieczności osobistego stawiennictwa w UPRP, za pomocą 

wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. Cel ten zostanie 

zrealizowany poprzez wdrożenie oraz udostępnienie elektronicznych usług - m. in. zgłoszeń 
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wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, walidacji 

Patentu Europejskiego, wniosków o przedłużenie ochrony, zmianę w rejestrze. Realizacja 

Projektu wynika bezpośrednio z potrzeb interesariuszy Projektu, które zostały 

zidentyfikowane w wyniku przeprowadzonej analizy.  

W ramach realizacji Projektu przeprowadzona została szczegółowa analiza możliwych 

rozwiązań, których zastosowanie przyczyni się do realizacji powyższego celu. Analiza 

wariantów przeprowadzona została dla wariantu bezinwestycyjnego oraz dwóch wariantów 

inwestycyjnych (rekomendowanego i alternatywnego): 

Wariant bezinwestycyjny – ze względu na ograniczone środki finansowe niezrealizowane 

zostaną najbardziej oczekiwane usługi związane z udostępnieniem wglądu i wyciągu 

z rejestrów (elektronizacja rejestrów) oraz subskrypcją informacji. Usługa powiadomień 

będzie mogła zostać dostarczona jedynie na poziomie 2, natomiast usługi formularzowe 

będą mogły być zrealizowane przez formularze umieszczane na publicznych platformach 

biznes.gov.pl lub ePUAP osiągając najwyżej 3 poziom dojrzałości. 

Ograniczenie zakresu realizacji przedsięwzięcia będzie skutkować dalszym występowaniem 

lub pogłębianiem się obecnie obserwowanych problemów, w szczególności:  

 konieczności osobistego stawiennictwa Klientów w UPRP, często znacznie oddalonym 

od miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności;  

 wysokich kosztów korespondencji prowadzonej pomiędzy UPRP a Klientami; 

 licznych błędów danych w wypełnianych formularzach, przedłużających procedurę 

realizacji usług;  

 długiego czasu realizacji usług;  

 niedostosowania oferty UPRP do potrzeb Klientów;  

 konieczności ponoszenia kosztów związanych z archiwizowaniem i udostępnianiem 

Klientom dokumentacji w formie papierowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, niniejszy wariant nie zaspokoi zdiagnozowanych wcześniej 

potrzeb Klientów. 

Wariant rekomendowany – w ramach wariantu zostanie opracowane i wdrożone 

oprogramowanie wraz z elektronicznymi usługami na poziomie dojrzałości 5, co spełnia 

wymagania Klientów. W celu uruchomienia oprogramowania oraz udostępniania usług 

elektronicznych, dokonany zostanie również zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowo-

programowej, która zlokalizowana zostanie w budynku UPRP wraz z zabezpieczeniem 

potrzeb gwarancyjno-serwisowych na okres 5 lat. Udostępnianie e-usług będzie się odbywać 

poprzez uruchomioną platformę PUEUP będącą rozwinięciem obecnie funkcjonujących 

systemów IPU oraz IPE. 
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W wariancie rekomendowanym dostarczenie infrastruktury i oprogramowania wraz 

z wytworzeniem e-usług realizowane będzie przez wykonawcę systemu (usługa zewnętrzna). 

Za koordynację i realizację całego Projektu odpowiedzialni będą pracownicy UPRP. 

Zakupiona infrastruktura zostanie zainstalowana w budynku UPRP a udostępnianie e-usług 

będzie się odbywać poprzez uruchomioną platformę dziedzinową PUEUP. 

Wariant alternatywny – od strony funkcjonalności zapewni uruchomienie usług na poziomie 

identycznym z wariantem rekomendowanym, zakładając jednak zamiast zakupu – 

wydzierżawienie infrastruktury sprzętowo-programowej w publicznej chmurze 

obliczeniowej. Podmiot udostępniający infrastrukturę będzie odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo, przechowywanie danych, ich przetwarzanie oraz obsługę produktów 

realizowanego Projektu. Wszelkie warunki udostępniania infrastruktury zostaną 

potwierdzone odpowiednią umową pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą. Za koordynację 

Projektu odpowiadać będzie UPRP, natomiast kwestie utrzymania, asysty technicznej 

i bieżących prac związanych z obsługą sprzętu będą należały do Wykonawcy. 

Realizacja niniejszego wariantu w środowisku chmury publicznej (IaaS, PaaS, SaaS), mimo 

zastosowania architektury wytwarzanego rozwiązania w pełni opartego na wirtualizacji 

zasobów i zgodnego z funkcjonowaniem w takich środowiskach (również pod kątem migracji 

do prywatnej chmury obliczeniowej administracji publicznej), ze względu na skomplikowane 

aspekty i warunki przetwarzania danych osobowych w chmurach publicznych, może być 

mocno ograniczona, co nie wyklucza jej użycia w przypadku spełnienia przez dostawcę 

wszystkich warunków określonych w polskim prawodawstwie. 

6.3. PORÓWNANIE WARIANTÓW 

Wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem 

W wyniku przeprowadzenia analizy jakościowej stwierdzono, że wariant bezinwestycyjny 

realizuje jedynie częściowo potrzeby zdiagnozowane obecnie w poszczególnych grupach 

interesariuszy UPRP, a jego realizacja będzie skutkować dalszym występowaniem lub 

pogłębianiem się obecnie obserwowanych problemów. W dłuższej perspektywie czasowej 

zdiagnozowane potrzeby i tak będą musiały zostać zaspokojone, co przy obecnym poziomie 

budżetu UPRP nie jest możliwe. 

Analizując pozostałe dwa warianty należy stwierdzić, że wariant rekomendowany jest 

korzystniejszy od wariantu alternatywnego pod względem: uwarunkowań technicznych 

(w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury, 

możliwości rozbudowy oraz dostępności infrastruktury) oraz uwarunkowań 

ekonomicznych. Przy uwzględnieniu minimalnego okresu eksploatacji infrastruktury (min. 

5-6 lat w administracji publicznej) wariant rekomendowany już w czwartym roku 

eksploatacji jest korzystniejszy finansowo od wariantu alternatywnego. Natomiast 
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z perspektywy trwałości produktów Projektu wariant alternatywny jest droższy o ponad 

50%. 

Nie zidentyfikowano znaczących różnic pomiędzy wariantami w zakresie uwarunkowań 

środowiskowych (w zakresie wpływu na środowisko naturalne oraz obszary chronione), ani 

w zakresie uwarunkowań instytucjonalnych.  

Ponadto, umieszczenie e-usług UPRP w środowisku chmury publicznej, napotyka na 

ograniczenia związane z kwestią przetwarzania danych osobowych oraz ich 

bezpieczeństwa, co wprowadza dodatkowe ryzyka, które nie występują w przypadku 

wariantu rekomendowanego. 

Na podstawie analizy powyższych wariantów uznano, iż optymalnym rozwiązaniem jest 

realizacja Projektu PUEUP w ramach wariantu rekomendowanego. Projekt 

w zaproponowanym kształcie w pełni zaspokaja zdiagnozowane potrzeby przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, jakości i dojrzałości 

e-usług. 

 

Tabela 7. Porównanie kryteriów w zakresie uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz 
instytucjonalnych 

Kryterium Wariant rekomendowany Wariant alternatywny 

Uwarunkowania techniczne 

bezpieczeństwo 

informacji 

Infrastruktura IT będzie 

znajdować się na terenie 

siedziby UPRP. Pracownicy 

instytucji będą mieli możliwość 

kontrolowania poziomu 

bezpieczeństwa informacji. 

Infrastruktura IT będzie znajdować się 

u dostawcy, który będzie zgodnie 

z zapisami umowy odpowiadał za 

zachowanie odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa informacji. 

bezpieczeństwo 

fizyczne 

infrastruktury 

Infrastruktura IT fizycznie będzie 

znajdować się na terenie 

siedziby UPRP. Daje to 

możliwość pracownikom 

instytucji kontrolowania 

poziomu bezpieczeństwa 

sprzętu. 

Infrastruktura IT fizycznie będzie 

znajdować się poza siedzibą UPRP. 

Pracownicy Wnioskodawcy nie będą 

zatem mieli możliwości kontroli 

poziomu bezpieczeństwa sprzętu. 
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warunki 

techniczne 

Zakupiona infrastruktura będzie 

przechowywana w 

dostosowanym do jej potrzeb 

kontenerze serwerowym. 

Warunki techniczne takie jak np. 

klimatyzacja, ogrzewanie, 

bezpieczeństwo pożarowe będą 

spełniać wymagania i normy. 

Dzierżawiona infrastruktura będzie 

przechowywana u dostawcy, który 

będzie odpowiedzialny za 

zapewnienie warunków technicznych. 

Umowa z wykonawcą będzie 

specyfikowała konieczne do 

spełnienia normy i wymagania 

dotyczące np. klimatyzacji, 

ogrzewania, czy bezpieczeństwa 

pożarowego. 

możliwości 

rozbudowy 

systemu 

W razie pojawienia się potrzeby, 

istnieje możliwość rozbudowy 

pozyskanego systemu 

sprzętowo-programowego. 

W razie pojawienia się potrzeby, 

istnieje możliwość rozbudowy 

pozyskanego systemu sprzętowo-

programowego, w zakresie 

infrastruktury możliwość rozbudowy 

infrastruktury będzie ograniczony 

zapisami umowy. 

możliwość 

integracji 

W razie potrzeby będzie istniała 

możliwość integracji 

pozyskanych zasobów z innymi 

systemami IT. 

W razie potrzeby będzie istniała 

możliwość integracji pozyskanych 

zasobów z innymi systemami IT. 

dostępność 

infrastruktury 

Uprawnieniu pracownicy 

Wnioskodawcy będą mieli pełen 

dostęp do zakupionej 

infrastruktury, również 

w aspekcie fizycznym. 

Pracownicy Wnioskodawcy będą mieli 

dostęp do wydzierżawionej 

infrastruktury, na zasadach 

określonych umową. Dostęp 

w aspekcie fizycznym będzie znacznie 

ograniczony. 

Uwarunkowania ekonomiczne 

wysokość 

nakładów 

inwestycyjnych 

W wariancie rekomendowanym 

wysokość nakładów 

inwestycyjnych jest wyższa niż 

w wariancie alternatywnym.  

W wariancie rekomendowanym 

wysokość nakładów inwestycyjnych 

jest wyższa niż w wariancie 

alternatywnym. 
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koszty 

utrzymania 

W wariancie rekomendowanym 

roczne koszty utrzymania 

systemu są niższe niż 

w wariancie alternatywnym. 

W wariancie rekomendowanym 

roczne koszty utrzymania systemu są 

niższe niż w wariancie alternatywnym. 

możliwość 

uzyskania 

dofinansowania 

Istnieje możliwość uzyskania 

dofinansowania na realizację 

inwestycji. Projekt stara się 

o pozyskanie środków 

z programu POPC. 

Istnieje możliwość uzyskania 

dofinansowania na realizację 

inwestycji. Ponieważ możliwość 

uzyskania dofinansowania projektu 

obejmuje jedynie okres realizacji 

projektu (a nie jego eksploatacji), 

w tej sytuacji nie ma możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie 

znacznej części zadania związanego 

z pozyskaniem infrastruktury 

dzierżawionej 

korzystanie z 

e-usług 

Wariant zapewnia wysoki 

poziom dostępności usług 

elektronicznych. 

Wariant zapewnia wysoki poziom 

dostępności usług elektronicznych. 

Uwarunkowania środowiskowe 

wpływ na 

środowisko 

Projekt nie wpływa na 

środowisko naturalne, nie są 

planowane prace budowlane. 

Projekt nie wpływa na środowisko 

naturalne, w wariancie nie planuje się 

prowadzenia robót budowlanych. 

obszary 

chronione 

Projekt nie wpływa na 

środowisko w obszarach 

chronionych. Prace budowlane 

będę prowadzone na terenie 

miejskim i nie będą mieć 

wpływu na obszary chronione 

ani obszary NATURA2000. 

Projekt nie wpływa na środowisko 

w obszarach chronionych. Nie 

przewiduje się żadnych prac  

budowlanych. Żadne działania nie 

będą realizowane na obszarach 

chronionych, ani obszarach 

NATURA2000. 
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Uwarunkowania instytucjonalne 

instytucja 

odpowiedzialna 

Za realizację i eksploatacje 

projektu odpowiedzialny będzie 

UPRP, wszystkie etapy 

przedsięwzięcia będą odbywać 

się we współpracy z Okręgami. 

Koordynacją działań będzie 

zajmować się personel Urzędu. 

Za realizację i eksploatacje projektu 

odpowiedzialny będzie UPRP. 

Koordynacją działań będzie zajmować 

się personel Urzędu. 

odpowiedzialność 

za sprzęt IT 

Wnioskodawca w pełni będzie 

odpowiadać za pozyskaną 

i użytkowaną infrastrukturę 

teleinformatyczną.  

Odpowiedzialność za pozyskaną 

i użytkowaną infrastrukturę 

teleinformatyczną będzie podzielona 

pomiędzy Wnioskodawcę oraz 

dostawcę na zasadach uzgodnionych 

w umowie.  

kompetencje W wariancie rekomendowanym 

pracownicy UPRP będą 

odpowiadać za obsługę 

infrastruktury IT. Wymaga to od 

nich wyższego poziomu 

kompetencji w tym zakresie. 

W tym przypadku pojawia się 

konieczność rozwijania 

umiejętności informatyków 

(administratorów systemu) oraz 

pracowników merytorycznych 

Wnioskodawcy. 

W wariancie alternatywnym za 

obsługę infrastruktury IT będą 

odpowiadać pracownicy dostawcy. 

Nie ma zatem konieczności 

kompetencji IT pracowników UPRP. 

 

6.3.1. Porównanie wyników finansowo-ekonomicznych 

W celu przeprowadzenia porównania wartości wskaźników finansowych i ekonomicznych 

przyjęto założenia ilościowe dotyczące wariantu alternatywnego, różniące się od założeń 

przyjętych w wariancie rekomendowanym (opisane szczegółowo poniżej w pkt 9.1. – Opis 

techniczny Projektu). W poniższej tabeli zestawiono parametry dla obydwu opcji. 
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Tabela 8. Zestawienie różnic w założeniach dla wariantu rekomendowanego 

 

 

Tabela 9. Zestawienie różnic w założeniach dla wariantu alternatywnego 

 

Dla opisanego wariantu alternatywnego przeprowadzono obliczenia analogiczne do tych, 

jakie wykonano dla wariantu rekomendowanego. Arkusz kalkulacyjny, stanowiący załącznik 

do Studium wykonalności daje możliwość przełączenia obliczeń na wariant alternatywny. W 

tym celu należy wybrać z listy wariant „alternatywny” w komórce oznaczonej „Wybór 

wariantu”, w arkuszu „założenia”.  

W poniższej tabeli znajduje się porównanie kluczowych wskaźników finansowych 

i ekonomicznych dla obydwu wariantów.  
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Tabela 10. Wyniki analizy finansowej i ekonomicznej dla wariantu rekomendowanego i alternatywnego 

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW 
Wariant 

rekomendowany 
Wariant 

alternatywny 

 Wskaźniki finansowe 

Łączna wartość projektu (brutto)    21 212 000,00 zł     19 472 515,01 zł  

Łączna wartość projektu (netto)    18 047 536,58 zł     16 633 321,15 zł  

Łączna wartość projektu (VAT)      3 164 463,42 zł       2 839 193,86 zł  

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych    21 212 000,00 zł     19 472 515,01 zł  

Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE    17 951 715,60 zł     16 479 589,45 zł  

Wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa      3 260 284,40 zł       2 992 925,56 zł  

Cross-financing         300 000,00 zł          300 000,00 zł  

Wskaźnik cross-financingu (% wartości projektu) 1,41% 1,54% 

(TCO) całkowity koszt pozyskania    44 438 272,06 zł     58 387 365,71 zł  

(FNPV/C) zaktualizowana wartość netto z inwestycji -  32 510 334,66 zł  -  42 600 189,45 zł  

(FRR/C) zaktualizowana wartość netto z inwestycji nie istnieje nie istnieje 

(FNPV/K) zaktualizowana wartość netto z kapitału krajowego -    7 567 158,31 zł  -  24 429 435,08 zł  

(FRR/K) zaktualizowana wartość netto z kapitału krajowego nie istnieje nie istnieje 

 Wskaźniki ekonomiczne 
(ENPV) ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji    40 571 728,76 zł     33 402 524,33 zł  

(ERR) ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji 18,6% 16,8% 

(B/C) wskaźnik koszty-korzyści 2,44 1,97 

(DGC) dynamiczny koszt jednostkowy                   9,51 zł                  12,46 zł  

 

Wariant rekomendowany jest korzystniejszy od alternatywnego ze względu na wyniki 

przeprowadzonej analizy finansowej i ekonomicznej. Charakteryzuje się niższą całkowitą 

kwotą pozyskania (TCO) oszacowaną na cały okres referencyjny Projektu, a także wyższą 

zaktualizowaną wartością netto z inwestycji (FNPV). Za realizacją tego wariantu przemawiają 

także wyniki analizy ekonomicznej, wskaźniki ENPV (ekonomiczna zaktualizowana wartość 

netto z inwestycji), ERR (ekonomiczna stopa zwrotu), B/C (wskaźnik korzyści/koszty) i DGC 

(Dynamiczny koszt jednostkowy) są korzystniejsze w wariancie rekomendowanym niż 

w wariancie alternatywnym. 

6.4. PODSUMOWANIE ANALIZY WARIANTÓW 

W wyniku przeprowadzenia analizy jakościowej stwierdzono, że wariant rekomendowany 

jest korzystniejszy od wariantu alternatywnego pod względem: uwarunkowań technicznych 

(w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury, możliwości 

rozbudowy oraz dostępności infrastruktury) oraz uwarunkowań ekonomicznych (w zakresie 

kosztów utrzymania oraz możliwości pozyskania dofinansowania). Nie zidentyfikowano 

różnic pomiędzy wariantami w zakresie uwarunkowań środowiskowych (w zakresie wpływu 

na środowisko naturalne oraz obszary chronione), ani w zakresie uwarunkowań 

instytucjonalnych. 
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Analiza finansowa i ekonomiczna wykazała, że wariant rekomendowany jest korzystniejszy 

niż wariant alternatywny. Charakteryzuje się on korzystniejszymi wskaźnikami finansowymi 

oraz ekonomicznymi. Całkowite wydatki związane z przeprowadzeniem i utrzymaniem 

efektów przedsięwzięcia są niższe w przypadku wariantu rekomendowanego, przy 

jednocześnie większych zyskach i korzyściach ekonomicznych dla tego wariantu.  

Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomiczno-finansowej świadczą o tym, że wariant 

rekomendowany, obejmujący zakup własnej infrastruktury sprzętowej jest w dłuższej 

perspektywie czasu rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie – koszty utrzymania systemu 

w chmurze obliczeniowej o podobnych parametrach, jakie gwarantuje zakup sprzętu, 

zaplanowanego w Projekcie, byłyby bardzo wysokie, co więcej, konieczne jest ich ponoszenie 

co roku, co przekracza możliwości budżetu UPRP. Realizacja Projektu w wariancie 

rekomendowanym, przewidującym zakup własnej infrastruktury sprzętowej jest uzasadniony 

także kwestiami bezpieczeństwa danych w rejestrach publicznych UPRP, które na 

dzierżawionych zasobach serwerowych byłyby bardziej narażone na ataki hackerskie, które 

częściej wymierzone są w firmy hostingowe. Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych 

wynika też z możliwości ich wykradania - dostawca usług ma dostęp do danych 

przechowywanych w chmurze i nie ma pewności, co do sposobu ich wykorzystania; 

w praktyce nie wiadomo, gdzie dane w chmurze się znajdują i kto może mieć do nich wgląd 

oraz czy są chronione wystarczająco przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. 

Umieszczenie platformy PUEUP u wybranego dostawcy usług hostingowych, uzależniłoby 

UPRP od tego dostawcy – w przypadku podwyższenia przez niego cen usług, przenoszenie 

systemu do innego dostawcy byłoby czaso- i kosztochłonne, mogłoby spowodować 

okresowe ograniczenie dostępności e-usług i narazić UPRP na ryzyko utraty lub 

niedostępności części danych (w wyniku migracji do chmury o nieco odmiennych 

właściwościach technicznych). 

Ze względu na to, że dla UPRP dostępność do danych jest bardzo istotna (zakłada się, że 

platforma PUEUP będzie dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały 

rok), a w przypadku awarii serwerów dostawcy usług hostingowych (np. na skutek błędu 

w oprogramowaniu) UPRP będzie pozbawiony możliwości pracy. W tym wypadku utrata 

efektów pracy jest mało prawdopodobna z uwagi na istnienie kopii zapasowych, może 

jednak dojść do utraty efektów ostatnich godzin pracy. Ryzykiem jest także zmiana sposobu 

i cen usługi hostingowej – dostawca może zmienić sposób działania usługi lub wprowadzić 

dodatkowe odpłatności dla usługi. 

Analiza jakościowa oraz ilościowa wykazały więc, że optymalnym rozwiązaniem w zakresie 

przeprowadzenia przedsięwzięcia jest wariant rekomendowany. 
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Szczegółowe wyliczenia i informacje, dotyczące opisu korzyści wynikających z optymalizacji 

procesów biznesowych przeprowadzonej w ramach Projektu, znajdują się w pkt 12. – Analiza 

kosztów i korzyści. 

7. ANALIZA INSTYTUCJONALNA 

7.1. DANE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW 

Tabela 11. Dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 

Nazwa beneficjenta: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Adres: 
Al. Niepodległości 188/192 

00-950 Warszawa 

E-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl  

Telefon: 22  579 05 55 

Fax: 22 579 00 01 

Strona WWW: http://www.uprp.pl/ 

NIP 526-10-48-480 

REGON 000332251 

Centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za realizację szerokiego 

wachlarza zadań związanych z ochroną własności przemysłowej w Polsce jest Urząd 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.  

Działalność UPRP określona jest przez: 

 Ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej  (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1410, Dz. U. z 2015 r. poz. 1266, 1505 - art. 8, 1615). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 

8, poz. 59, z 2011r. Nr 129, poz. 737). 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania 

statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, 

poz. 1484, z 2010r. Nr 41, poz. 237 oraz z 2016 r. poz. 1450). 

 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

1 sierpnia 2012r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie szczegółowej 

mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/58/65/58655/tekst_jednolity_pwp_Dz._U._z_2013_r._poz._1410.pdf
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/58/65/58655/tekst_jednolity_pwp_Dz._U._z_2013_r._poz._1410.pdf
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/71/87/71870/zm._pwp_2015_r._Dz._U.1266.pdf
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/71/86/71869/pwp-art._8.pdf
http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/74/52/74520/pwp_Dz._U._1615.pdf
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=24371
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=24371
http://www.uprp.pl/_gAllery/35/60/35603/D2011129073701.pdf
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=24372
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=24372
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=24373
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=77939
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organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. 

UPRP z 2012 r., poz. 1 ze zm.). 

Za poprawne działanie UPRP odpowiada Prezes. Prezes UPRP jest powoływany przez Prezesa 

Rady Ministrów i podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zgodnie z ustawą 

z dnia 11 maja 2001 r. – centralny organ resortowy (art. 260 ust. 1 p.w.p.).  

Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:  

 udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, 

 gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej, 

 współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej.  

Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są 
realizowane w oparciu o:  

 ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do UPRP,  

 porozumienia międzynarodowe:  

o dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy 

patentowej (PCT),  

o dla zgłoszeń wynalazków w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich,  

o dla zgłoszeń znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego 

o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia. 

Do zadań UPRP należy m.in.: 

 przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz 

topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; 

 orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na 

wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw 

z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 

scalonych; 

 rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym; 

 wydawanie organu urzędowego pod nazwą Wiadomości Urzędu Patentowego; 

 wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego; 

 udział w pracach organów międzynarodowych z tytułu zawartych przez 

Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności 

przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności 

przemysłowej; 

http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=47031
http://www.uprp.pl/uprp/redir.jsp?place=GalleryStats&id=47031
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 prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych. 

UPRP realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu jednostek organizacyjnych wchodzących 

w skład urzędu: 

 Gabinet Prezesa; 

 Departament Badań Patentowych;  

 Departament Badań Znaków Towarowych;  

 Departament Zgłoszeń;  

 Departament Rejestrów;  

 Departament Orzecznictwa;  

 Departament Informatyki;  

 Departament Zbiorów Literatury Patentowej;  

 Departament Wydawnictw;  

 Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności;  

 Biuro Dyrektora Generalnego;  

 Biuro Administracyjno-Gospodarcze;  

 Biuro Finansowo-Księgowe;  

 Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 

 Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej;  

 Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego. 

7.2. SPOSÓB WYBORU PARTNERÓW W PROJEKCIE. STOSUNKI PRAWNO-WŁASNOŚCIOWE 

MIĘDZY WNIOSKODAWCĄ I PARTNERAMI 

Projekt realizowany jest będzie wyłącznie przez UPRP. Nie planuje się realizacji Projektu 

z udziałem partnerów. 

7.3. DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Wnioskodawca Projektu posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów 

współfinansowanych z funduszy UE. UPRP posiada doświadczenie w realizacji projektów 

takich jak: 

 ,,Budowa zintegrowanej platformy usługowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej” 

o Program: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

o Działanie: 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług 

publicznych 

o Wartość: 10 400 000,00 zł 
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o Przyznane dofinansowanie: 7 800 000,00 zł 

o Podmioty zaangażowane: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

o Termin realizacji: grudzień 2004r. – sierpień 2008r. 

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został 

rozliczony. 

Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2008 roku, a wszystkie jego produkty 

zostały wytworzone i odebrane. Okres trwałości projektu zakończył się w 2015 roku.  

W ramach projektu została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza, umożliwiająca 

elektroniczną wymianę korespondencji z klientami UPRP wraz z przyjmowaniem nowych 

zgłoszeń oraz Moduł Rozliczeń – system umożliwiający zarządzanie należnościami i opłatami 

wnoszonymi przez klientów. Udostępniono również m.in. klasyfikacje związane z ochroną 

własności przemysłowej, listę rzeczników patentowych, przeglądarkę oficjalnych publikacji 

UPRP – BUP oraz WUP. Produkty tego projektu nie spełniają w pełni aktualnych wymogów 

prawnych oraz nie są dostosowane do obecnych potrzeb użytkowników i klientów UPRP. 

System nie spełnia także wymagań w zakresie stosu technologicznego oraz bezpieczeństwa. 

 Wdrożenie systemu SOPRANO  

o Wartość: 624 555,00 zł  

o Projekt realizowany ze środków Europejskiego Urzędu Patentowego – EPO 

o Termin realizacji od 01.05.2005 do 03.01.2011r.   

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został 

rozliczony.  

System Soprano został wdrożony w UPRP we współpracy z EPO, w ramach projektu EPTOS. 

W zakresie projektu zostały wykonane m.in. następujące prace -  zmodernizowanie 

procedury udzielania i utrzymywania praw wyłącznych w zakresie wynalazków i wzorów 

użytkowych, patentu europejskiego oraz dodatkowego prawa ochronnego, migracja danych 

ze starego systemu, integracja pobierania danych o patencie europejskim (EBD) oraz 

z elektroniczną teczką sprawy w systemie ePhoenix. 

  „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej 

gospodarce” 

o Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

o Działanie: 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi 

proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym  

o Wartość: 14 094 059,96 zł  

o Podmioty zaangażowane: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

o Termin realizacji: październik 2010r. – grudzień 2015r. 
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o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został 

rozliczony. 

Projekt dotyczył przede wszystkim popularyzacji i podniesienia poziomu wiedzy 

przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, MŚP, ośrodków B+R, uczelni i jednostek 

naukowo-badawczych, na temat wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej 

gospodarce. Projekt pozwolił wnioskodawcy na lepsze rozpoznanie potrzeb sektora biznesu i 

środowisk naukowych w dziedzinie praw ochrony. W ramach projektu wytworzono głównie 

„miękkie” produkty. 

 Wdrożenie systemu BackOffice 

o Program: Środki Urzędu Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej – EUIPO 

(wcześniej OHIM) 

o Wartość: 2 337 550 Euro  

o Podmioty zaangażowane: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

o Termin realizacji: 2012r. – 2015r. 

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został 

rozliczony. 

Projekt został zrealizowany we współpracy z EUIPO (wcześniej OHIM) i zostały w nim 

zmodernizowanie procedury udzielania i utrzymywania praw wyłącznych w zakresie znaków 

towarowych, w tym międzynarodowych, oraz wzorów przemysłowych. W ramach projektu 

pracownicy Urzędu brali udział w pracach związanych z definiowaniem wymagań do 

systemu, weryfikacji funkcjonalności, optymalizacji procesów oraz działania aplikacji, 

testowaniu, migracji danych z wcześniejszych systemów, integracji z innymi systemami 

Urzędu – wewnętrznymi (Moduł Rozliczeń, EZD, Moduł publikacji) oraz zewnętrznymi 

(TMView, DsView, TMClass, Seniority). 

 Wdrożenie systemu EZD  

o Projekt realizowany bezkosztowo na podstawie porozumienia z Podlaskim 

Urzędem Wojewódzkim. 

o Koszt 28 760,00 zł. 

o Poniesione koszty z budżetu państwa dotyczyły integracji EZD z Systemami 

UPRP. 

o Termin realizacji od 17.12.2013 do 01.10.2014 r.  

o Stan realizacji: Zakończony. Osiągnięto zamierzone cele. Projekt został 

rozliczony. 

Projekt zrealizowany w ramach Porozumienia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, którego 

rezultatem jest wdrożony produkcyjnie system EZD zintegrowany z systemami 

wewnętrznymi UPRP oraz z ePUAP.  W ramach projektu pracownicy Urzędu brali udział 
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w pracach związanych z dostosowaniem  aplikacji, weryfikacji funkcjonalności, optymalizacji 

procesów, testowaniu, integracji z innymi systemami Urzędu. 

8. WYKONALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

O wykonalności Projektu w obszarze organizacyjnym i prawnym w przy wykorzystaniu 

zasobów Wnioskodawcy, zgodnie z założonym harmonogramem realizacji, świadczy 

przedstawiona poniżej analiza gotowości legislacyjnej przedsięwzięcia oraz przygotowanie 

formalno-administracyjnym administracyjne Wnioskodawcy.  

8.1. PRZYGOTOWANIE FORMALNO-ADMINISTRACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wyniki z przeprowadzonej analizy otoczenia prawnego (pkt 5.2. – Otoczenie prawne) 

pozwalają stwierdzić, że Projekt jest gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. 

Projekt spełnia kryterium pn. „Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem 

zgodności z otoczeniem prawnym”. Realizacja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania 

zmian ustawowych lub zmian na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów. 

Ponadto Projekt wykazuje gotowość do realizacji, a efekty końcowe Projektu w postaci e-

usług są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymagają wprowadzania zmian 

legislacyjnych. 

Realizacja Projektu nie wymaga również pozyskania specjalnych pozwoleń oraz decyzji do 

jego wdrożenia. 

Realizacja Projektu wynika ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej. Niniejszy 

Projekt realizuje zobowiązania zawarte w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Kluczowe 

działania w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej mają na celu: 

 Utworzenie jednolitego rynku cyfrowego, 

 Zapewnienie interoperacyjności, 

 Zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa oraz zaufania, 

 Zwiększenie inwestycji w sieci, 

 Zwiększenie liczby działań na rzecz badań i innowacji, 

 Zwiększenie umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, 

 Zwiększenie szans na sprostanie wyzwaniom społecznym. 

Projekt wpłynie pośrednio na wzrost zaufania do sieci przez odbiorców Projektu. 

Interesariusze Projektu, którzy są zainteresowani skorzystaniem z usług UPRP, dzięki 

wdrożonym rozwiązaniom w postaci e-usług będą mogli załatwiać sprawy drogą 

elektroniczną. Dzięki temu interesariusze utwierdzą się w przekonaniu, że realizacja usług 

UPRP przez sieć jest bezpieczna, efektywna kosztowo i pozwala na oszczędność czasu, 
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minimalizując ryzyko popełnienia błędu w wypełnianych formularzach. Ponadto, ze względu 

na wdrożenie przewidzianych Projektem e-usług, Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby 

działań na rzecz badań i innowacji, m.in. poprzez upowszechnienie wiedzy nt. obecnych 

zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych oraz możliwość subskrybowania 

spersonalizowanych (sprofilowanych pod kątem działalności i preferencji użytkownika) 

informacji na ten temat. 

Wraz z postępującym rozwojem technologii oraz edukacji cyfrowej obserwuje się wzrost 

zainteresowania ze strony społeczeństwa, alternatywami dla tradycyjnych kanałów 

załatwiania spraw administracyjnych. Można zaobserwować również zwiększającą się liczbę 

przedsiębiorców wyrażających chęć korzystania z e-administracji. Niniejszy Projekt w 

znaczącym stopniu wpłynie na zwiększenie szans sprostania wyzwaniom społecznym poprzez 

wdrożenie wysokopoziomowych usług publicznych. 

W ten sposób Projekt spełnia kryterium merytoryczne dla II osi priorytetowej i działania 2.1 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczące konieczności realizacji Projektu 

wynikającej ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej. 

8.2. ORGANIZACJA WDROŻENIA I PÓŹNIEJSZEJ EKSPLOATACJI PROJEKTU 

8.2.1. Metodyka zarządzania projektem 

Projekt zarządzany będzie zgodnie z metodyką Prince2. Metodyka PRINCE2 jest powszechnie 

uznaną metodyką zarządzania projektami, stosowaną przez firmy komercyjne na całym 

świecie, jak również organizacje działające w sektorze publicznym. Metodyka wywodzi się 

z Wielkiej Brytanii, gdzie jest obowiązującą metodyką dla jednostek działających w sektorze 

publicznym i prywatnym. Metodyka PRINCE2 daje do dyspozycji ramy, w których mieści się 

cała gama specjalności i działań wymaganych przy realizacji Projektu. Widzenie projektu 

poprzez tę metodykę prowadzi do skupienia uwagi na użytkowych aspektach projektu, 

począwszy od powodów, dla których projekt został powołany do życia, a skończywszy na 

jego zamknięciu. PRINCE2, zawiera w sobie doświadczenia z wielu lat dobrej praktyki 

zarządzania projektami oraz oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście do zarządzania. 

Dzięki temu możliwe jest stosowanie tej metodyki zarówno do nieskomplikowanych, jak i 

bardzo złożonych projektów. 

Metodyka PRINCE2 została zaprojektowana zgodnie ze standardami zarządzania jakością 

PN/EN/ISO9001. Ponadto brytyjska norma BS6079 znalazła odbicie w PRINCE2, ponieważ 

ISO9001, BS6079 i PRINCE2 są oparte na podejściu procesowym. Dlatego też efektywne 

zarządzanie projektem oraz jakość to fundament PRINCE2. Nierozerwalnym elementem 

metodyki są też plany i harmonogramy. 
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Metodyka PRINCE2 jest elementem budowy nowoczesnej, sprawnej, produktywnej 

i przejrzystej kultury i organizacji pracy ukierunkowanej na zarządzanie poprzez rezultaty. 

Metodyka PRINCE2 zakłada, że projekt toczy się w środowisku klient – dostawca. Oznacza to, 

że dwie strony pochodzą z oddzielnie zarządzanych, zwykle dwóch niezależnych podmiotów 

gospodarczych. Projekty realizowane według metodyki PRINCE2 są zorientowane na 

dostarczenie określonych produktów, zgodnie z ustalonym uzasadnieniem użytkowym. 

PRINCE2 pozwala sformułować i utrzymywać definicję korzyści użytkowych osiąganych 

w wyniku realizacji projektu. W trakcie trwania projektu uzasadnienie użytkowe jest 

przeglądane. Zarządzanie projektem według PRINCE2 pozwala na monitorowanie postępów 

projektu i mierzenie osiągniętych wyników względem uaktualnionych oczekiwań. Metodyka 

PRINCE2 koncentruje się na tym, co ma być dostarczone, kiedy i komu, pozwala na 

określenie i przydzielanie obowiązków w projekcie uczestników projektu. Wykorzystanie 

Metodyki PRINCE2 zapewni w Projekcie: 

 kontrolowane i zorganizowane rozpoczęcie, realizację i zakończenie Projektu; 

 regularne przeglądy postępów w odniesieniu do planu i założeń użytkowych; 

 elastyczne ustanawianie punktów decyzyjnych; 

 sterowanie odchyleniami od planu; 

 zaangażowanie uczestników we właściwym czasie trwania Projektu; 

 komunikację pomiędzy zespołem zarządzania projektem a resztą organizacji; 

 ustalenie wymaganej jakości w momencie rozpoczęcia Projektu i ciągłe 

monitorowanie jakości z wymaganiami. 

W oparciu o metodykę PRINCE2 opracowana zostanie Dokumentacja Inicjująca Projekt dla 

niniejszego Projektu. Będzie ona zawierać w szczególności: 

 Definicję Projektu przedstawiającą: 

o Tło Projektu; 

o Cele Projektu i pożądane rezultaty, które projekt powinien osiągnąć; 

o Zakres Projektu; 

o Znane ograniczenia i przyjęte założenia do realizacji Projektu; 

o Listę potencjalnych użytkowników oraz strony zainteresowane Projektem; 

 Formułę realizacji projektu – założenia dotyczące sposobu realizacji Projektu; 

 Uzasadnienie Biznesowe – podsumowanie informacji o powodach realizacji Projektu, 

oczekiwanych korzyściach, terminach, kosztach, itp., a także plan aktualizacji 

uzasadnienia biznesowego, 
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 Strukturę zespołu zarządzania Projektem – schemat zarządzania Projektem wraz ze 

wskazaniem odpowiedzialności poszczególnych ról projektowych; 

 Strategię zarządzania jakością – informacje o sposobie zarządzania jakością w 

Projekcie i procesie wytwórczym, w tym wykorzystywane procedury, narzędzia oraz 

wymagane zapisy; 

 Strategię zarządzania konfiguracją – informacje o sposobie zarządzania konfiguracją 

w Projekcie, w tym miejsce i sposób przechowywania produktów, sposób zarządzania 

zagadnieniami; 

 Strategię zarządzania ryzykiem – informacje o sposobie zarządzania ryzykiem 

w Projekcie, w tym procedury zarządzania ryzykiem, narzędzia oraz wymagane 

zapisy; 

 Strategię zarządzania komunikacją – informacje o sposobie zarządzania komunikacją 

w Projekcie w tym wykaz interesariuszy, wymagane zapisy; 

 Plan Projektu – opis sposobu i terminu osiągnięcia celów, poprzez wskazanie 

produktów, harmonogramu i zasobów wymaganych do zrealizowania zakresu planu; 

 Mechanizmy sterowania – mechanizmy sterowania wykorzystywane w zarządzaniu 

Projektem; 

 Plan Projektu - dla realizacji Projektu, obejmujący całościowy okres jego realizacji 

projektu. Plan Projektu zawierać będzie również informacje o planowanych 

procedurach przetargowych. 

Znaczna część powyższych tematów, została opisana w Studium Wykonalności i zostanie 

przeniesiona do DIP, gdzie będzie utrzymywana zgodnie z wytycznymi metodyki PRINCE2. 

Zakłada się, że Wykonawca Systemu dostarczy Prototyp Systemu, który podlegać będzie 

ocenie i akceptacji Wnioskodawcy i stanowić będzie podstawę do budowy docelowego 

rozwiązania. Istotnym elementem realizacji Projektu jest iteracyjna implementacja Modułów 

Systemu, na których opierać się będzie funkcjonowanie e-usług w ramach PUEUP i ich 

okresowe dostarczanie zgodnie ze zwinnymi metodykami wytwarzania oprogramowania. 

Pozwoli to Wnioskodawcy na bieżąco śledzić postępy w Projekcie i testować kolejne wersje 

Modułów Systemu. Dzięki takiemu podejściu, możliwa będzie szybka weryfikacja produktów 

cząstkowych Projektu (poszczególnych, działających funkcjonalności) i dostosowanie 

finalnego produktu do potrzeb Beneficjenta oraz interesariuszy Projektu.  

Harmonogram realizacji Projektu zakłada sukcesywne przekazywanie komponentów systemu 

etapami, pozwalając na weryfikację produktów i udostępnionych danych zgodnie z zasadami 

planowania opartego na produktach. Każdy cykl życia produktu specjalistycznego projektu 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 131 z 256 

 

będzie się składał co najmniej z etapów: planowania, projektowania, implementowania, 

testowania, wdrażania, odbiorów, stabilizacji, eksploatacji i rozwoju. 

8.2.2. Odpowiedzialność za projekt i utrzymanie produktów projektu 

Zgodnie z Decyzją nr 4 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 

2016 roku w sprawie uruchomienia Projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu 

Patentowego” (PUEUP) oraz powołania struktury projektowej do realizacji Projektu, 

właścicielem Projektu ustanowiony został Departament Informatyki w UPRP, który 

odpowiadać będzie za sprawną realizację Projektu oraz późniejsze utrzymanie wytworzonych 

Produktów. Dyrektor Departamentu Informatyki został powołany na Kierownika Projektu.  

Przewodniczący Komitetu Sterującego – Zastępca Prezesa, w strukturze organizacyjnej UPRP 

sprawuje bezpośredni nadzór nad Departamentem Informatyki co ułatwia bieżącą realizację 

zadań projektowych i uzyskiwanie najwyższych priorytetów przy realizacji Projektu. 

W skład Komitetu Sterującego włączony został Główny Księgowy UPRP, który odpowiadać 

będzie za zapewnienie środków i mechanizmów finansowych zarówno na bieżącą realizację 

zadań Projektu, ale również na zabezpieczenie środków na utrzymanie Produktów projektu 

w okresie jego trwałości.  

W celu utrzymania uzyskanych rezultatów i Produktów Projektu planowane jest zapewnienie 

odpowiednich zasobów kadrowych również po zakończeniu realizacji projektu. Dodatkowo, 

co roku w budżecie UPRP planuje się zabezpieczenie puli środków na specjalistyczne 

szkolenia informatyczne, które w przypadku takiej konieczności, umożliwią podniesienie 

kompetencji pracowników UPRP. 

W celu zminimalizowania niekorzystnego zjawiska fluktuacji kadr w Projekcie zostanie 

opracowany system motywacyjny. W ramach systemu motywacyjnego przewiduje się 

wypłatę nagród projektowych uzależnionych od efektywnego i terminowego osiągania 

poszczególnych etapów realizacji Projektu, w szczególności kamieni milowych. Wysokość 

nagród dla członków zespołu projektowego będzie różna i uzależniona będzie od zakresu i 

jakości wykonanych zadań w danym okresie i odpowiedzialności w ramach projektu. 

8.2.3. Struktura zarządzania projektem - role i odpowiedzialności 

Projekt został uruchomiony w dniu 15 lipca 2016 roku Decyzją nr 4 Prezesa Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uruchomienia Projektu „Platforma Usług 

Elektronicznych Urzędu Patentowego” (PUEUP) oraz powołania struktury projektowej do 

realizacji Projektu. 

1. Komitet Sterujący, w zakresie swoich zadań i odpowiedzialności:  
1) stanowi zwierzchnią władzę Projektu, 
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2) powołuje Zespół Projektowy do realizacji zadań określonych w projekcie, akceptuje 
zmiany składu, zakresu, obowiązków i regulaminu pracy Zespołu Projektowego. 

3) odpowiada za nadzór nad przebiegiem projektu, 
4) zatwierdza Plan Projektu, Dokument Inicjujący Projekt, dokumenty zakończenia 

etapów projektu i wydaje zgodę na rozpoczęcie następnego etapu (zapewnia zasoby 
do jego realizacji) bądź decyduje o zakończeniu projektu, 

5) ustala, monitoruje i aktualizuje tolerancje kosztowe i terminowe dla projektu,  
6) na bieżąco współpracuje z Kierownikiem Projektu, 
7) bezpośrednio zarządza ryzykiem projektu wykraczającym poza możliwości działania 

Kierownika Projektu, 
8) zatwierdza zmiany istotne dla celów projektu, 
9) dokonuje oceny postępu prac w realizacji projektu, 
10) monitoruje płatności związane z realizacją projektu, 
11) zatwierdza Raport Końcowy oraz Raport Doświadczeń i przekazuje informację 

o zamknięciu projektu do Prezesa Urzędu. 
 

2. Przewodniczący Komitetu Sterującego (Zastępca Prezesa UPRP), w zakresie swoich 
zadań i odpowiedzialności: 
1) jest odpowiedzialny za realizację projektu, 
2) nadzoruje opracowywanie kolejnych wersji Założeń Projektu oraz Uzasadnienia 

Biznesowego, 
3) odpowiada za osiągnięcie celów projektu i monitorowanie Uzasadnienia 

Biznesowego, 
4) ustala sposób realizacji nadzoru nad przebiegiem projektu przez członków Komitetu 

Sterującego, 
5) informuje Kierownictwo Urzędu o przekroczeniu tolerancji zatwierdzonych przez 

Komitet Sterujący dotyczących czasu, zakresu oraz kosztów, 
6) kieruje pracami Komitetu Sterującego, 
7) organizuje posiedzenia Komitetu Sterującego i przewodniczy im, 
8) na bieżąco monitoruje zależności między Uzasadnieniem Biznesowym a ryzykiem 

projektu, 
9) podejmuje wszystkie kluczowe decyzje z pomocą i wsparciem Komitetu Sterującego, 
10) informuje Kierownictwo Urzędu o zagrożeniach i trudnościach w realizacji projektu, 
11) sprawdza, przez przeprowadzenie przeglądu poprojektowego, czy korzyści zostały 

osiągnięte oraz przekazuje rezultaty tego przeglądu Kierownictwu Urzędu. 
 
3. Główny Użytkownik (Dyrektorzy departamentów merytorycznych), w zakresie swoich 

zadań i odpowiedzialności: 
1) reprezentuje tych, na których będą oddziaływać wyniki i produkty projektu, 
2) zapewnia specjalistyczne zasoby niezbędne do specyfikowania potrzeb 

użytkowników, 
3) zapewnia specjalistyczne zasoby niezbędne do specyfikowania wymagań 

bezpieczeństwa, uwzględniających obowiązujące standardy, 
4) nadaje priorytety oczekiwaniom użytkowników, określa je w sposób precyzyjny, 

spójny i kompletny, 
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5) zapewnia od strony użytkowników zasoby, niezbędne do realizacji projektu oraz do 
kontroli jakości produktu, 

6) stale monitoruje Uzasadnienie Biznesowe oraz zgodność produktów projektu 
z Uzasadnieniem Biznesowym, 

7) zatwierdza wymagania i opisy produktów decydujących o efekcie projektu, 
8) monitoruje ryzyka dla projektu, 
9) przedstawia Komitetowi Sterującemu opinie użytkowników na temat zmian 

w projekcie, 
10) zapewnia właściwą komunikację pomiędzy użytkownikami a Zespołem Projektowym, 
11) realizuje zadania delegowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego. 

 
4. Główny Dostawca, w zakresie swoich zadań i odpowiedzialności: 

1) Zapewnia zasoby ludzkie o odpowiednich kompetencjach i wiedzy w zakresie 
wytwarzania   produktów, które projekt ma dostarczyć oraz reprezentuje tych, którzy 
zajmują się wytwarzaniem i wdrożeniem produktów projektu, 

2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do realizacji projektu, 
3) zapewnia specjalistyczne zasoby niezbędne do dostarczenia produktów projektu, 
4) pełni nadzór nad postępami oraz oczekiwanym efektem projektu, 
5) pełni nadzór nad zastosowaniem standardów specjalistycznych oraz procedur 

zapewniających uzyskanie oczekiwanej jakości produktów, 
6) monitoruje wpływ zmian na prawidłowość i kompletność produktów, 
7) monitoruje ryzyka projektu, 
8) realizuje zadania delegowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego. 
9) odpowiada za dostarczenie produktów projektowych oraz oprogramowania 

o akceptowalnej przez odbiorcę jakości. 
 
5. Kierownik Projektu (Dyrektor Departamentu Informatyki), w zakresie swoich zadań 

i odpowiedzialności: 
1) kieruje projektem zgodnie z wytycznymi Komitetu Sterującego, 
2) przygotowuje i aktualizuje dokumentację projektu, w tym m.in. Założenia Projektu, 

Plan Projektu, Dokument Inicjujący Projekt, Raport Końcowy i Raport 
o Doświadczeniach, 

3) zapewnia wytworzenie wszystkich zaplanowanych produktów zgodnie z założeniami 
funkcjonalnymi, technicznymi, wymaganiami bezpieczeństwa oraz kryteriami jakości, 

4) kieruje Zespołem Projektowym i zarządza zasobami projektu, 
5) prowadzi rejestr ryzyka oraz monitoruje, identyfikuje i analizuje ryzyka, a także 

planuje działania zaradcze oraz nadzoruje ich realizację, 
6) nadzoruje przebieg prac zgodnie z harmonogramem, zakresem i budżetem, 
7) zatwierdza protokoły odbioru produktów i zadań, 
8) współpracuje z Kierownikami Projektów powiązanych dla uniknięcia dublowania 

pracy lub niekompatybilności produktów.  
9) raportuje stan realizacji projektu do Komitetu Sterującego zgodnie z zasadami 

określonymi w Planie Komunikacji Projektu,  
10) odpowiada za sterowanie zmianami i zarządzanie konfiguracją. 
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W skład Komitetu Sterującego obecnie wchodzi 12 osób: Przewodniczący Komitetu 
Sterującego, 3 osoby jako Główny Dostawca i 8 osób jako Główny Użytkownik.  
 

W skład Komitetu Sterującego Projektu wchodzą osoby zajmujące w organizacji stanowiska 

kierownicze, posiadające kompetencje menedżerskie oraz odpowiednią wiedzę 

merytoryczną potrzebną do realizacji zadań i produktów Projektu. Pozwala to także na 

nadanie pracownikom merytorycznym najwyższych priorytetów dla realizacji zadań 

projektowych. 

Decyzją nr 1 Kierownika Projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego”  

z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przypisania szczegółowych zadań członkom Zespołu 

Projektowego PUEUP powołany został Zespół Projektowy do realizacji zadań określonych 

w Projekcie. W skład zespołu projektowego wchodzi 48 osób, przy czym liczba członków 

zespołu projektowego będzie ulegać zmianom w zależności od postępu prac w Projekcie 

i realizacji poszczególnych Produktów. 

 

Zespół projektowy - odpowiedzialny będzie za realizację zadań projektowych wskazanych 
przez Kierownika Projektu co najmniej poprzez: 

 dostarczenie produktów w granicach określonych przez Kierownika Projektu poprzez 

m.in. nadzór i współpracę z podmiotami zewnętrznymi realizującymi prace dla 

Projektu, 

 udział w opracowywaniu i odbiorach prototypów modułów i kolejnych 

funkcjonalności Systemu, 

 realizację zadań związanych z realizacją Projektu, 

 udział w zarządzaniu jakością zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

zarządczej Projektu, 

 udział w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

zarządczej Projektu, 

 udział w zarządzaniu konfiguracją zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

zarządczej Projektu, 

 udział w zarządzaniu komunikacją zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

zarządczej Projektu. 

8.2.4. Struktura organizacyjna zespołu projektowego 

W ramach Projektu zostało powołanych 9 Zespołów specjalistycznych i 1 zespół wsparcia 

projektu, których zadania i obowiązki przedstawiono poniżej: 

 Zespół ds. e-Bazy Wiedzy 
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Do zadań zespołu należy przebudowa wyglądu portalu UPRP tak, aby Klient mógł w szybki 

i prosty sposób odnaleźć interesującą go informację, interaktywnie zasięgnąć konsultacji 

z pracownikami UPRP. Zespół również będzie odpowiedzialny za prowadzenie kont UPRP 

w socialmedia. Ponadto na podstawie analizy poruszanych przez Klientów kwestii zespół 

będzie mógł przygotować/aktualizować FAQ. Umożliwić personalizację wyglądu sekcji 

z informacjami. 

 Zespół ds. e-Dokumentów 

Do zadań zespołu należy umożliwienie Klientowi dostępu do wysyłanych przez siebie 

dokumentów, zapisanie wersji roboczej, wyszukania dokumentu według zadanych kryteriów. 

Elektroniczna wymiana dokumentów zaoszczędzi czas i koszty Klienta oraz przyspieszy 

i zoptymalizuje procedowanie spraw po stronie UPRP. Sprawy będą załatwiane szybko 

i sprawnie, usługi będą zebrane w jednym miejscu i opisane w prosty i przystępny sposób, co 

należy zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co można załatwić bez wychodzenia z domu. 

Stworzony zostanie dedykowany kanał komunikacyjny i wymiany dokumentów 

elektronicznych w sprawach prowadzonych przez UPRP. 

 Zespół ds. e-Wsparcia PWW 

Do zadań zespołu należy stworzenie mechanizmów ułatwiających wprowadzanie oraz 

weryfikację danych poprzez integrację z następującymi usługami: klasyfikacje - np. TMClass, 

sprawdzanie podobieństwa (G&S Similarity), pobieranie danych o wcześniejszych sprawach 

(np. z systemu EPO Register, TMView), wypełnianie danymi pochodzącymi z rejestrów CRP-

KEP, CEIDG, identyfikacja uprawnionych na podstawie KRS. Dzięki temu, większa liczba 

Klientów będzie w stanie samodzielnie, szybko i poprawnie wysłać zgłoszenie/wniosek, co 

wpłynie na:  

o zwiększenie ogólnej liczby zgłoszeń o rejestrację PWP,  

o zmniejszenie konieczności wyjaśnień i poprawek w zgłoszeniach (oszczędność 

czasu Klienta i pracowników UPRP).  

 

 Zespół ds. e-Profilu IP 

Do zadań zespołu należy umożliwienie stworzenia konta użytkownika. Będzie ono głównym 

punktem dostępu do usług wymagających autoryzacji. Umożliwi również zarządzanie 

korespondencją, zgłoszeniami, kontaktami, co w znaczny sposób ułatwi prowadzenie spraw 

z UPRP drogą elektroniczną. Efektem pracy zespołu będzie zwiększenie dostępności 

i zainteresowania ze strony Klientów co powinno przełożyć się na większą liczbę zgłoszeń 

oraz szybsze procedowanie/wyjaśnianie bieżących spraw. Moduł Podpisu Elektronicznego 

umożliwi Klientowi podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (ePUAP) 
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lub podpisu spełniającego wymogi rozporządzenia eIDAS (dzięki, któremu każdy obywatel EU 

będzie mógł korzystać ze swojego podpisu cyfrowego w dowolnym urzędzie EU, który 

implementuje ww. rozporządzenie).  

 Zespół ds. e-Płatności 

Do zadań zespołu należy stworzenie m.in. Kalkulatora Opłat. Będzie on automatycznie 

wyliczał wysokości opłaty za usługę (np. zgłoszenie, wniosek o wyciąg z e-Rejestru), która to 

będzie mógł opłacić elektronicznie. Opłata zostanie automatycznie skojarzona w systemie 

UPRP. Umożliwi to automatyczne sprawdzenie części wymagań formalnych - co przyspieszy 

procedowanie spraw oraz zmniejszy liczbę koniecznych wyjaśnień w przypadku błędnych lub 

niejasnych płatności. Dzięki uruchomieniu modułu e-Płatności, Klient będzie miał w każdym 

momencie możliwość wglądu w historię i status swoich płatności (realizowanych przez e-

Płatności) - co zwiększy jego komfort i pewność odnośnie poprawnej realizacji zgłoszeń. 

Ponadto eksperci (po wpłynięciu płatności) będą mogli szybciej rozpocząć procedowanie 

spraw.  

 Zespół ds. e-Powiadomień 

Do zadań zespołu należy stworzenie systemu powiadomień. Powiadomienia odbywać się 

będą za pośrednictwem e Profilu, e-mailem lub SMSem. Klient będzie powiadamiany np. 

o terminach wygaśnięcia prawa wyłącznego. Dzięki temu zmniejszy się liczba zapomnianych 

lub nieprawidłowych płatności co spowoduje zwiększenie liczby przedłużanych praw 

ochrony. Zwiększy się również liczba opłat regulowanych terminowo i w poprawnej 

wysokości, co w efekcie może zmniejszyć liczbę wysyłanych przez UPRP wezwań do zapłaty, 

koniecznych wyjaśnień w przypadku błędnych lub niejasnych płatności - co oszczędzi czas 

zarówno Klientowi jak i pracownikom UPRP. Klient będzie powiadamiany również o wysłanej 

przez UPRP na e-Profil IP korespondencji.  

 Zespół ds. e-Wyszukiwarki 

Do zadań zespołu należy modernizacja istniejącej wyszukiwarki. Efektem będzie możliwość 

wyszukania danych publicznych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej 

z poziomu jednej wyszukiwarki poprzez nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika oraz 

danych z e-Rejestru. Modernizacja obecnej wyszukiwarki wszystkich przedmiotów ochrony 

ma na celu stworzenie nowoczesnego systemu wyszukiwawczego, intuicyjnego dla Klienta, 

spełniającego wymagania stawiane serwisom wyszukiwawczym (np. zapewniające 

autouzupełnianie pól, przeszukiwanie pełno-tekstowe, polska fleksja). Wyszukiwanie 

informacji będzie możliwe zarówno w bazach jak i publikacjach (BUP, WUP).  

 Zespół ds. e-Rejestrów 
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Do zadań zespołu należy umożliwienie prowadzenia Rejestrów będących we właściwości 

UPRP w formie elektronicznej. e-Rejestry umożliwią gromadzenie i udostępnianie informacji 

na temat chronionych przedmiotów własności przemysłowej wraz z ich aktualnym stanem 

prawnym. Dzięki e-Rejestrom będzie możliwy łatwy wgląd do obrazu przedmiotu ochrony 

własności przemysłowej w Polsce, uwzględniając w tym jego zmiany w czasie, zgodnie 

z rozporządzeniem o prowadzeniu rejestrów. Klient będzie mógł wyszukać sprawę w e-

Rejestrze. Będzie mógł również wystąpić o wydanie wyciągu z e-Rejestru i wnieść opłatę 

(przez e-Płatności). W związku z tym nie będzie potrzeby bezpośredniego (na miejscu w 

UPRP) przeglądania Ksiąg Rejestrowych co zaoszczędzi koszty i czas zarówno Klientowi jak 

i pracownikom UPRP.  

 Zespół ds. Infrastruktury 

Do zadań zespołu należy zaplanowanie, koordynacja i przeprowadzenie działań związanych 

z planowaniem, modyfikacją i eksploatacją infrastruktury wykorzystywanej przez Platformę 

oraz za planowanie, koordynację i przeprowadzenie działań związanych z przygotowaniem 

i wykonaniem wdrożenia Platformy; odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie 

testów funkcjonalności rozwiązań. 

 Zespół wsparcia projektu 

Do zadań zespołu należy prowadzenie i zarządzanie całym projektem, prowadzenie 

dokumentacji projektu, sprawozdawczość i raportowanie na rzecz  Kierownika Projektu, 

Komitetu Sterującego, Instytucji nadzorujących, rozliczanie finansowe i rzeczowe projektu, 

obsługa wniosku i umowy/porozumienia o dofinansowanie, obsługa zespołów kontrolnych 

i audytowych, zawieranie umów z wykonawcami. Zespół wspierać będzie także działania 

w zakresie obsługi biurowej projektu, prac administracyjnych, organizowania warsztatów, 

spotkań, szkoleń oraz obsługi kadrowej i logistycznej. Do zadań Zespołu należeć będą także 

zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi – SIWZ (bez Opisów Przedmiotu 

Zamówienia, które opracują zespoły merytoryczne oraz zewnętrzni eksperci), wzór umowy, 

załączniki oraz udział w samych procedurach przetargowych (wraz z procedurami 

odwoławczymi). 

W celu prawidłowej realizacji zadań i kontroli jakości Produktów, a także zachowania 

spójności dostarczanych rozwiązań, Kierownik Projektu powołał dodatkowe role w projekcie:   

 Architekt Biznesu  - sprawowanie nadzoru nad budową i rozwojem architektury 

rozwiązań, podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych odstępstw 

architektonicznych przy zachowaniu celów i założeń projektu, zarządzanie 

korzyściami wynikającymi z realizacji wybranych inicjatyw oraz rozstrzyganie 

zagadnień związanych z architekturą danych. 
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 Architekt Aplikacji - sprawowanie nadzoru nad budową i rozwojem architektury 

rozwiązań, podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych odstępstw 

architektonicznych przy zachowaniu celów i założeń projektu, zarządzanie 

korzyściami wynikającymi z realizacji wybranych inicjatyw oraz rozstrzyganie 

zagadnień związanych z architekturą aplikacji. 

 Architekt Danych – sprawowanie nadzoru nad budową i rozwojem architektury 

rozwiązań, podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych odstępstw 

architektonicznych przy zachowaniu celów i założeń projektu, zarządzanie 

korzyściami wynikającymi z realizacji wybranych inicjatyw oraz rozstrzyganie 

zagadnień związanych z architekturą danych. 

 Architekt Infrastruktury Technicznej - sprawowanie nadzoru nad budową i rozwojem 

architektury rozwiązań, podejmowanie decyzji w zakresie ewentualnych odstępstw 

architektonicznych przy zachowaniu celów i założeń projektu, zarządzanie 

korzyściami wynikającymi z realizacji wybranych inicjatyw oraz rozstrzyganie 

zagadnień związanych z architekturą infrastruktury technicznej i oprogramowania 

standardowego. 

Role te pełnić będą naczelnicy wydziałów, posiadający kompetencje zarządcze i odpowiednią 

wiedzę merytoryczną niezbędną dla realizacji założeń Projektu.  

Struktura projektowa do realizacji Projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu 

Patentowego” została zaprezentowana poniżej. 

Przedstawiona poniżej struktura dzieli się na 3 poziomy: 

 Poziom zarządzania strategicznego – Komitet Sterujący; 

 Poziom zarządzania taktycznego – Kierownik Projektu;  

 Poziom zarządzania operacyjnego – poziom ten tworzą zespoły specjalistyczne. 

System zarządzania Projektem zostanie ustanowiony w Dokumentacji Inicjującej Projekt. Za 

strategiczne zarządzanie Projektem odpowiedzialny będzie Komitet Sterujący składający się 

co najmniej z Przewodniczącego, Głównych Użytkowników oraz Głównego Dostawcy. 

Operacyjne zarządzanie Projektem będzie wchodzić w zakres obowiązków Kierownika 

Projektu, na rzecz którego zadania wsparcia realizować będą pracownicy UPRP. 
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Rysunek 19. Schemat struktury organizacyjnej dla Projektu 

 

Źródło: opracowanie własne 

8.2.5. Komunikacja w projekcie 

Jednym z pierwszych zadań realizowanych w czasie przygotowania Projektu będzie 

przygotowanie planu komunikacji w projekcie. Plan ten zawierać będzie terminy, 

dokumenty, narzędzia oraz uczestników komunikacji. 

W ramach realizacji Projektu planuje się wdrożyć następujące sposoby komunikacji:  

 Komunikacja pomiędzy członkiem zespołu projektowego a Kierownikiem zespołu 

specjalistycznego  

Informacje przekazywane przez pracownika sprowadzać się będą do raportów z wykonanej 

pracy - w zależności od stopnia czasochłonności i terminowości zadań będą to raporty 

dzienne lub  tygodniowe z wykonania bądź nie wykonania zadania. Częstotliwość i zakres 

takich raportów będzie ustalana indywidualnie przez Kierownika zespołu specjalistycznego 

w zależności od stopnia zróżnicowania zadań oraz wpływie informacji zawartych w raporcie 
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na inne prace w ramach Projektu. Raporty przekazywane mogą być w formie pisemnej (mail, 

notatka)  lub ustnej, w trakcie cyklicznych spotkań zespołu lub indywidualnych rozmów. 

Kierownicy zespołów specjalistycznych będą przydzielali zadania swoim pracownikom 

w formie mailowej lub podczas indywidualnych spotkań.  

 Komunikacja pomiędzy Kierownikiem Projektu a Kierownikiem zespołu 

specjalistycznego  

Przekazywanie informacji odbywać się będzie podczas cyklicznych cotygodniowych spotkań. 

Na spotkaniach omawiane będą bieżące prace w projekcie oraz zadania do wykonania 

w najbliższym czasie. Kierownicy zespołów specjalistycznych raportować będą wykonane 

zadania lub składać wyjaśnienia i uzasadnienie nie wykonania zadań w zakładanym terminie 

(mail, notatka). 

 Komunikacja pomiędzy Kierownikiem Projektu a Komitetem Sterującym 

Przekazywanie informacji przez Kierownika Projektu dotyczących aktualnego stanu realizacji 

projektu, wskaźników, analizy ryzyk i zagadnień projektowych oraz planowanych działań do 

wykonania w projekcie odbywać się będzie na posiedzeniach Komitetu Sterującego, które 

odbywać się będą co 1-2 miesiące. Ze spotkań Komitetu Sterującego sporządzanie będą 

protokoły zawierające przebieg spotkania, wnioski oraz zadania do realizacji. 

 Komunikacja pomiędzy Komitetem Sterującym a Kierownikami zespołów 

specjalistycznych 

Przekazywanie informacji odbywać się będzie spotkań, organizowanych raz na 3-4 miesiące. 

Na spotkaniach omawiane będą bieżące prace w Projekcie oraz zadania do wykonania 

w najbliższym czasie. Kierownicy zespołów specjalistycznych raportować będą wykonane 

zadania lub składać wyjaśnienia członkom Komitetu Sterującego. 

 Komunikacja pomiędzy Kierownikiem Projektu a zespołem projektowym 

Spotkania całego zespołu projektowego odbywać się będą 2 razy do roku. Podczas tych 

spotkań Kierownik Projektu prezentować będzie bieżący stan realizacji Projektu 

w poszczególnych grupach zadań, postęp finansowy, realizację wskaźników i produktów 

Projektu oraz planowanych zadań w ramach Projektu w kolejnym okresie. Podczas spotkań 

członkowie zespołu mogą zgłaszać swoje uwagi bądź wnioski co do przebiegu czy organizacji 

prac lub problemów w realizacji Projektu. Obecność całego zespołu powoduje, że takie 

wnioski mogą być od razu przedyskutowane, zagadnienia wyjaśnione lub odpowiednio 

zaadresowane w Projekcie do rozwiązania. Dodatkowym atutem tych spotkań może być 

wymiana wiedzy i doświadczeń poszczególnych osób zaangażowanych w realizację Projektu. 
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 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Wymiana informacji między Projektem a wykonawcami realizującymi poszczególne 

kontrakty w ramach Projektu będzie odbywać się na spotkaniach Nadzorów Kontraktu. W 

trakcie realizacji umowy z Wykonawcą organizowane będą cykliczne (w zależności od 

potrzeb: jedno, dwu-tygodniowe 2-tygodniowe, miesięczne) spotkania zespołu 

Zamawiającego (w tym Kierownika Projektu) i Wykonawcy. Ze spotkań sporządzane będą 

notatki, które zawierać będą ustalenia ze spotkania i podpisywane będą przez odpowiednich 

przedstawicieli Stron. 

8.2.6. Sposób finansowania zespołu projektowego 

Przy realizacji Projektu najważniejszym zasobem są ludzie i związany z nimi kapitał 

intelektualny. Do realizacji Projektu niezbędny będzie bardzo aktywny udział pracowników 

UPRP. W Projekcie planuje się wykorzystanie zasad określonych w POPC i ustawie o służbie 

cywilnej. Dla osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj. członków zespołu projektowego 

(członków korpusu służby cywilnej i ekspertów), kierowników zespołów specjalistycznych 

i Kierownika Projektu oraz członków Komitetu Sterującego, planuje się przyznanie dodatków 

specjalnych (eksperci) lub zadaniowych (członkowie korpusu służby cywilnej) oraz nagród 

jedynie za osiągnięte kamienie milowe (w ramach oszczędności w funduszu wynagrodzeń 

w projekcie). Wysokość dodatku, a także okres przyznania dodatku uzależniony będzie od 

złożoności wykonywanych zadań. 

Zasady przyznawania dodatków i nagród będą zgodne również z wytycznymi obowiązującymi 

w POPC w zakresie wydatków kwalifikowalnych. Środki na wynagrodzenia dla osób 

zaangażowanych w ramach Projektu zostały przewidziane w HRF w dwóch kategoriach: 

 Koszty osobowe związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących 

projekt;   

 Koszty pośrednie (personel zarządzający, zespół wsparcia projektu, w tym osoby 

zapewniające obsługę finansową, kadrową). 

Kalkulacja poziomu wynagrodzeń została dokonana z uwzględnieniem następujących 

założeń: 

 Zespół projektowy oraz Komitet Sterujący średnio liczy 65 osób, 

 Średni koszt miesięcznego dodatku zadaniowego/specjalnego dla pracowników 

merytorycznych wynosić będzie ok. 1.500 zł, dla kierownika zespołu specjalistycznego 

i członków Komitetu Sterującego ok. 2.000 zł, dla kierownika projektu ok. 2.500 zł, 

 Koszt miesięcznego wydatku uwzględnia wysokość dodatku brutto, składki 

pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy 
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Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na   ZFŚS   oraz   wydatki   

ponoszone   na   Pracowniczy   Program   Emerytalny   zgodnie z ustawą  z  dnia  20  

kwietnia  2004  r.  o  pracowniczych  programach  emerytalnych  (Dz.  U.  z 2014 r. 

poz. 710), 

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu Projektu odpowiada proporcji, w której 

wysokość dodatku brutto będąca podstawą jego naliczenia jest rozliczana w ramach 

Projektu. 

Tabela 12. Planowane wynagrodzenia 

 

Środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu będą co 

roku zgłaszane w standardowym trybie prac nad projektem ustawy budżetowej. 

We wdrażaniu projektu nie przewiduje się udziału podmiotów zewnętrznych, a co za tym 

idzie, nie będą wypłacane wynagrodzenia osobom spoza UPRP. 

8.2.7. Wytwarzanie oprogramowania – metodyka 

Zarządzanie strategiczne na najwyższym poziomie Projektu realizowane będzie w oparciu 

o uznaną metodykę PRINCE2, natomiast wytwarzanie oprogramowania i prowadzenie prac 

implementacyjnych oparte będzie o zwinne (ang. agile) metodyki wytwarzania 

oprogramowania wg modelu SCRUM. 

Zwinne wytwarzanie oprogramowania w projekcie skoncentruje się na inkrementacyjnym 

podejściu do projektowania systemów informatycznych i ciągłym dostarczaniu wartości 

użytkownikom końcowym tworzonego systemu w trakcie projektu. W przeciwieństwie do 

tradycyjnych, kaskadowych (ang. waterfall) metodyk wytwarzania oprogramowania, 

podejście zwinne zapewni bezpośredni i stały udział Wnioskodawcy w kolejnych, ściśle 

określonych iteracjach (ang. Sprint) rozwoju oprogramowania, maksymalizując użyteczność 

i używalność systemu. Takie podejście umożliwi szybkie reagowanie na zmiany i maksymalne 

dostosowanie tworzonego systemu do potrzeb użytkowników (Wnioskodawcy 

i interesariuszy Projektu). 

Wnioskodawca od wczesnych etapów realizacji Projektu będzie miał dostęp do tworzonego 

przez Wykonawcę systemu w postaci funkcjonalnych prototypów, co przełoży się na lepszą 

weryfikację opracowanych funkcjonalności. W trakcie odbiorów poszczególnych etapów 

i lość 

osób

koszt 

dodatku

ilość 

miesięcy

wartość

dodatków 

łącznie

dodatkowe 

wynagrodzenie 

roczne

ogółem

wynagrodzenia

ogółem

k.pośrednie

wynagrodzenia pracownicy merytoryczni 38 1500 35 1 995 000,00 157 000,00 2 152 000,00 -

kierownicy zespołów 7 2000 35 490 000,00 38 000,00 528 000,00 -

koszty pośrednie zespół wsparcia 9 1500 35 472 500,00 37 500,00 - 510 000,00

komitet sterujacy 10 2000 35 700 000,00 55 000,00 - 755 000,00

kierownik projektu 1 2500 35 87 500,00 6 500,00 - 94 000,00

RAZEM 65 3 745 000,00 294 000,00 2 680 000,00 1 359 000,00
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planowane są testy funkcjonalne z docelowym użytkownikiem. Pozwoli to na bieżącą ocenę 

jakości implementowanych rozwiązań pod kątem spełnienia oczekiwań użytkownika, 

zapewniając wzrost zadowolenia ze świadczonych usług.  

Wnioskodawca zakłada podział procesu wytwarzania oprogramowania na okresowe Sprinty, 

w ramach których zespół będzie pracować nad osiągnięciem konkretnych celów 

zdefiniowanych na początku każdego Sprintu. Przed rozpoczęciem każdej iteracji, 

Wykonawca będzie konsultował z Wnioskodawcą kolejne funkcjonalności przeznaczone do 

implementacji. W celu nadzoru nad implementacją wydzielona zostanie w ramach struktury 

Projektu dedykowana rola tzw. właściciela/opiekuna produktu (ang. Product Owner). Osoba 

posiadająca taką rolę będzie odpowiedzialna za bieżące specyfikowanie, ustalanie 

priorytetów, nadzór nad implementacją, testowanie i przekazywanie Wnioskodawcy 

ukończonych w ramach każdej iteracji funkcjonalności PUEUP. Schemat działania wg 

metodyki SCRUM zaprezentowano na poniższym rysunku. 

 
Rysunek 20. Schemat zarządzania wytwarzania oprogramowaniem wg metodyki SCRUM 

 

źródło: www.agileforall.com/intro-to-agile/ 

 

Wybrany w procedurze zamówienia publicznego Wykonawca oprogramowania opracuje 

i będzie rozwijał przy udziale Wnioskodawcy ustrukturyzowany rejestr funkcjonalności 

systemu  (tzw. ang. Product Backlog) PUEUP. Rejestr ten będzie stanowił podstawę do 

specyfikowania prac implementacyjnych (zadań programistycznych) i wyznaczania kolejnych 

priorytetów implementacji.  

http://www.agileforall.com/intro-to-agile/
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Oznacza to, że dostarczane przez Wykonawcę wersje prototypowe kolejnych funkcjonalności 

i modułów, zapewniających sprawne działanie e-usług przewidzianych Projektem, będzie 

weryfikowane w środowisku testowym, a także konsultowane z przedstawicielami 

użytkowników e-usług (rzecznikami patentowymi i pracownikami UPRP zaangażowanymi 

w realizację poszczególnych procesów). Zaangażowanie przedstawicieli użytkowników e-

usług i interesariuszy UPRP już na etapie ich projektowania e-usług pozwoli na optymalizację 

UX (user-experience) i zapewnieni ergonomię uruchamianych w ramach Projektu e-usług. Po 

przekazaniu zaimplementowanych produktów do akceptacji - Wnioskodawca zleci 

wykonanie testów bezpieczeństwa - w tym także analizę kodu źródłowego. Zastosowanie 

tych rozwiązań umożliwi otrzymanie produktów spełniających oczekiwania interesariuszy 

Projektu, gwarantuje także spełnienie na odpowiednim poziomie wymagań 

technologicznych.  

W celu zwiększenia efektywności i jakość testów planowane jest wykorzystanie testów 

automatycznych (począwszy od testów jednostkowych do integracyjnych z wykorzystaniem 

technik z obszaru continuous integration oraz test driven development), które opisane będą 

w dokumentacji analitycznej oprogramowania. 

Ponadto, w warstwie dotyczącej wytwarzania systemu informatycznego wykorzystane będą 

elementy TOGAF oraz ISO 27001, jak również wiedza ekspercka z zakresu projektowania 

i tworzenia dokumentacji analitycznej dla systemów teleinformatycznych. 

8.2.8. Proces udzielania zamówień publicznych 

Ze względu na posiadanie statusu jednostki budżetowej, Wnioskodawca jest zobowiązany do 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164).  

W ramach Projektu zakłada się przeprowadzenie 5 zamówień w trybie konkurencyjnym – 

przetargu nieograniczonego. Zakres, szacowaną wartość oraz przewidywany termin 

ogłoszenia   przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 13. Zamówienia publiczne 

Lp. Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Szacowana wartość 

przetargu 

Planowana data 

ogłoszenia 

1. PUEUP (sprzęt, oprogramowanie, komponenty 

aplikacyjne, usługi informatyczne, digitalizacja, 

usługi wspierające, m.in. operatorzy) 

~ 16 mln. PLN I kw. 2018 

2. WSPARCIE PRAWNE ~ 50 tys. PLN I kw. 2018 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 145 z 256 

 

3. AUDYT (m.in. weryfikacja platformy 

i dokumentacji, testy bezpieczeństwa, testy WCAG 

2.0) 

~ 200 tys. PLN III kw. 2018 

4. PROMOCJA  

(materiały informacyjne, promocyjne, logo 
Projektu) 

~ 200 tys. PLN II kw. 2018 

5. WSPARCIE (organizacja spotkań i konferencji) ~ 150 tys. PLN II kw. 2018 

 

W ramach realizacji ww. postępowań Wnioskodawca będzie przestrzegał prawa w zakresie 

zapewnienia zasad, przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania oraz ochrony 

uczciwej konkurencji. Beneficjent powinien kierować się zasadami bezstronności oraz 

obiektywizmu.  

Terminy planowanego ogłoszenia ww. postępowań przetargowych zostały określone 

z uwzględnieniem zadeklarowanych terminów osiągnięcia kamieni milowych w Projekcie, 

w sposób umożliwiający ich realne osiągnięcie.  

W przypadku kluczowego postępowania w Projekcie na kwotę ok. 16 mln zł, mającego na 

celu wyłonienie Wykonawcy odpowiedzialnego za wdrożenie Systemu PUEUP, założono 6-

miesięczny czas na przeprowadzenie procedury przetargowej licząc od dnia publikacji SIWZ 

do dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Czas ten uwzględnia m.in.:  

 termin składania ofert (PZP) – 40 dni,  

 ewentualne modyfikacje SIWZ będące wynikiem pytań składanych przez 

potencjalnych wykonawców, skutkujące przedłużeniem terminu składania ofert – ok. 

14 dni,  

 ewentualne odwołanie na treść SIWZ i rozprawę przed KIO – 40 dni, 

 ewentualną modyfikację SIWZ po rozstrzygnięciu KIO – ok. 15 dni, 

 ocenę formalną ofert – ok. 14 dni,  

 uzupełnienia i wyjaśnienia wykonawców – 7 dni,  

 wybór najkorzystniejszej oferty – 10 dni, 

 ewentualne odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty i rozprawę przed KIO – 40 

dni. 

Przy konstruowaniu harmonogramu realizacji tego postępowania przetargowego kierowano 

się przede wszystkim doświadczeniem z realizacji podobnego typu postępowań i raportem 

doświadczeń z realizacji projektów (w tym procesu udzielania zamówień publicznych) 

w perspektywie 2007-2013.  
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Wnioskodawca opracowując założenia Projektu nakreślił już ogólne ramy przedmiotu 

zamówienia. Obecnie rozpoczęto prace mające na celu uszczegółowienie opisu przedmiotu 

zamówienia. Wnioskodawca planuje także uwzględnić wzorcowe klauzule w umowach IT 

i skorzystać z szablonu umowy wdrożeniowej z usługami utrzymaniu, udostępnionej przez 

Ministerstwo Cyfryzacji.  

Pozostałe postępowania przetargowe z uwagi na ich niską wartość oraz prosty opis 

zamówienia, a także krótkie terminy składania ofert, nie są obarczone ryzykiem w zakresie 

ewentualnych opóźnień czy też odwołań na treść specyfikacji warunków zamówienia. 

8.2.9. Model inwestycyjny oraz późniejszej eksploatacji Projektu 

Wnioskodawca planuje wyłonić jednego Wykonawcę w ramach jednego zamówienia 

(umowy), który odpowiedzialny będzie za wykonanie i wdrożenie Systemu PUEUP, a także 

jego utrzymanie oraz ewentualny rozwój w okresie gwarancji. 

W ramach zawartej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

opracowania dokumentacji technicznej, dostarczenia sprzętu i oprogramowania 

standardowego, przeszkolenia administratorów Beneficjenta z obsługi dostarczonego 

sprzętu i oprogramowania (certyfikowane szkolenia producenta), wykonania prototypu 

Systemu PUEUP, wykonania oprogramowania i wdrożenia Systemu PUEUP, opracowania 

scenariuszy testowych, przeprowadzenia testów wstępnych i akceptacyjnych, świadczenia 

usług asysty technicznej (pula roboczogodzin), przeprowadzenia digitalizacji rejestrów, 

zapewnienia usługi elektronicznych płatności, wykonania szkoleń e-learningowych dla 

przyszłych użytkowników Systemu PUEUP, przeszkolenia administratorów Beneficjenta z 

wdrożonego Systemu PUEUP, zapewnienia 3-miesięcznej asysty powdrożeniowej w celu 

stabilizacji Systemu, zapewnienia możliwości rozwoju Systemu (pula roboczogodzin). 

W ramach ww. zamówienia przewiduje się objęcie dostarczonego sprzętu i oprogramowania 

standardowego 5-letnią gwarancją. Za utrzymanie dostarczonej infrastruktury 

odpowiedzialni będą administratorzy Wnioskodawcy, którzy w ramach umowy zostaną 

przeszkoleni z obsługi dostarczonego rozwiązania. Oprogramowanie Systemu zostanie objęte 

3-letnią gwarancją liczoną od dnia produkcyjnego uruchomienia systemu. W ramach 

gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania i naprawy awarii, usterek i błędów 

Systemu w terminach gwarantujących niezakłóconą pracę systemu. Wykonawca przekaże 

Wnioskodawcy kody źródłowe do oprogramowania Systemu. 

W ramach umowy (do końca jej obowiązywania czyli do końca obowiązywania gwarancji) 

zostanie także zakontraktowana pula roboczogodzin dotycząca możliwości zlecania prac 

związanych z dostosowywaniem Systemu do bieżących potrzeb, zmieniającego się otoczenia 

lub związanych z rozwojem/modyfikacją Systemu.  
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Planuje się, że Wykonawca przeszkoli administratorów Systemu z jego obsługi, tak aby 

posiadali wiedzę i zdolności do zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla użytkowników 

Systemu, zarówno wewnątrz UPRP jak i Klientów zewnętrznych.  

Dodatkowo, użytkownikom zostaną udostępnione on-line szkolenia e-learningowe 

dostarczające wiedzę na temat funkcjonalności i zakresu udostępnianych usług 

elektronicznych, a także umożliwiające samodzielną naukę obsługi Systemu.  

Po zakończeniu okresu gwarancji Beneficjent planuje przeprowadzenie przetargu 

nieograniczonego na  utrzymanie i rozwój Systemu na kolejne lata, w zakres którego 

wchodzić będą usługi polegające na utrzymaniu systemu tj. usuwaniu awarii, błędów 

oprogramowania systemu, a także zabezpieczona zostanie pula roboczogodzin przeznaczona 

na dostosowywanie systemu do zmieniającego się otoczenia lub nowe funkcjonalności 

Systemu. Ponadto, przewiduje się zabezpieczenie środków na szkolenia administratorów w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego zarządzania i utrzymania Systemu. 

8.2.10. Harmonogram realizacji Projektu i kamienie milowe  

Planowany okres realizacji Projektu: 01.09.2017 - 31.08.2020. 

Planowany okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie: 01.01.2016 - 15.10.2020. 
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 Rysunek 21. Harmonogram realizacji Projektu – wykres Gantta 

 
 
Cyfry arabskie na Wykresie powyżej oznaczają kamienie milowe Projektu, opisane poniżej. 

 

 

 

 

kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4

H1 Przygotowanie projektu

H1.1 Podpisanie umowy o dofinansowanie

H1.2 Przygotowanie dokumentacji przetargowej Systemu

H1.3 Publikacja informacji o postępowaniu

H1.4 Termin składania ofert

H1.5 Wybór Wykonawcy 

H1.6 Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie Systemu

H2 Realizacja projektu

H2.1 Analiza funkcjonalna wymagań

H2.2 Przygotowanie projektu systemu

H2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania

Szkolenia dla administratorów z dostarczonej infrastruktury

H2.4 Wykonanie Z1 (e-profil IP, e-dokumenty, e-wsparcie, e-płatności)

H2.5 Wykonanie Z2 (e-baza wiedzy)

H2.6 Wykonanie Z3 (e-powidomienia)

H2.7 Wykonanie Z4 (e-wyszukiwarka)

H2.8 Wykonanie Z5 (e- rejestry)

Digitalizacja

Asysta techniczna

H2.9 Odbiór oprogramowania Systemu

odbiór końcowy wdrożenia Systemu (po 3-miesięcznej fazie stabilizacji)

H3 Zadania ogólne

H3.1 Usługi wsparcia prawnego

H3.2 Szkolenia

H3.3 Promocja projektu

H3.4 Wynagrodzenia 

H3.5 Rozliczenie projektu (IZ)
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Tabela 14. Kamienie milowe 

Nr 
kamienia Legenda - kamienie milowe 

Data  
osiągnięcia 

Data punktu 
 krytycznego 

Data punktu  
ostatecznego 

1 
Publikacja postępowania przetargowego na 
Wykonanie Systemu PUEUP 

2018-01-02 2018-01-31 2018-02-28 

2 
Podpisanie umowy z Wykonawcą Systemu 
PUEUP 

2018-07-01 2018-08-15 2018-09-30 

3 

Odbiór wdrożenia na infrastrukturze 
Beneficjenta modułu e-Powiadomienia 
w zakresie znaków towarowych, 
poprzedzonego odbiorem dokumentacji 
projektowej,  odbiorem prototypu modułu, 
przeprowadzeniem testów akceptacyjnych 

2018-12-15 2018-12-31 2019-01-14 

4 
Odbiór dokumentacji projektowej Systemu 
PUEUP 

2019-01-02 2019-01-31 2019-02-28 

5 
Odbiór dostarczonego sprzętu i 
oprogramowania standardowego 

2019-04-01 2019-04-30 2019-05-15 

6 Odbiór Prototypu Systemu PUEUP 2019-05-01 2019-05-31 2019-06-15 

7 
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych 
oprogramowania Systemu PUEUP na 
dostarczonej i odebranej infrastrukturze  

2019-09-01 2019-09-30 2019-10-31 

8 Odbiór oprogramowania Systemu PUEUP 2019-12-02 2019-12-31 2020-01-31 

9 Odbiór końcowy wdrożenia Systemu PUEUP 2020-03-02 2020-03-31 2020-04-30 

10 Złożenie wniosku o płatność końcową 2020-08-05 2020-08-15 2020-08-31 

 

8.2.11. Przebieg realizacji Projektu  

Realizacja Projektu dzieli się na dwa etapy: przygotowawczy i wykonawczy.  

Etap przygotowawczy obejmuje: 

 uruchomienie Projektu oraz powołanie struktury projektowej do realizacji Projektu 

(powołanie Komitetu Sterującego oraz Kierownika Projektu) – Decyzja nr 4 Prezesa 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.07.2016 r., 

 powołanie zespołu projektowego (wraz z utworzeniem zespołów roboczych ds. 

poszczególnych modułów oprogramowania: e-profilu IP, e-dokumentów, e-wsparcia, 

e-płatności, e-wyszukiwarki, e-powiadomień, e-bazy wiedzy, ds. infrastruktury oraz 

zespołu wsparcia) – Decyzja nr 1 Kierownika Projektu z dnia 14.09.2016 r. w sprawie 

przypisania szczegółowych zadań członkom zespołu projektowego PUEUP, 
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 przygotowanie dokumentów zarządczych (wynikających z przyjętej metodyki 

PRINCE2, m.in.: Dokument Inicjujący Projekt, Plan Projektu, Strategie: zarządzania 

komunikacją, zarządzania jakością, zarzadzania zmianą, zarządzania konfiguracją oraz 

zarządzania ryzykiem), 

 podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu, 

 przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla kluczowego w Projekcie postępowania na wykonanie i wdrożenie 

Systemu PUEUP (przetarg nieograniczony) opublikowanie informacji o postępowaniu 

(1. Kamień milowy Projektu – planowana data osiągnięcia 02.01.2018),  

 przeprowadzenie procedury przetargowej,  

 wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy z Wykonawcą (2. Kamień milowy 

Projektu - planowana data osiągnięcia 01.07.2018). 

 

Ze względu na ryzyko opóźnienia w podpisaniu umowy z Wykonawcą wynikające 

z przedłużającej się procedury przetargowej, z uwagi na podejmowane przez podmioty 

uczestniczące w postępowaniu działania odwoławcze (ich wystąpienie nie będzie miało 

znaczącego wpływu na funkcjonalności systemu, jednak w przypadku znacznych opóźnień 

mogą powodować opóźnienia w realizacji kolejnych zadań), dlatego na etapie 

przygotowawczym Projektu zostaną podjęte środki zaradcze, polegające przede wszystkim 

na zapewnieniu usług wsparcia prawnego, w szczególności przy sformułowaniu 

jednoznacznych i precyzyjnych zapisów w dokumentacji przetargowej oraz podczas 

postępowań odwoławczych, w celu ich sprawnego przeprowadzenia.  

W tym etapie rozpocznie się także realizacja zadań ogólnych Projektu (trwających do końca 

jego realizacji): wynagradzanie zespołu projektowego oraz kadry zarządzającej oraz wsparcia 

Projektu, promocja Projektu w oparciu o opracowany Plan promocji.  

 

Etap wykonawczy Projektu przewiduje realizację kontraktu z Wykonawcą Systemu PUEUP, 

który składać się będzie z następujących kroków: 

 przeprowadzenia analizy funkcjonalnej wymagań Systemu poprzez spotkania robocze 

z zespołem projektowym i analizę dokumentacji i infrastruktury pod kątem 

poszczególnych modułów Systemu, 

 wykonania oprogramowania i wdrożenia Modułu Systemu PUEUP e-Powiadomienia 

w zakresie znaków towarowych (3. Kamień milowy Projektu – planowana data 

osiągnięcia 15.12.2018). Wykonawca w ramach tego zadania opracuje dokumentację 

projektową modułu wraz prototypem tego modułu, a następnie dostarczy 

oprogramowanie modułu, które będzie poddane testom akceptacyjnym i wdroży je 

na obecnie posiadanej infrastrukturze Wnioskodawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie także do przekazania kodów źródłowych oprogramowania oraz dokumentacji 

wdrożenia. Wykonanie zadania zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru. 
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 opracowania dokumentacji projektowej i scenariuszy testowych (4. Kamień milowy 

Projektu – planowana data osiągnięcia 02.01.2019). Wykonawca opracuje projekt 

aplikacji oraz infrastruktury wdrażanego rozwiązania wraz z projektem scenariuszy 

testowych jakie planowane będą do wykonania podczas testów akceptacyjnych 

i procesu odbioru. Wykonanie zadania zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.  

  dostarczenia sprzętu i oprogramowania standardowego (5. Kamień milowy Projektu 

– planowana data osiągnięcia 01.04.2019). Wykonawca dostarczy sprzęt 

i oprogramowanie standardowe jakie zostało ujęte w dokumentacji technicznej, 

a także przekaże Wnioskodawcy odpowiednie dokumenty licencyjne. Odbiór 

wszystkich elementów dostawy zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru. 

 przeszkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania (certyfikowane 

szkolenia producenta) w celu pozyskania wiedzy na temat infrastruktury przez 

administratorów Wnioskodawcy, którzy będą ją na co dzień eksploatować 

i zapewniać jej bieżące i przyszłe utrzymanie. Odbiór szkoleń i odpowiednich 

certyfikatów zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru. 

 wykonania prototypu Systemu PUEUP (6. Kamień milowy Projektu – planowana 

data osiągnięcia 01.05.2019). Wykonawca uzgodni z zespołem projektowym 

a następnie opracuje prototyp Systemu PUEUP z podziałem na jego poszczególne 

moduły Z1 (e-profil IP, e-dokumenty, e-wsparcie, e-płatności), Z2 (e-baza wiedzy), Z3 

(e-powiadomienia), Z4 (e-wyszukiwarka), Z5 (e-rejestry) z uwzględnieniem 

dostarczonego wcześniej modułu e-Powiadomienia w zakresie znaków towarowych. 

Spełnienie wszystkich wymagań i funkcjonalności oraz dostarczenie kodów 

źródłowych zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru. 

 wykonania oprogramowania Systemu PUEUP. Wykonawca na podstawie 

zatwierdzonego prototypu wytworzy oprogramowanie aplikacji Systemu, zgodne 

z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami 

poczynionymi w trakcie bieżącej realizacji umowy. Wytworzone oprogramowanie 

będzie poddane testom po stronie Wykonawcy, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

tych testów przekazane do testów Wnioskodawcy.  

 przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania (7. Kamień milowy 

Projektu – planowana data osiągnięcia 01.09.2019). Wnioskodawca przeprowadzi 

procedurę testów akceptacyjnych z udziałem użytkowników Systemu na podstawie 

uzgodnionych scenariuszy testowych. Wykonawca zobowiązany będzie do poprawy 

zgłoszonych błędów oprogramowania. Uzyskanie pozytywnego wyniku testów 

zostanie potwierdzone Protokołem Testów Akceptacyjnych. Po uzyskaniu 

pozytywnych wyników testów oprogramowanie zostanie poddane audytowi 

zewnętrznemu, który będzie badał je pod kątem bezpieczeństwa, wydajności oraz 

zgodności z WCAG. Wykonawca zobowiązany będzie do poprawy wytworzonego 

oprogramowania pod kątem wyników audytu. 
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 przeprowadzenie procedury odbioru oprogramowania (8. Kamień milowy Projektu – 

planowana data osiągnięcia 02.12.2019). Wnioskodawca dokona odbioru 

oprogramowania Systemu na podstawie Protokołu Odbioru Testów Akceptacyjnych, 

pozytywnego wyniku audytu, dostarczonych kodów źródłowych oprogramowania 

oraz dokumentacji powdrożeniowej Systemu. Czynność ta zostanie potwierdzona 

Protokołem Odbioru. Oprogramowanie zostanie uruchomione w środowisku 

produkcyjnym. 

 zapewnienia 3-miesięcznej asysty powdrożeniowej w celu stabilizacji Systemu. Po 

dokonaniu odbioru oprogramowania i uruchomieniu w środowisku produkcyjnym, 

Wykonawca zapewni wsparcie dla Systemu o podwyższonych parametrach SLA, 

zgłoszone w tym czasie przez użytkowników i administratorów błędy i problemy będą 

rozwiązywane w trybie pilnym. W tym okresie Wykonawca zobowiązany będzie 

nanosić zmiany do dokumentacji powykonawczej w zakresie w jakim będzie on 

dokonywał zmian w Systemie. W tym czasie Wykonawca przeszkoli administratorów 

Systemu z obsługi wdrożonego oprogramowania, co zostanie potwierdzone 

odpowiednimi protokołami. 

 przeprowadzenie odbioru końcowego wdrożenia Systemu PUEUP (9. Kamień milowy 

Projektu – planowana data osiągnięcia 02.03.2020). Odbiór końcowy wdrożenia 

zostanie dokonany po zakończeniu 3 miesięcznej asysty technicznej i potwierdzony 

zostanie Protokołem Odbioru Końcowego. W ramach tego odbioru przekazane 

zostaną wszystkie kody źródłowe oprogramowania, dostarczona będzie 

zaktualizowana dokumentacja powdrożeniowa, dostarczone zostaną: kurs e-

learningowy dla administratorów oraz przyszłych użytkowników Systemu PUEUP, 

podręczniki dla użytkowników i administratorów, protokoły odbioru szkoleń. 

 

Równolegle do prowadzonych, wyżej opisanych prac, Wykonawca będzie zobowiązany do 

świadczenia usług asysty technicznej (zakontraktowana pula roboczogodzin) m.in. w zakresie 

konfiguracji oprogramowania, infrastruktury, zmian wynikłych w trakcie audytu. 

W kontrakcie przewidziana zostanie także pula roboczogodzin w celu zapewnienia 

możliwości rozwoju Systemu w zakresie zmian prawnych lub dodatkowych funkcjonalności. 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

digitalizacji rejestrów UPRP w liczbie co najmniej 462 tys. dokumentów. Odbiór 

zdigitalizowanych zbiorów potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru.  

Opis kamieni milowych 

Kamień milowy 1 - Publikacja postępowania przetargowego na wykonanie Systemu 

PUEUP  
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 Zrealizowany zostanie w etapie przygotowawczym Projektu, po podpisaniu umowy 

o dofinansowanie. Dotyczy opracowania Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia,  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzoru umowy 

i opublikowania postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu 

PUEUP.   

 Dokumentacja przetargowa zostanie przed publikacją przekazana do kontroli 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach kontroli ex-ante. 

 Osiągnięcie kamienia milowego będzie zweryfikowane poprzez wydruk ze strony 

internetowej Dz. U. UE oraz strony Wnioskodawcy z uwidocznioną datą publikacji 

postępowania przetargowego i załącznikami (m.in. SIWZ, OPZ, projekt umowy). 

Kamień milowy 2 - Podpisanie umowy z Wykonawcą Systemu PUEUP 

 Zrealizowany zostanie w etapie przygotowawczym. Dotyczy podpisania umowy 

z Wykonawcą Systemu PUEUP, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego.  

 Zakres podpisywanej umowy obejmować będzie m.in.: opracowanie dokumentacji 

projektowej, powykonawczej i użytkowej, dostawę sprzętu i oprogramowania, 

wykonanie prototypu Systemu, wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie 

testów, szkolenia dla administratorów i użytkowników, digitalizację dokumentów, 

asystę techniczną i gwarancję na infrastrukturę i System). 

 Osiągnięcie kamienia milowego będzie ustalone na podstawie oryginału umowy 

(data podpisania umowy). 

Kamień milowy 3 – Odbiór wdrożenia na infrastrukturze Beneficjenta modułu  

e-Powiadomienia w zakresie znaków towarowych, poprzedzonego odbiorem dokumentacji 

projektowej, odbiorem prototypu modułu, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych 

 Zrealizowany zostanie w etapie wykonawczym. Dotyczy Modułu Systemu PUEUP  

„e-Powiadomienia” w zakresie znaków towarowych. Obowiązek uruchomienia 

w styczniu 2019 r. e-usługi dotyczącej powiadomień o upływającym terminie 

ochrony dla znaków towarowych wynika Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.) 

 Zakres prac Wykonawcy obejmuje: 

a) Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej dla tej części 

Modułu e-Powiadomienia;  

b) Opracowanie Prototypu Modułu e-Powiadomienia w części dotyczącej znaków 

towarowych; 

c) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych; 

d) Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów; 

e) Wdrożenie na infrastrukturze Zamawiającego.  
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 Odbiór będzie dokonywany zgodnie z procedurą odbioru określoną w umowie. Wraz 

z odbiorem Wykonawca przekaże kody źródłowe oprogramowania oraz 

dokumentację wdrożenia. 

 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru (data wykonania Modułu określona 

w Protokole Odbioru). 

Kamień milowy 4 - Odbiór dokumentacji projektowej Systemu PUEUP 

 Zrealizowany zostanie w etapie wykonawczym. Dotyczy opracowania przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej dla infrastruktury oraz aplikacji Systemu, na 

podstawie zebranych wymagań i informacji pozyskanych od Zamawiającego. 

 Dokumentacja projektowa zawierać będzie m.in.: dokumentację opisującą 

infrastrukturę systemu, architekturę wraz z modelem baz danych, wymagania 

dotyczące instalacji, konfiguracji, integracji, a także przypadki użycia oraz scenariusze 

testowe. 

 Wraz z odbiorem Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do wytworzonej 

dokumentacji. 

 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru (data odbioru dokumentacji projektowej 

określona w Protokole Odbioru). 

Kamień milowy 5 - Odbiór dostarczonego sprzętu i oprogramowania standardowego  

 Zrealizowany zostanie w etapie wykonawczym. Dotyczy dostarczenia, instalacji 

i uruchomienia przez Wykonawcę sprzętu i oprogramowania standardowego 

określonego w podpisanej umowie.  

 Odbiór będzie dokonywany zgodnie z procedurą odbioru określoną w umowie. Wraz 

z dostawą Wykonawca udzieli licencji na polach eksploatacji określonych w Umowie 

i przekaże określone dokumenty licencyjne. 

 Sprzęt i oprogramowanie będą objęte 5-letnią gwarancją producenta. Wykonawca 

jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji do wykonywania gwarancyjnych usług 

serwisowych polegających w szczególności na diagnozowaniu i usuwaniu wszystkich 

Awarii i innych nieprawidłowości Sprzętu, a także w razie konieczności do wymiany, 

udostępnienia, dostarczenia i uruchomienia Sprzętu zastępczego lub nowego, 

wolnego od wad, jak również do zapewnienia sprawnego działania Oprogramowania 

umożliwiającego jego wykorzystanie w zakresie funkcji opisanych w dokumentacji, 

w tym w szczególności do zapewnienia dostarczania aktualizacji Oprogramowania. 

 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru (data odbioru dokumentacji projektowej 

określona w Protokole Odbioru). 
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Kamień milowy 6 – Odbiór Prototypu systemu PUEUP 

 Zrealizowany zostanie w etapie wykonawczym. Dotyczy wykonania przez 

Wykonawcę prototypu całego rozwiązania Systemu PUEUP, w tym Moduł e-

Powiadomienia dla pozostałych praw ochrony (prototyp dla znaków towarowych 

odebrany w ramach Kamienia milowego nr 3). 

 Prototyp obejmować będzie m.in.: funkcjonalny model systemu pokrywający główne 

obszary PUEUP, umożliwiający interakcję z użytkownikiem, obrazujący realizację 

procesów łącznie z przepływem danych między modułami.       

 Odbiór będzie dokonywany zgodnie z procedurą odbioru określoną w umowie. Wraz 

z odbiorem Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe i kody źródłowe do 

wytworzonego oprogramowania. 

 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru (data odbioru Prototypu określona 

w Protokole Odbioru). 

Kamień milowy 7 – Przeprowadzenie testów akceptacyjnych oprogramowania Systemu 

PUEUP na dostarczonej i odebranej infrastrukturze  

 Zrealizowany zostanie w etapie wykonawczym. Dotyczy przeprowadzenia testów 

akceptacyjnych wytworzonego oprogramowania Systemu PUEUP, w tym API. 

 Testy akceptacyjne odbywać się będą na podstawie dostarczonych i uzgodnionych 

z Zamawiającym scenariuszy testowych. Każdy moduł systemu będzie testowany 

osobno. W testach udział brać będą także przyszli użytkownicy systemu. 

 Testy odbywać się będą zgodnie z procedurą odbioru określoną w umowie. 

 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru (data pozytywnego zakończenia testów 

akceptacyjnych określona w Protokole Odbioru). 

Kamień milowy 8 – Odbiór oprogramowania Systemu PUEUP  

 Zrealizowany zostanie w etapie wykonawczym.  

 Odbiór oprogramowania dokonywany będzie zgodnie z procedurą opisaną 

w umowie. Warunkiem dokonania odbioru oprogramowania Systemu jest uzyskanie 

pozytywnego wyniku testów akceptacyjnych oraz wprowadzenie wszystkich zaleceń 

z audytu bezpieczeństwa oraz zgodności z WCAG 2.0 (przeprowadzonego przez 

zewnętrzną firmę wyłonioną w ramach odrębnego postępowania przetargowego). 

 Wraz z odbiorem oprogramowania Wykonawca przekaże kody źródłowe do 

oprogramowania i dokumentację powykonawczą całego wdrożenia. 

 Dokonanie odbioru oznaczać będzie uruchomienie Systemu PUEUP w środowisku 

produkcyjnym. 
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 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru (data odbioru określona w Protokole 

Odbioru). 

Kamień milowy 9 – Odbiór końcowy wdrożenia Systemu PUEUP  

 Zrealizowany zostanie w etapie wykonawczym. Nastąpi po 3-miesiecznej fazie 

stabilizacji Systemu.  

 Odbiór obejmować będzie: wytworzone oprogramowanie, digitalizację 

dokumentów, uaktualnioną dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany 

wprowadzone w fazie stabilizacji, potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń dla 

administratorów i przygotowania szkoleń e-lerningowych dla przyszłych 

użytkowników. 

 Od daty osiągnięcia tego kamienia milowego liczone będą wskaźniki rezultatu 

Projektu. 

 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie podpisanego bez 

zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego (data odbioru określona 

w Protokole Odbioru). 

Kamień milowy 10 – Złożenie wniosku o płatność końcową 

 Dotyczy opracowania i złożenia wniosku o płatność końcową, w ramach którego 

zostaną rozliczone ostatnie wydatki kwalifikowalne poniesione w Projekcie. 

 W ramach wniosku zostanie przedstawiony zakres i terminy realizacji wskaźników 

i produktów Projektu.  

 Osiągnięcie kamienia milowego zostanie ustalone na podstawie daty podpisania 

przez Wnioskodawcę wniosku o płatność końcową. 

Na podstawie wytycznych dla Beneficjentów powyżej określono 10 kamieni milowych, które 

powiązane są z etapami wdrażania Systemu i elementami funkcjonalnymi wdrażanych e-

usług. Terminy realizacji kamieni milowych wynikają z harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji zarówno całego projektu, jak i planowanego harmonogramu realizacji 

umowy z Wykonawcą.  

Dotrzymanie przedstawionych terminów realizacji kamieni milowych jest realne, każdy z nich 

określono z uwzględnieniem tolerancji czasowej. Przy wyznaczaniu terminów kamieni 

milowych kierowano się przede wszystkim doświadczeniem Wnioskodawcy z realizacji 

procesu udzielania zamówień publicznych oraz sposobu i czasu przeprowadzania wdrożeń 

systemów informatycznych, a także doświadczeniami z realizacji projektów realizowanych 

w ramach POIG 2007-2013. Dla realizacji kamieni milowych zdefiniowano ryzyka i działania 

zaradcze do podjęcia w celu ich ograniczenia i dotrzymania terminów uzyskania kamieni 

milowych (wykazane w rejestrze ryzyk).  
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8.2.12. Sposób kontroli kamieni milowych 

Postępy w realizacji Projektu (osiąganie jego kamieni milowych) będą kontrolowane 

z uwzględnieniem zasad metodyki PRINCE2 w ramach procesów: zarządzania ryzykiem, 

zarządzania jakością i zarządzania zmianą.  

Kontrolę realizacji kamieni milowych prowadził będzie Kierownik Projektu. Opis kamieni 

milowych (pkt 8.2.11. – Przebieg realizacji projektu) przedstawia informacje w jaki sposób 

i na podstawie jakiego dokumentu potwierdzana będzie data osiągnięcia kamienia 

milowego.  

Informacje dotyczące statusu realizacji poszczególnych kamieni milowych prezentowane 

będą w następujących dokumentach: 

1) Dokumentacja zarządcza projektu – m.in.: raporty okresowe, plany etapów, raporty 

końca etapów, raport końca projektu; 

2) Wnioski o płatność pośrednią; 

3) Prezentacje i raporty dla Komitetu Sterującego. 

 
8.2.13. Diagram struktury produktów Projektu 

W ramach realizacji Projektu zostaną wytworzone produkty zarządcze i produkty 

specjalistyczne, produkty te zostały przedstawione na poniższym diagramie. 

Produkty zostały podzielone na siedem głównych grup: Aplikacja, e-Usługi, Infrastruktura, 

Zdigitalizowane rejestry, Promocja, Audyt oraz Dokumentacja, z których każda przedstawia 

produkty specjalistyczne.  

Poniższy diagram przedstawia strukturę planowanych produktów Projektu. 
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Rysunek 22. Diagram struktury produktów  

 

 

Produkty 
zarządcze

Dokument 
Inicjujący Projekt

Opis Produktu

Uzasadnienie 
Biznesowe

Zarządzenie 
Ryzykiem

Zarządzanie 
Jakością

Komunikacja
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8.2.14. Diagram następstwa produktów Projektu 

W ramach Projektu poszczególne produkty będą dostarczane w zależności od kolejności ich 

wytwarzania.  Umieszczenie na Diagramie Następstw Produktów działań, jakie mają zostać 

wykonane w ramach Projektu w celu uzyskania poszczególnych Produktów, prezentują 

logiczną sieć działań, oraz strukturę harmonogramu Projektu. Poniższy diagram przedstawia 

kolejność wytwarzania lub pozyskiwania Produktów oraz współzależności jakie między nimi 

zachodzą. 
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Rysunek 23. Diagram następstwa produktów 
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8.2.15. System monitoringu i kontroli w Projekcie 

Postęp realizacji niniejszego Projektu będzie stale monitorowany, poprzez m.in. proces 

zarządzania ryzykiem, weryfikację zgodności Projektu z zakresem, harmonogramem,  

budżetem, planem alokacji zasobów. Monitorowane będzie także osiąganie założonych 

celów i korzyści oraz wskaźników Projektu. 

Kontrolowanie 

W kontroli postępów w ramach realizacji Projektu, zgodnie z metodyką PRINCE2, będą 

wykorzystywane następujące narzędzia: 

 Odbiory produktów Projektu – zadania przewidziane w harmonogramie rzeczowo-

finansowym; 

 Realizacja Projektu w ramach ustalonych tolerancji – zgodnie z tolerancjami 

określonymi w Planie Projektu i Planach poszczególnych Etapów; 

 Opisy produktów – dostarczanie Produktów zgodnych z opisami produktów – opisy 

produktów znajdują się na poziomie każdego planu (Projektu, etapu, grupy zadań); 

 Zarządzanie Grupami Zadań – zarządzanie grupami zadań, ma to swoje 

odzwierciedlenie w odniesieniu do umów realizowanych przez Wykonawców 

zewnętrznych; 

 Przeprowadzanie kontroli jakości – zgodnie ze Strategią Zarządzania Jakością; 

 Zarządzanie ryzykiem – zgodnie ze Strategią Zarządzania Ryzykiem. 

Monitorowanie 

Monitorowanie postępów realizacji niniejszego Projektu odbywać się będzie regularnie przy 

wykorzystaniu następujących raportów: 

 Raport z Punktu Kontrolnego – przedstawia realizację Grupy Zadań w danym okresie 

Planu Grupy Zadań; 

 Raport Okresowy – obrazuje realizację Projektu w danym okresie realizacji do Planu 

Etap; 

 Raport Końcowy Etapu – przedstawia realizację Etapu w doniesieniu Planu Etapu; 

 Raport Końcowy Projektu – prezentuje realizację Projektu w odniesieniu do Planu 

Projektu. 

8.2.16. System zarządzania ryzykiem 

Istotą efektywnej realizacji Projektu jest zarządzanie niepewnością, złożonością 

i niejasnością. 
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Zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniami i szansami oraz proponowanie rozwiązań 

zagadnień stanowią środki osiągania założeń Projektu. Ryzyko definiuje się jako niepewność 

uzyskania zaplanowanego wyniku, związaną z występowaniem zagrożeń i szans dla Projektu, 

czyli okoliczności, które (jeśli zajdą) będą wywierać wpływ na realizację zamierzeń. Ich efekty 

mogą mieć dla Projektu charakter zarówno negatywny (zagrożenia), jak i pozytywny (szanse). 

Zagrożenie lub szansa, które się zmaterializuje i staje się problemem, może być źródłem 

zagadnienia. 

Istotą zarządzania ryzykiem jest zaplanowanie działań, które zapobiegną materializacji 

zagrożeń i zmniejszą ich skutki, jeśli się zmaterializują oraz pozwolą maksymalnie 

wykorzystać szanse.  

Zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzanie ryzykiem w Projekcie będzie składać się z kilku 

kroków: 

 identyfikacja zagrożenia lub szansy, 

 ocena prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu na Projekt – ocena ryzyka, 

zaplanowanie działań zapobiegawczych dla zagrożenia i działań mających na celu 

wykorzystanie szansy oraz zaplanowanie działań na wypadek, gdyby zagrożenie lub 

szansa się zmaterializowały, 

 wdrożenie zaplanowanych działań i monitorowanie oraz raportowanie, 

 przekazanie informacji zwrotnej do Projektu, jeżeli zagrożenie lub szansa była 

eskalowana z poziomu projektu. 

Kluczowymi dokumentami w obszarze zarządzania ryzykiem będą Strategia Zarządzania 

Ryzykiem i Rejestr Ryzyka Projektu opracowane zgodnie z przyjętymi standardami i ogólną 

metodyką realizacji Projektu – Prince2. 

8.2.16.1. Strategia zarządzania ryzykiem 

Strategia zawiera procedurę zarządzania ryzykiem w Projekcie, która bazuje na technikach 

stosowanych zgodnie z metodyką zarządzania projektem PRINCE2. Procedura przedstawiona 

została w 5 krokach, powtarzanych cyklicznie. 

Proces zarządzania ryzykiem odbywać się będzie na bieżąco podczas realizacji Projektu, 

oznacza to że wszystkie działania odbywać się będą niezwłocznie po zaistnieniu takiej 

potrzeby. W dalszej części podrozdziału opisane zostały wszystkie czynności związane 

z zarządzaniem ryzyka. 

Identyfikuj 

Podczas realizacji tego etapu zorganizowana zostanie sesja narady prowadzona przez osobę 

wykwalifikowaną w technice identyfikacji (burza mózgów) na której są identyfikowane 
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ryzyka (zarówno zagrożenia jak i szanse) wpływające na Projekt. Ryzyka odnotowywane 

w prowadzonym przez Wnioskodawcę Rejestrze Ryzyk. 

Oceniaj 

Etap ten polega na dokonaniu oceny zagrożeń i szans dotyczących Projektu w kategoriach 

prawdopodobieństwa i wpływu. W celu oszacowania ryzyka Wnioskodawca wykorzysta 

technikę macierzy prawdopodobieństwa/wpływu. Zawiera ona wartości klasyfikacyjne które 

pozwalają ująć ryzyko w ujęciu jakościowym. 

Planuj 

Krok ten polega na opracowaniu planu reakcji zarządczych na zidentyfikowane ryzyko 

(zagrożenia i szanse). Plan ten ma na celu usunięcie lub zmniejszenie zagrożeń oraz 

maksymalizację szans. W ramach niniejszego etapu dokonuje się identyfikacji i oceny szeregu 

możliwych reakcji na zagrożenia i szanse. 

Wdrażaj 

Etap ma na celu zapewnienie, aby planowane reakcje na ryzyko zostały zrealizowane, ich 

efektywność była monitorowana oraz aby zostały podjęte działania korygujące w przypadku 

gdyby reakcje te nie spełniały związanych z nimi oczekiwań. W ramach działań związanych 

z niniejszym krokiem przypisane zostaną role (Właściciela ryzyka i Wykonawcy reakcji na 

ryzyko) i obowiązki mające na celu wspieranie Kierownika Projektu w zarządzaniu ryzykiem. 

Znaczący jest fakt, że Właściciel ryzyka i Wykonawca reakcji na ryzyko może być jedną i tą 

samą osobą. 

Komunikuj 

Niniejszy krok jest realizowany w sposób ciągły. Komunikacja zapewnia, aby informacje 

o ryzykach (szanse i zagrożenia) dotyczących Projektu były przekazywane zarówno w ramach 

Projektu, jak i na zewnątrz, do interesariuszy. Ryzyka komunikowane są w ramach 

następujących produktów zarządczych: 

 Raporty z Punktów Kontrolnych, 

 Raporty Okresowe, 

 Raporty Końcowe Etapów, 

 Raporty Końcowe Projektu. 

Strategia Zarządzania Ryzykiem określa zasady oraz procesy, za pomocą których osoby 

zarządzające projektem będą mogły minimalizować ryzyka z nim związane. Osoby te są 

odpowiedzialne za: identyfikowanie, klasyfikowanie i ocenianie rzeczywistych oraz 
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potencjalnych zagrożeń (ryzyka) realizacji celów, definiowanie alternatywnych działań 

obniżających ryzyko, poprzez: 

 zmniejszenie stopnia narażenia, 

 redukcję potencjalnej szkody, 

 usprawnienie procedury zapobiegawczej lub naprawczej, 

 wprowadzenie odpowiedniego systemu planowania, kontroli i reagowania, 

 ustalenie ram czasowych i tzw. kamieni milowych , 

 prowadzenie bieżącej, systematycznej oceny i analizy ryzyka oraz poszukiwanie 

alternatywnych rozwiązań, jednocześnie koncentrując się na ciągłym zmniejszaniu 

stopnia narażenia na ryzyko, 

 ponawianie lub korygowanie ocen ryzyka podczas ponownego definiowania lub 

zmiany planów albo celów projektu, 

 przedstawienie zarządzania ryzykiem oraz rozwiązań dotyczących ryzyk jako 

integralny element osiągania ogólnych celów Projektu. 

Monitorowanie ryzyka: 

Jak wiadomo, zarządzanie ryzykiem stanowi proces ciągły. W związku z powyższym należy 

nieprzerwanie prowadzić identyfikację zagrożeń na wszystkich etapach Projektu, oraz 

podejmować działania przeciwdziałające ich wystąpieniu jak również działania łagodzące 

skutki zagrożeń. 

Każde ryzyko musi mieć właściciela, który jest osobiście odpowiedzialny za bieżące 

monitorowanie parametrów ryzyka, a szczególnie prawdopodobieństwa i bliskości. Każda 

zaobserwowana zmiana tych parametrów musi być niezwłocznie przekazywana 

Kierownikowi Projektu. 

Domyślnym właścicielem wszystkich ryzyk jest Kierownik Projektu. Przydzielenie innych osób 

dotyczy zwykle ryzyk o największej ocenie punktowej lub największej dynamice zmian. 

Przydziału właściciela ryzyka dokonuje Kierownik Projektu, ale za zgodą osoby wyznaczonej. 

Właściciel ryzyka może się zmieniać, podobnie jak samo ryzyko. 

Poza tym, właścicielem ryzyka może być Kierownik Zespołu, członek Komitetu Sterującego 

czy dowolna inna osoba związana z projektem – najlepiej taka, której ryzyko dotyczy 

bezpośrednio lub taka, która ma najlepsze warunki do jego monitorowania. 

8.2.16.2. Rejestr ryzyk 

Wszystkie informacje o pojawiających się ryzykach będą wprowadzane przez Kierownika 

Projektu do Rejestru ryzyk. Zakłada się, iż Rejestr ryzyk będzie prowadzony w formie arkusza 

elektronicznego MS Excel. Na etapie przygotowywania niniejszego studium wykonalności 
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dokonano wstępnej analizy ryzyka. Głównym zadaniem Rejestru ryzyk jest rejestrowanie 

i przechowywanie informacji dotyczących zidentyfikowanych szans i zagrożeń dotyczących 

Projektu. Każde zidentyfikowane ryzyko będzie opisane następującymi parametrami: 

 Identyfikator ryzyka; 

 Autor zgłoszenia; 

 Data zarejestrowania;  

 Kategoria ryzyka; 

 Opis ryzyka; 

 Prawdopodobieństwo; 

 Wpływ i wartość oczekiwana ryzyka;  

 Bliskość; 

 Proponowana reakcja;  

 Opis działań do podjęcia; 

 Status ryzyka; 

 Właściciel ryzyka;  

 Wykonawca reakcji. 

8.2.17. System zarządzania jakością 

Zarządzanie Jakością w Projekcie ma zapewnić, że jego interesariusze osiągną planowane 

korzyści. Zarządzanie jakością będzie prowadzone w sposób ciągły w trakcie całego cyklu 

życia Projektu, a nawet po jego zakończeniu, z uwagi na to, że korzyści będą również 

realizowane po zakończeniu Projektu. Tak więc, osiąganie ustalonych poziomów 

jakościowych musi stanowić integralną część wszystkich codziennych działań Projektu we 

wszystkich obszarach mających wpływ na jakość. 

Zarządzanie jakością służy osiągnięciu celów strategicznych Projektu. Wyniki przeglądów 

jakości w Projekcie ujmowane są w Rejestrze Jakości. 

Zarządzanie jakością w niniejszym Projekcie, zgodnie z metodyką PRINCE2, jest oparte 

o  metody obejmujące następujące działania: 

 przygotowanie dokumentu zawierającego opis produktów wraz z kryteriami jakości; 

 przegląd jakości zgodnie z odpowiednią procedurą opracowaną po uruchomieniu 

Projektu; 

 odbiory produktów zgodnie z opracowaną procedurą; 

 stosowanie standardów jakości, które będą określane i utrzymywane w Projekcie; 

 sporządzenie zakresu obowiązków i ról dotyczących czynności związanych z realizacją 

strategii zarządzania jakością; 
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 opracowanie odpowiednich metod i technik wykorzystywanych w zarządzaniu 

jakością; 

 dokumentowanie działań związanych z zapewnieniem jakości produktów – 

w dokumencie Rejestr Jakości. 

Planowanie jakości 

Planowanie jakości w niniejszym Projekcie zostanie zrealizowane w oparciu o wytyczne 

zawarte w metodyce zarządzania – PRINCE2, która zostanie dostosowana do realiów 

Projektu. Znaczące przy określaniu planów jakości będzie: 

 zdefiniowanie produktów z określeniem dla nich kryteriów jakości; 

 specyfikacja technik i metod dla zapewnienia i kontroli jakości; 

 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich realizację. 

Zasadnicze wymagania w zakresie planowania jakości dotyczą: 

 uszczegółowienia wymagań jakościowych przy planowaniu produktów; 

 planowania działań zapewnienia kontroli jakości dla realizowanych prac i produktów; 

 uzyskania akceptacji dla planowanego podejścia do jakości; 

 realizacji uzgodnionych działań zapewnienia kontroli jakości; 

 przeprowadzenia przez Wykonawców wewnętrznych kontroli jakości przed 

przekazaniem produktu. 

Poniżej przedstawiona została tabela zawierająca informację o zasadach odpowiedzialności 

w procesie planowania jakości. 

Tabela 15. Zakres odpowiedzialności w procesie planowania jakości 

 Kierownik Projektu Kierownik Zespołu 

Wykonawcy  

Terminy uzgadniania 

propozycji  

Grupa 

zadań 

Akceptuje Opracowuje Najpóźniej, gdy przedstawia 

plan dla Grupy Zadań 

Produkt  Akceptuje dla produktów 

głównych lub ich stadiów. 

Akceptuje dla produktów 

zarządczych oraz produktów 

cząstkowych. 

Opracowuje Najpóźniej w momencie 

zezwalania na realizację  

Wdrożenie Akceptuje Opracowuje  Wraz z planem wdrożenia 
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Wszystkie Produkty umieszczone w strukturze podziału produktów będą posiadały 

zdefiniowane kryteria akceptacji oraz narzędzia i techniki zapewnienia kontroli jakości. Za 

wyjątkowe będą uważane sytuacje, gdy Wykonawca uważa tworzenie planu działań 

zapewnienia kontroli jakości za zbędne, wtedy zobowiązany jest do zgłoszenia wniosku 

o odstępstwo (nie może zostać zgłoszone dla produktów głównych). Kierownik Projektu jest 

upoważniony do zaakceptowania/odrzucenia wniosku. 

Metody zapewnienia jakości 

Wszelkie działania jakościowe posiadają określone metody zapewnienia jakości, czyli 

wszelkie przejawy prac projektowych, których celem będzie zabezpieczenie osiągania 

zdefiniowanych kryteriów jakości produktów.  

Wszelkie działania wytwarzania oprogramowania realizowane będą w oparciu o przyjęte 

metody zapewnienia jakości. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia przyjętych 

metod zapewnienia jakości dla wszystkich działań, w szczególności: 

 zapewnienia jakości wymagań funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych, 

 zapewnienia jakości prac wytwórczych, w tym testowania, 

 zapewnienia jakości prac wdrożeniowych, 

 zapewnienia jakości przyszłego utrzymania systemu, w tym realizacji przekazania. 

Poziom szczegółowości opisu będzie zależny od poziomu planowania prac: 

 poziom produktu – podstawą wyznaczenia kryterium jakości będą narzędzia 

i techniki, wspierające uzyskanie właściwej jakości wytwarzanego produktu. Poziom 

ten będzie cechował się potrzebą szczegółowej informacji. 

 poziom Grupy Zadań – zamieszczone zostaną informacje dotyczące technik i narzędzi 

stosowanych dla wszystkich wytwarzanych produktów, które powstają w ramach 

Grupy Zadań, 

 poziom etapu – spis narzędzi, technik metod i ról, na odpowiednim poziomie 

ogólności odnoszącym się do produktów i Grup Zadań, 

 poziom wdrożenia – informacje o technikach i narzędziach, przy czym na tym 

poziomie specyfikacji będzie miała charakter wykazu. 

Prowadzone będą wszelkie działania weryfikacyjne i kontrolne w odniesieniu do działań 

zapewniania i kontroli jakości. Celem prowadzenia takich czynności będzie ocena stopnia 

stosowania przez Wykonawcę zaplanowanych metod zapewniania jakości. W procesie 

weryfikacji i kontroli wykorzystywane będą następujące narzędzia kontroli: 

 audyty – przeprowadzone przez niezależnego audytora wybranego w drodze 

przetargu nieograniczonego, 
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 testy wewnętrzne Wykonawcy, 

 testy akceptacyjne przeprowadzane przez Beneficjenta.  

Kontrola jakości 

Pod pojęciem kontroli jakości należy rozumieć proces systematycznej, ustrukturalizowanej 

oceny parametrów jakościowych produktu, przeprowadzonej w sposób zaplanowany 

i zorganizowany oraz udokumentowany. Celem procesu jest ocena spełnienia wymagań 

przez produkt. W ramach prac Wykonawców planowana jest dwustopniowa kontrola jakości. 

W ramach tego działania zastosowana zostanie metoda Technika Przeglądu Jakości PRINCE2. 

Opis sposobu przeprowadzenia i zakres przeglądu będą wchodzić w skład Opisu Produktu, 

który podlega uzgodnieniom na etapie planowania prac danego etapu. Dwustopniowa 

kontrola jakości realizowana będzie poprzez: 

 Zrealizowanie przez Wykonawcę wewnętrznej kontroli jakości produktu planowanego 

do przekazania do odbioru, z zastosowaniem Technik Przeglądu Jakości PRINCE2. 

Zgłoszeniu do odbioru może podlegać tylko i wyłącznie produkt, dla którego 

wewnętrzny przegląd jakości zakończył się wynikiem pozytywnym. 

 Zgłoszenie przez Wykonawcę ukończonego produktu wraz z Protokołem przeglądu 

jakości do akceptacji. 

 Zgłoszenie produktu do odbioru, który zostaje weryfikowane przez Wnioskodawcę 

pod kątem jakości według uzgodnionego scenariusza. Powtarzane są czynności 

przeglądu jakości wg kroków zastosowanych przez Wykonawcę w ramach przeglądu 

wewnętrznego. 

Przeprowadzone zostaną cząstkowe przeglądy jakości, które mają na celu zapewnienie stałej 

kontroli spełnienia wymagań przez Produkt. Cząstkowe przeglądy jakości będą 

przeprowadzane przez Wykonawcę w zakresie przez niego zaproponowanym i ustalonym 

z Wnioskodawcą. 

Rejestr jakości 

Rejestr Jakości stanowi narzędzie zapewniające bieżącą kontrolę jakości. Rejestr ten 

przechowuje sumaryczne zestawienia wszystkich planowanych i przeprowadzonych działań 

dotyczących jakości takich jak audyty, testy, przeglądy jakości. Jest on pomocny 

Kierownikowi Projektu w trakcie przeglądu postępów prac. 

Wymaganym jest, aby każdy wpis w Rejestrze Jakości zawierał, co najmniej następujące 

informacje: 

 Numer wpisu - nadawany każdemu działaniu,  

 Nazwa produktu, którego dotyczy, 
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 Role – osoby odpowiedzialne za czynności zarządzania jakością, 

 Terminy – daty planowania i wykonania czynności, 

 Wyniki działania dotyczącego jakości, 

 Zapisy jakości – odniesienia do dokumentacji inspekcji jakości, 

 Data zatwierdzenia – jest to data kiedy wszystkie działania naprawcze zostały 

zatwierdzone (jeśli nastąpiło zatwierdzenie), 

 Osoba zatwierdzająca (jeśli nastąpiło zatwierdzenie). 

Rejestr jest źródłem kluczowych informacji, wiążąc to co było planowane i uzgodnione 

w Strategii Zarządzania Jakością i Opisach Produktu z faktycznie przeprowadzonymi 

działaniami dotyczącymi jakości. 

Testy 

Głównym celem realizacji Projektu jest wdrożenie Systemu do świadczenia usług 

elektronicznych i udostępnienie e-usług interesariuszom Projektu. W ramach Projektu 

zostanie dostarczone oprogramowanie Systemu, dlatego wymaga się przeprowadzenia 

testów podczas wdrażania platformy oraz e-usług. 

W ramach realizacji prac projektowych planowane jest przeprowadzenie różnego rodzaju 

testów:  

 Testy wewnętrzne 

 Testy akceptacyjne 

 Testy bezpieczeństwa 

 Testy WCAG 2.0 

 Testy powdrożeniowe 

Testy przeglądu jakości 

Zgodnie z przyjętą metodyką PRINCE2 narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie 

systematycznej inspekcji jakości produktów jest Technika Przeglądu jakości. Głównym celem 

stosowania ww. techniki jest ocena zgodności Produktu z ustalonymi kryteriami jakości. 

Wynik przeglądu stanowi podstawę do potwierdzenia faktu zakończenia prac nad Produktem 

oraz możliwości akceptacji przez Wnioskodawcę. 

Technika Przeglądu Jakości będzie zgodna z metodyką PRINCE2, zostanie ona zastosowana 

w Projekcie zgodnie z przyjętymi następującymi założeniami: 

 Scenariusz przeglądu jakości dla danego produktu będącego elementem Opisu 

Produktu, podlega uzgodnieniom oraz akceptacji przez Wnioskodawcę. Scenariusz 
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uzgodniony jest na etapie planowania prac nad Produktem, przed uruchomieniem ich 

realizacji; 

 Przegląd jakości jest realizowany dwustopniowo: 

o Pierwszego przeglądu dokonuje Wykonawca, wykonując wewnętrzną kontrolę 

według uzgodnionego scenariusza. W przypadku pozytywnego wyniku kontroli 

Produkt zostaje zgłoszony do odbioru wraz z przekazaniem Protokołu 

z wewnętrznych testów akceptacyjnych.  

o W drugiej kolejności przeglądu dokonuje Beneficjent, wykorzystując uzgodniony 

scenariusz testowy. 

Opisy produktów i kryteria jakości 

Opisy Produktów głównych oraz cząstkowych zostaną opracowane na etapie planowania. 

Opisy Produktów zostaną przygotowane zgodnie z przyjętym sposobem planowania prac na 

różnych poziomach zarządzania. Prace nad Opisem Produktu będą przebiegały następująco: 

 Zgodnie z zakresem prac opracowany zostanie proponowany Opis Produktów; 

 Zaproponowany Opis Produktów będzie podlegać uzgodnieniom ze strony 

Wnioskodawcy. 

Oprócz Opisu Produktów dostarczone zostanę kryteria jakości. Kryteria jakości powinny być 

wystarczająco szczegółowe i jasne, aby osoby dokonujące przeglądu produktu były w stanie 

jednoznacznie potwierdzić czy produkt spełnia określone dla nich wymogi. 

8.2.18. System zarządzania zmianą 

Tolerancje projektu 

Tolerancje określają akceptowalne granice Projektu, których osiągnięcie nie będzie miało 

negatywnego wpływu na realizację Projektu. W ramach tych granic docelowe wskaźniki 

Projektu tj. koszt, czas, zakres, jakość ryzyko i korzyść mogą odbiegać od przyjętych założeń. 

Granice pozwalają na swobodę w realizacji poszczególnych zadań. 

Metodyka PRINCE2 nie narzuca z góry określonego poziomu tolerancji jaki należałoby przyjąć 

w ramach realizacji Projektu. Wszystkie tolerancje określane są podczas przygotowywania 

planu (z dowolnego poziomu). 

W ramach realizacji niniejszego Projektu zdefiniowane zostały następujące tolerancje: 

 Tolerancja kosztów - zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie o dofinansowanie.  

 Tolerancja jakości - tolerancja określona indywidualnie dla każdego kryterium jakości 

poprzez podanie dopuszczalnego przedziału wartości dla każdego produktu.  
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 Tolerancja korzyści – akceptowalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści, informacja 

nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści zostanie 

udokumentowana w Uzasadnieniu Biznesowym. 

 Tolerancja czasu – akceptowalne odchylenie od planowanego czasu w ramach Etapu, 

informacja nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Szczególnym 

przypadkiem jest odchylenie od planowanego czasu, wykraczające poza Etap, które 

musi być przekazane na wyższy szczebel zarządzania. 

 Tolerancja zakresu – akceptowalne odchylenie zakresu planu, które jest dozwolone 

zanim odchylenie to należy przekazać na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja 

zakresu zostanie udokumentowana w odpowiednim planie w formie zapisu lub 

odniesienia do diagramu struktury produktów. 

W sytuacji przekroczenia wskaźników wyznaczonych za pomocą tolerancji powinno się 

zastosować metody ujęte w zarządzaniu zmianą zgodnie z przyjętą metodyką zarządzania 

projektami. 

Zarządzanie zmianą 

Proces Zarządzania zmianą obejmuje swym zakresem ocenę wpływu potencjalnych zmian, 

ocenę ich kosztów oraz podjęcie decyzji o wprowadzeniu lub niewprowadzaniu 

zaproponowanej zmiany. Proces zarządzania zmianą rozpoczyna się zgłoszeniem Wniosku 

o Zmianę, będącego zagadnieniem projektowym. Wdrożenie zmiany będzie wymagało 

wyrażenia zgody Komitetu Sterującego. Decyzja Komitetu Sterującego dotycząca 

wprowadzenia zmiany będzie uwzględniała korzyści oraz ryzyko wynikające ze zmiany oraz 

koszt i czas potrzebny na jej wprowadzenie. 

Proces zarządzania zmianą zgodny z przyjętą metodyką zarządzania PRINCE2 został 

przedstawiony na poniższym rysunku. 

Rysunek 24. Procedura sterowania zagadnieniami i zmianami 
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Proces zarządzania zmianą zostanie udokumentowany zgodnie z przyjętą metodyką 

zarządzania projektem – PRINCE2. W ramach działań związanych z udokumentowaniem 

procesu zarządzania zmianą stworzone zostaną takie dokumenty jak Rejestr Zagadnień oraz 

Rejestr Zmian. 

Realizacja każdej zmiany zakończy się odbiorem zmiany oraz jej udokumentowaniem. Sposób 

odbioru zmiany powinien zostać opisany w Propozycji realizacji zamiany. Realizacja zmiany 

musi obejmować aktualizację wszystkich związanych z przedmiotem zmiany produktów 

dokumentacyjnych.  

Odbiór zmiany będzie realizowany zgodnie z przyjętymi w Propozycji realizacji zmiany 

założeniami. Procedura odbioru zmiany będzie zależała od charakteru zmiany i będzie 

zawierać następujące kroki: 

 Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia realizacji zmiany; 

 Weryfikacja produktów, objętych zmianą. Weryfikacja obejmuje wszystkie produkty 

objęte zmianą. Forma weryfikacji zostanie określona w uzgodnionej miedzy stronami 

Propozycji Realizacji Zmiany; 

 Zgłaszanie uwag oraz usuwanie błędów i usterek; 

 Zatwierdzenie produktów przez Zamawiającego; 

 Archiwizacja poprzednich wersji produktów i zastąpienie ich nowymi wersjami, 

powstałymi w wyniku realizacji Zmiany. 

W ramach realizacji Projektu przewiduje się także zastosowanie w trakcie kluczowego 

kontraktu z Wykonawcą Systemu procedury zmian, uwzględniającej wytyczne w tym zakresie 

opracowane przez Ministerstwo Cyfryzacji wzorcowe klauzule w umowach IT.  

Wszelkie zmiany, zarówno istotne, które wraz z warunkami ich wprowadzenia będą 

przewidziane w Umowie z Wykonawcą lub których wprowadzenie możliwe jest zgodnie 

z przepisami prawa, jak i nieistotne będą dokumentowane w ramach Procedury Kontroli 

Zmian. Procedura Kontroli Zmian zostanie rozpoczęta przez zgłoszenie przez Kierownika 

Kontraktu jednej ze Stron Kierownikowi Kontraktu drugiej Strony wniosku o dokonanie 

zmiany. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 

 przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania wniosku 

przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany; 

 przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia 

projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 

Założenia projektowe dotyczące dokonania zmiany będą prezentować wszelkie aspekty 

zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności 

opis prac dodatkowych wraz z proponowanymi kryteriami Odbioru, wpływ dokonania 
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zmiany na Harmonogram, zmiany dotyczące zakresu funkcjonalnego lub pozafunkcjonalnego 

Oprogramowania, zakres współdziałania oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla 

Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. Założenia projektowe 

dotyczące danej zmiany będą obejmować także wskazanie podstawy prawnej jej 

wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności 

zmiany w danym przypadku. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany 

składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym 

przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej 

konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, w szczególności 

danym produktem, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca 

zobowiązany będzie do prowadzenia prac zgodnie z Umową, w tym w szczególności 

z Harmonogramem, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji 

o wstrzymaniu prac. Decyzję o wstrzymaniu prac podejmie Kierownik Projektu ze strony 

Zamawiającego. 

W ramach kontraktu z Wykonawcą przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do 

Umowy w przypadku uzasadnionych przyczynami technicznymi, w szczególności 

ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych, konieczności zmiany: 

 sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych 

narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,  

 zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub 

niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, 

spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb 

Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian 

uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na 

modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji. 

Dodatkowo, przewiduje się możliwość wprowadzenia odpowiedniej zmiany Harmonogramu, 

jeżeli będzie to konieczne dla uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji 

zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian 

organizacyjnych. Przewiduje się także możliwość wprowadzenia do Harmonogramu 

Szczegółowego zmian niewpływających na terminy określone Harmonogramem Ramowym, 

jeżeli wprowadzenie takich zmian będzie uzasadnione ze względów technicznych lub 

organizacyjnych i nie powoduje konieczności poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych 

kosztów.  

Zmiany Harmonogramu Szczegółowego mają na celu uelastycznienie zarządzania bieżącą 

realizacją kontraktu, przy czym możliwość wprowadzania zmian będzie ograniczona 

i uzależniona od ustalonych terminów określonych Harmonogramem Ramowym, który 

ustalony będzie w poparciu o kamienie milowe.  
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Zarządzaniem zmianą objęta zostanie także dokumentacja i oprogramowanie wytwarzane 

w ramach projektu. W procesie tworzenia oprogramowania zastosowane zostaną 

mechanizmy kontroli wersji, a dokumenty oraz oprogramowanie będą składowane 

w zdefiniowanym repozytorium. 

8.2.19. Utrzymanie systemu w okresie trwałości 

Utrzymanie i rozwój Systemu PUEUP w okresie trwałości zostanie zapewnione przez 

Wnioskodawcę, a ich finansowanie zostanie zapewnione w ramach środków budżetowych 

UPRP jako jednostki administracji centralnej.  

Roczny koszt utrzymania Systemu oszacowano na kwotę 829 548,75 zł brutto (674 429,88 zł 

netto). Uwzględniono nakłady odtworzeniowe sprzętu i oprogramowania, koszty energii 

elektrycznej, usługi serwisu pogwarancyjnego, koszty modyfikacji i rozwoju Systemu, a także 

koszty audytu Systemu oraz wynagrodzenia pracowników (3 osoby) zajmujących się 

(w wymiarze pełnego etatu) utrzymaniem i rozwojem PUEUP (przede wszystkim 

w kontekście zmieniających się potrzeb użytkowników, zmian prawnych i technologicznych).  

W ramach kontraktu z Wykonawcą, jako jeden z mechanizmów elastycznego zarządzania 

kontraktem oraz mając na uwadze maksymalny okres utrzymania dostarczanego rozwiązania 

tj. do roku 2023, zabezpieczona zostanie dodatkowa pula roboczogodzin przeznaczona na 

bieżące utrzymanie i modyfikacje Systemu. Umożliwi to szybkie reagowanie na potrzeby 

użytkowników Systemu i ewentualne zmiany wynikające przepisów prawa. Identyczny model 

utrzymania zostanie utrzymany w okresie pogwarancyjnym, w całym okresie trwałości 

projektu – w tym celu przeprowadzony zostanie przetarg nieograniczony na wyłonienie 

wykonawcy świadczącego usługi utrzymania i rozwoju Systemu PUEUP. 

Jednocześnie w ramach budżetu UPRP przewiduje się systematyczne podnoszenie 

kwalifikacji administratorów Systemu przede wszystkim poprzez szkolenia zewnętrzne 

(w formie tradycyjnej, jak również w formie zdalnej, np. webinariów). Dla użytkowników 

Systemu - pracowników UPRP przewiduje się cykliczne szkolenia z wykorzystaniem 

dostarczonych kursów e-learningowych oraz warsztatów przygotowywanych przez 

administratorów Systemu.  

W okresie trwałości Projektu przewidziano także zapewnienie wsparcia dla najliczniejszej 

grupy użytkowników e-usług - Klientów UPRP. Będzie się ono odbywało przede wszystkim 

poprzez działalność Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej (CI), 

działającego od 16.09.2016 r. jako wyodrębniony Departament w UPRP. Podstawowymi 

zadaniami Centrum (CI) jest udzielanie informacji o ochronie własności przemysłowej 

i prowadzonych postępowaniach w zakresie działania UPRP oraz budowanie Strefy obsługi 

Klienta, z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji: telefon, callback, przewodnik 

głosowy, e-mail, okno kontaktowe, punkt spotkań z ekspertami, centrum informacji, sms. 
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Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej współpracuje z wszystkimi 

komórkami organizacyjnymi UPRP w celu wymiany informacji, w tym z 42 Ekspertami Urzędu 

jako linią wspierającą obsługę informacyjną, z ośrodkami do spraw publikacji procedur dla 

instytucji administracji publicznej na portalach informacyjnych (np. biznes.gov.pl), a także 

z instytucjami międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczącej danych 

statystycznych obrazujących pracę Centrum. O skali potrzeb i ważnej roli CI we wspieraniu 

Klientów UPRP świadczą statystyki dotyczące liczby kontaktów: od stycznia 2016 roku 

pracownicy Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej podjęli ponad 23 tys. 

rozmów telefonicznych, odpowiedzieli na ponad 750 wiadomości e-mail oraz blisko 450 razy 

oddzwaniali do interesantów (callback). W punkcie obsługi bezpośredniej zostało także 

przyjętych ponad 2400 interesantów, którzy przyszli z zapytaniem do Urzędu osobiście.  

Na potrzeby PUEUP przewiduje się poszerzenie zakresu działalności CI o udzielanie informacji 

i wsparcia dla uruchomionych e-usług: zarówno poprzez bieżące wsparcie (help desk) ich 

użytkowników, udzielanie informacji i pomoc techniczną, a po zakończeniu realizacji projektu 

– także o rejestrowanie ewentualnych uwag i sugestii użytkowników co do oczekiwanych 

zmian, poprawy funkcjonalności, interfejsów dla uruchomionych e-usług itp. Pracownicy CI 

zostaną w tym celu odpowiednio przeszkoleni przez członków zespołu projektowego 

(operatorów usług). 

Po zakończeniu Projektu przewiduje się także systematyczne badanie zadowolenia 

użytkowników i Klientów UPRP. Będzie to również poszerzenie zakresu działania już 

prowadzonego przez UPRP jako ankiety satysfakcji Klientów urzędu. Ankieta jest obecnie 

udostępniona on-line na stronie www UPRP. Po wdrożeniu Projektu będzie również 

zaimplementowana w PUEUP jako element dostępny z poziomu profilu użytkownika. 

Formularz ankietowy umożliwi użytkownikom nie tylko wieloaspektową ocenę e-usług, 

z których korzystają, ale także zgłoszenie ewentualnych uwag i sugestii co do oczekiwanych 

zmian, poprawy funkcjonalności, interfejsów, uruchomionych e-usług itp. Uzyskane 

odpowiedzi zostaną wykorzystane następnie w toku prac rozwojowych systemu PUEUP. 

 
8.2.20. Plan działań antykorupcyjnych 

W ramach niniejszego Projektu jako zagrożony korupcją zidentyfikowany został obszar 

zamówień publicznych i związane z nim procesy planowania, przygotowania i prowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacja umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Podczas realizacji Projektu zastosowane zostaną następujące zasady zapobiegania korupcji 

oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych w trakcie realizacji 

zamówień publicznych. Ich integralną częścią będą wydane w 2015 roku przez Centralne 

Biuro Antykorupcyjne: Wskazówki antykorupcyjne dla Urzędników oraz Rekomendacje 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 176 z 256 

 

postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Ponadto, wszystkich 

pracowników UPRP obowiązuje wewnętrzna Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

(System Zarządzania Jakością oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym).  

Pojęcie „korupcja” oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, 

bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej niezależnej korzyści lub jej 

obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub 

zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, niezależną korzyść lub jej obietnicę. 

Członek zespołu projektowego podejmując czynności związane z planowaniem, 

przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany będzie do przestrzegania 

zawodowych kodeksów postępowania i etyki, właściwych regulacji prawnych oraz 

następujących zasad procedury antykorupcyjnej: 

 Zasada rzetelności – pracownicy wykonują swoje obowiązki z najwyższą starannością, 

wykorzystując swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie; 

 Zasada bezinteresowności – pracownicy powinni podejmować decyzje, kierując się 

jedynie dobrem publicznym. Nie powinni kierować się chęcią odniesienia niezależnej 

korzyści; 

 Zasada obiektywizmu – pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych 

pracownicy powinni się kierować kryteriami merytorycznymi; 

 Zasada odpowiedzialności - pracownicy odpowiadają za swoje decyzje i czynności 

oraz mają obowiązek poddawania się wszelkim odpowiednim dla danych stanowisk 

procedurom kontrolnym; 

 Zasada otwartości – pracownicy powinni podejmować decyzje i działać w sposób 

jawny. Powinni podawać uzasadnienie swoich decyzji i ograniczać przepływ 

informacji tylko wtedy gdy wynika to wyraźnie z przepisów; 

 Zasada uczciwości – pracownicy nie mogą zaciągać jakichkolwiek zobowiązań wobec 

osób bądź instytucji, które mogą wywierać na nich wpływ trakcie pełnienia 

obowiązków służbowych; powinni ujawniać wszelkie dodatkowe korzyści uzyskiwane 

w związku z zajmowanym stanowiskiem; powinni informować przełożonych 

o sytuacjach, w których może wystąpić konflikt interesów; 

 Zasada przywództwa – przewodniczący komisji przetargowej, naczelnicy, dyrektorzy 

biur i departamentów oraz ich zastępcy powinni propagować i wspierać realizację 

powyższych zasad zaczynając od siebie i dając przykład innym. 

Każdy pracownik UPRP, jeśli ma podstawy do podejrzenia, że doszło do korupcji, zgłasza to 

odpowiednim osobom lub władzom. Zgłoszenie podejrzenia, że doszło do korupcji pracownik 

przekazuje bezpośredniemu przełożonemu – dyrektorowi departamentu lub biura UPRP oraz 

Dyrektorowi Generalnemu. W razie jednoznacznego zachowania wskazującego na zamiar 
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wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej, pracownik powinien traktować tę sytuację jako 

fakt zaistnienia przestępstwa łapownictwa w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks karny. 

W tej sytuacji pracownik powinien podjąć następujące czynności: 

 nie przyjmować niezależnej korzyści majątkowej lub osobistej; 

 poinformować klienta urzędu, że dopuścił się popełnienia przestępstwa łapownictwa;  

 jeżeli to możliwe dokonać, zgodnie z art. 243 § 1 ustawy Kodeks postępowania 

karnego, obywatelskiego ujęcia sprawcy przestępstwa; 

 niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji bezpośredniego przełożonego oraz 

Dyrektora Generalnego UPRP.  

Pracownikowi UPRP w związku z planowaniem, przygotowaniem oraz prowadzeniem 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy w sprawie 

zamówienia publicznego nie wolno podejmować jakichkolwiek działań, zaniechań lub 

manipulacji prowadzących lub mogących prowadzić do wypaczenia wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia, w tym podejmować arbitralnych rozstrzygnięć lub rozstrzygnięć 

w oparciu o nie merytoryczne przesłanki. Pracownik UPRP zobowiązany jest do 

niezwłocznego ujawnienia okoliczności, które mogą  doprowadzić do zaistnienia u niego 

konfliktu interesów oraz do ujawnienia istniejących konfliktów. 

Ponadto, w UPRP obowiązuje Procedura udzielania zamówień publicznych w UPRP z dnia 

06.03.2014 r., która zapewnia podział kompetencji merytorycznych i formalnych, oddzielając 

uprawnienia do opisu przedmiotu zamówienia i zaciągania zobowiązań od uprawnień 

kierownika Zamawiającego (czynności decyzyjne w toku postępowania). Taki podział 

kompetencji wpływa pozytywnie na ograniczenie ryzyka korupcyjnego i wypracowanie opisu 

przedmiotu zamówienia i dokumentacji przetargowego nie naruszającej zasady zachowania 

konkurencyjności postępowania. 

Cały personel Projektu zostanie zobowiązany do zapoznania się z ww. zasadami i przepisami 

oraz do ich bezwzględnego przestrzegania. 

8.3. PLAN INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU 

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne zaplanowane w ramach niniejszego Projektu 

wynikają z nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również 

indywidualnych beneficjentów środków strukturalnych, obowiązków dot. prowadzenia 

działań komunikacyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.  

Zaplanowane w ramach Projektu działania informacyjno-promocyjne będą zgodne ze 

strategicznymi dokumentami określającymi zasady i obowiązki prowadzenia promocji 

projektów współfinansowanych ze środków UE tj: 
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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – art. 115-117 oraz załącznik 

XII; 

 Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu 

wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania 

instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych 

i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji 

i przechowywania danych – art. 3-5 oraz załącznik II; 

 Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – 

art. 6 ust. 1lit b; 

 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r.w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 – art. 20; 

 Strategią komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; 

 Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; 

 Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020; 

 Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020; 

 Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji. 
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8.3.1. Działania promocyjne planowane do realizacji w ramach niniejszego Projektu 

Działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją Projektu będą przeprowadzone 

przede wszystkim zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy 

i  beneficjenta11. 

W ramach Projektu planuje się podjąć następujące działania: 

 oznaczanie znakiem Unii Europejskiej i Funduszu Europejskiego wszystkich 

dokumentów związanych z realizacją projektu, które mają być publikowane lub 

przekazywane uczestnikom projektu oraz wszystkich materiałów o charakterze 

promocyjnym, 

 zamieszczenie tablic informacyjnych i pamiątkowych w miejscu realizacji projektu (tj. 

w siedzibie UPRP), 

 przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej projektu (opracowanie logo projektu 

wraz z księgą znaku – zlecenie zewnętrzne), 

 zamieszczenie opisu projektu na stronie internetowej UPRP, 

 przekazywanie osobom i podmiotom, biorącym udział w projekcie, informacji 

poprzez zorganizowanie i odpowiednie oznakowanie spotkań informacyjnych dla 

beneficjentów, członków zespołu projektowego oraz prezentacji projektu, 

 zamieszczenie plakietek informacyjnych na zakupionych urządzeniach (w formie 

naklejek). 

Działania informacyjno-promocyjne będą trwały przez cały okres realizacji Projektu. 

W pierwszej kolejności planuje się przygotować Plan promocji, który będzie podstawą do 

podejmowania wszelkich działań promocyjnych, na tym etapie planuje się także stworzyć 

system identyfikacji wizualnej projektu.  

Wszystkie oznaczenia na dokumentach i materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także 

forma, rozmiar i treść będą zaprojektowane zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta oraz wzorami zamieszczonymi w Karcie wizualizacji12. 

Dokumenty i materiały, na których zamieszczane będą oznaczenia to między innymi: 

dokumenty przetargowe, ogłoszenia, analizy, dokumentacja szkoleniowa, raporty, wzory 

                                                      
 

11 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 
Ministerstwo Rozwoju, Aktualizacja z 14 czerwca 2016 r. 

12 Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowi załącznik do Podręcznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 
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umów, wzory wniosków, zaświadczenia, materiały informacyjne, prezentacje multimedialne, 

korespondencja, umowy, a także publikacje, strony internetowe. 

Wnioskodawca planuje wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej i umieszczenie 

jej w miejscu realizacji Projektu.  

UPRP na swojej stronie internetowej oraz na powstałej w ramach projektu platformie 

teleinformatycznej zamieści znaki Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz informacje o realizowanym Projekcie, a także utworzy podstronę 

projektu. Informacje o Projekcie znajdą się także w Biuletynie Informacji Publicznej UPRP. 

Jako działanie dodatkowe, niewymagane zapisami wytycznych, planuje się przygotować 

plakietki informacyjne w formie naklejek oraz tabliczek. Zostaną one umieszczone na 

zakupionych w ramach projektu urządzeniach oraz posłużą do oznaczenia serwerowni, 

w której znajdować będzie się sprzęt zakupiony w ramach Projektu. 

Wnioskodawca, poprzez realizację działań informacyjno-promocyjnych zadba, by wszyscy 

uczestnicy projektu (osoby i podmioty) zostali powiadomieni, że przedsięwzięcie jest 

dofinasowane ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach działań promocyjno-informacyjnych przewiduje się organizację spotkań 

i konferencji z głównymi interesariuszami Projektu, w szczególności z rzecznikami 

patentowymi, kancelariami prawnymi, przedsiębiorcami informujących o udostępnianych w 

ramach Projektu e-usługach oraz możliwościach, funkcjach i obsłudze wdrażanego Systemu 

PUEUP. Wszystkie działania dotyczące informacji i promocji, realizowane w ramach Projektu 

będą dokumentowane i przechowywane wraz z innymi dokumentami projektowymi. 

Dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej będą miały postać: skanów 

dokumentów, zdjęć, zrzutów ze stron internetowych. Obowiązek dokumentowania działań 

zostanie zrealizowany przez UPRP zgodnie z wytycznymi określonymi w Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta. 

Łączne koszty realizacji promocji Projektu wyniosą 200 000 zł brutto, co stanowi 0,95% 

wartości projektu i jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. 

9. ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU 

Celem analizy technicznej Projektu jest wykazanie, że Projekt jest wykonalny pod względem 

technicznym, określenie jego optymalnego kształtu i zakresu projektu pozwalające na 

zaspokojenie potrzeb użytkowników i z uwzględnieniem ich możliwości oraz wykazanie, że 

wybrane rozwiązania są zgodne z najlepszymi praktykami w danej dziedzinie, zapewniają 

niezawodność eksploatacji produktów projektu i nie powodują powstania nadmiernych 

kosztów ich późniejszego utrzymania. 
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9.1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 

 Planowana architektura rozwiązania 

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego zaprojektowana zostanie w oparciu 

o moduły funkcjonalne, które umożliwią realizację projektowanych usług elektronicznych. 

Projektowane moduły to: 

o e-Profil IP – profilowane konto Klienta na PUEUP 

Moduł stanowiący główny punkt dostępu do usług wymagających autoryzacji. Moduł będzie 

umożliwiał Klientom zarządzanie korespondencją, zgłoszeniami, kontaktami, co w znaczny 

sposób ułatwi im prowadzenie spraw z UPRP drogą elektroniczną. Moduł umożliwi dostęp do 

konta e-Profil IP poprzez aplikację mobilną. E-Profil IP będzie realizował funkcję Podpisu 

Elektronicznego, która umożliwi Klientowi podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem 

Profilu Zaufanego (ePUAP) lub podpisu spełniającego wymogi rozporządzenia eIDAS. Moduł 

będzie w pełni profilowany przez Klienta. 

o e-Dokumenty - Wymiana dokumentacji z Klientem w formie elektronicznej 

Moduł odpowiedzialny za elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy Klientem a UPRP. 

Moduł będzie udostępniał narzędzia do zarządzania dokumentami przez Klientów, 

umożliwiając m.in.: dostęp do wysłanych/odebranych dokumentów, tworzenie i zapisywanie 

wersji roboczych, wyszukiwanie dokumentów w/g zadanych kryteriów. W zakresie budowy 

modułu e-Dokumenty niezbędne będzie zapewnienie komplementarności wdrażanych w tym 

zakresie rozwiązań z projektowanymi w ramach prac strumienia e-doręczeń w ramach 

Zespołu ds. Programu Od Papierowej do Cyfrowej Polski przy KRMC, projektującego 

docelowy model e-Doręczeń w Polsce. 

o e-Powiadomienia - Przypominanie i informowanie Klientów o istotnych 

zdarzeniach 

Moduł odpowiedzialny za realizację powiadomień o zbliżającym się terminie wygaśnięcia 

ochrony znaku towarowego i możliwości jego przedłużenia przez złożenie wniosku 

i wniesienie stosownych opłat. W przypadku pozostałych kategorii praw Klient będzie 

powiadamiany wybranym przez siebie kanałem komunikacji o zbliżającym się terminie na 

wniesienie opłaty za kolejny okres ochronny. Powiadomienia będą wysyłane drogą wskazaną 

przez Klienta np. e-mail/SMS/e Profil IP. Dodatkowo, moduł będzie odpowiedzialny za 

komunikację z Klientem posiadającym e-Profil IP, subskrypcję informacji i aktualizację 

interesujących go statusów. 

o e-Rejestry - Prowadzenie i zarządzenie elektronicznymi rejestrami 
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Moduł odpowiedzialny za prowadzenie Rejestrów będących we właściwości UPRP w formie 

elektronicznej. Umożliwi gromadzenie i udostępnianie informacji na temat chronionych 

przedmiotów własności przemysłowej wraz z ich aktualnym stanem prawnym. Moduł 

umożliwi wyszukanie sprawy rejestrach oraz wydanie wyciągu z e-Rejestru i wniesienie 

opłaty (przez e-Płatności). W związku z tym nie będzie potrzeby bezpośredniego (na miejscu 

w UPRP) przeglądania Ksiąg Rejestrowych. 

o e-Płatności - Realizacja płatności elektronicznych 

Moduł odpowiedzialny za elektroniczną obsługę płatności w PUEUP przez automatyczne 

skojarzenie płatności w systemie UPRP z konkretną sprawą. Umożliwi to automatyczne 

sprawdzenie części wymagań formalnych dla prowadzonych spraw. Moduł będzie 

wyposażony w Kalkulator Opłat, który automatycznie wyliczy wysokość opłaty za usługę 

w zależności od danych wprowadzonych do formularza elektronicznego przez Klienta. Moduł 

umożliwi Klientom, w każdym momencie realizacji sprawy, wgląd w historię i status ich 

płatności. W celu zapewnienia funkcjonowania mechanizmu płatności UPRP przeprowadzi na 

etapie projektowania modułu wybór operatora świadczącego usługi obsługi płatności on-

line. Mechanizmy przygotowane w projekcie zagwarantują możliwość skorzystania z usług 

dowolnego operatora płatności elektronicznych w PUEUP, niezależnie czy będzie to operator 

komercyjny czy też operator dedykowany dla administracji publicznej. 

o e-Wyszukiwarka - Wyszukiwanie informacji w zbiorach i publikacjach UPRP 

Moduł odpowiedzialny za wyszukiwanie danych publicznych dotyczących przedmiotów 

własności przemysłowej z poziomu jednej wyszukiwarki poprzez intuicyjny interfejs 

użytkownika. Będzie to nowoczesny system wyszukiwawczy spełniający wymagania stawiane 

tego rodzaju serwisom (np. zapewniające autouzupełnianie pól, przeszukiwanie, pełno-

tekstowe, polska fleksja). Wyszukiwanie informacji będzie możliwe, zarówno w bazach 

systemów dziedzinowych UPRP, jak i publikacjach (BUP, WUP). 

o e-Baza wiedzy - Modernizacja internetowego punktu informacyjno-kontaktowego 

Moduł odpowiedzialny za udostępnienie nowych kanałów komunikacji z Klientem oraz 

zwiększenie atrakcyjności dostępnych materiałów informacyjno-szkoleniowych dla Klienta. 

Moduł będzie zawierał rozwiązania w celu zwiększenia efektywności komunikacji z Klientem 

jak np. interaktywne konsultacje z pracownikiem UPRP w trakcie przeglądania stron UPRP 

(czat, Skype, telefon). Moduł będzie umożliwiał personalizację informacji wyświetlanych dla 

Klienta wg jego własnych potrzeb. Moduł będzie umożliwiał Klientowi dostęp do zasobów 

informacyjnych UPRP także z poziomu aplikacji mobilnej. 

o e-Wsparcie PWW - Dostarczenie narzędzi usprawniających wypełnianie 

formularzy 
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Moduł odpowiedzialny za mechanizmy ułatwiające wprowadzanie oraz weryfikację danych 

do formularzy przez Klientów. Moduł będzie umożliwiać: weryfikację wprowadzanej 

klasyfikacji, sprawdzenie podobieństwa, pobieranie danych o wcześniejszych sprawach, 

automatyczne wypełnianie formularzy danymi pochodzącymi z rejestrów publicznych, 

identyfikację uprawnionych na podstawie danych z KRS. Moduł umożliwi ograniczenie liczby 

duplikatów danych Klientów. 

Projekt zakłada integrację modułów platformy (automatyczną wymianę informacji) 

z elektronicznym systemem obiegu dokumentów (EZD) oraz głównymi systemami 

dziedzinowymi w UPRP tj. BackOffice i SOPRANO. W związku z powyższym przewidziane są 

zadania związane z modernizacją/dostosowaniem systemów UPRP do PUEUP. 

Poniżej przedstawiono projektowany Diagram kontekstowy (schemat uproszczony) PUEUP 

wraz z reprezentacją interfejsów. 

Rysunek 25. Schemat modelu logicznego systemów informatycznych po wdrożeniu PUEUP – stan docelowy „TO 
BE” 

 
Źródło: Opracowanie własne UPRP 
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Produkty Projektu (usługi, aplikacje, komponenty sprzętowo-programowe) będą 

ulokowane w infrastrukturze lokalnej UPRP. PUEUP zostanie wytworzony i udostępniony 

w formie aplikacji sieci WEB ze wsparciem dla urządzeń mobilnych. Szczególnie 

oczekiwane będą rozwiązania oparte o narzędzia i oprogramowanie typu Open Source 

niezależnie od miejsca ich użycia w architekturze systemu. Funkcjonalność 

poszczególnych modułów zostanie zaprojektowana w sposób zapewniający ograniczenie 

złożoności co pozwoli na łatwiejsze modyfikacje systemu w przyszłości. 

Wymiana danych z innymi usługami, w szczególności usługami związanymi 

z udostępnianiem danych z rejestrów publicznych, prowadzona będzie w sposób 

automatyczny. Wymiana danych realizowana będzie poprzez bezpośrednie odwołanie się 

do usług. Nie jest przewidywane kopiowanie danych z rejestrów i innych usług. 

 

 Standardy architektoniczne i technologiczne 

 

W Projekcie będą szeroko stosowane otwarte standardy i technologie zarówno w 

obszarze zarządzania projektem jak i wytwarzania produktów specjalistycznych, w 

szczególności: 

o metodyka zarządzania projektami PRINCE2 m.in. w obszarze prowadzenia 

projektu, zarządzania wytwarzaniem produktów oraz stosowania mechanizmów 

monitorująco-raportujących między zespołem projektowym a Komitetem 

Sterującym; 

o metodyka zwinnego programowania (ang. Agile software development) – grupa 

metod wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjno-

przyrostowym, pozwalająca na regularną adaptację opracowywanych prototypów 

systemu do wymagań użytkowników (Zamawiającego oraz interesariuszy 

projektu)13; 

o metodyka zarządzania ryzykiem MoR m.in. w obszarze identyfikacji i oceny 

ryzyka, mitygacji zagrożeń i wykorzystywania szans oraz raportowania i analizy 

wpływu na projekt; 

o szkielet dla architektury korporacyjnej TOGAF m.in. w obszarze zarządzania 

poszczególnymi domenami architektury; 

                                                      
 

13 Fowler M. The New Methodology. [https://martinfowler.com/articles/newMethodology.html] 
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o zarządzanie usługami ITIL m.in. w zakresie projektowania, wytwarzania, 

wdrażania i ustawicznego doskonalenia wytworzonych e-usług; 

o zarządzanie zmianą Change Management m.in. w obszarze planowania 

i wdrażania zmian; 

o normy ISO/IEC dotyczące inżynierii oprogramowania, w szczególności normy 

SQUARE (normy serii ISO/IEC 2500n); 

o normy ISO/IEC 27001 dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji; 

o normy ISO 9241-11 dotyczącej tworzenia interfejsu użytkownika; 

o standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) z uwzględnieniem 

poziomu AA i wybranych elementów poziomu AAA, 

o narzędzia i oprogramowanie typu Open Source m.in. w warstwie systemowej, 

bazodanowej i aplikacyjnej. 

9.2. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z MINIMALNYMI WYMAGANIAMI DLA SYSTEMÓW 

TELEINFORMATYCZNYCH W TYM WYMAGANIAMI W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI 

Udostępnione w ramach niniejszego Projektu e-usługi zapewnią bezpieczeństwo 

przetwarzania danych zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w 

przepisach takich jak: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 113 t.j.). Dzięki zastosowaniu zasad zapewnienia 

bezpieczeństwa niniejszy Projekt realizuje kryterium merytoryczne dla działania 2.1 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

Poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych przez wdrożone e-usługi został określony jako 

wysoki. Ocena została przygotowana na podstawie publikacji przygotowanej przez 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pt. ABC bezpieczeństwa danych 

osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych14. Efekty finalne Projektu 

w postaci udostępnionych e-usług będą również realizować założenia zapisane w Polityce 

Bezpieczeństwa Informacji i Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Teleinformatycznym 

UPRP. Wymaga się, aby planowane do wdrożenia rozwiązania obejmowały procedury 

awaryjne, procedury przywracania oraz procedury konserwacji, a także redundancje 

                                                      
 

14 https://edugiodo.giodo.gov.pl/file.php/1/INF1/INF_R00.html 

https://edugiodo.giodo.gov.pl/file.php/1/INF1/INF_R00.html
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w  wymaganych obszarach działania biznesu. Funkcjonalności wdrożonych zmian mają na 

celu zachowanie ciągłości działania biznesu. 

System, który zostanie wdrożony będzie spełniał wymagania pozafunkcjonalne dotyczące 

bezpieczeństwa nawiązujące do odpowiednich norm i najlepszych praktyk w danym zakresie 

(standardy i metodyki). Wdrożone rozwiązania będą posiadać w szczególności następujące 

cechy: 

 System będzie zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady 

przetwarzania danych osobowych; 

 Logi systemowe będą  zapisywały wszystkie działania użytkowników (zalogowanych 

i niezalogowanych); rejestrowane będą czynności użytkowników w systemie 

w zakresie obejmującym co najmniej: dokonanie wpisu, usunięcie wpisu, zmiana 

wpisu czy odczytanie danych osobowych; 

 W obszarze wymiany danych zastosowane zostaną protokoły komunikacyjne 

i szyfrujące (SSL/TLS). 

Przy realizacji wdrożenia planowanych w ramach projektu rozwiązań zostaną uwzględnione 

także normy PN-ISO/IEC 2000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2, które określają cykl życia usługi na 

każdym etapie tj. projektowanie, wdrażanie, eksploatację, monitorowanie, przeglądanie, 

utrzymanie i udoskonalenie zarządzania usługą. 

Wszelka wymiana danych w systemie oraz poza nim odbywać się będzie bezpiecznymi 

kanałami, które będą szyfrowane i chronione przed nieuprawnionym dostępem. Ochrona 

danych przed nieuprawnionym odczytem będzie realizowana poprzez zastosowanie 

mechanizmów logowania z wykorzystaniem unikalnego identyfikatora oraz hasła lub poprzez 

mechanizmy profilu zaufanego ePUAP. W ramach Projektu uwzględnione zostaną działania 

i mechanizmy zapewniające utrzymanie zdefiniowanego poziomu bezpieczeństwa, ciągłości, 

wydajności i dostępności. Nieuwierzytelniony użytkownik będzie posiadał dostęp jedynie do 

danych ogólnodostępnych i umieszczonych na stronie internetowej. 

Ponadto: 

 Zastosowany zostanie mechanizm weryfikujący okres ważności hasła – wyznaczony 

zostanie maksymalny limit dni, podczas których hasło będzie akceptowane. Po 

upływie ustalonego czasu wymagana będzie zmiana hasła; 

 Wprowadzony zostanie minimalny wymagany poziom złożoności hasła - ustalona 

zostanie minimalna liczba znaków oraz wymagana kombinacja cyfr i znaków 

specjalnych, małych i dużych liter; 

 Opracowana zostanie procedura ubiegania się o utworzenie konta indywidualnego 

oraz regulamin dla użytkowników. 
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Stworzony system zostanie wyposażony w rejestr zdarzeń, który pozwoli na analizę 

aktywności poszczególnych użytkowników oraz zdarzeń systemowych. Dostęp do takiego 

rejestru posiadał będzie wyłącznie administrator. 

Ponadto, w ramach realizowanych procesów będą przetwarzane dane, które nie są danymi 

niejawnymi, ale stanowią tajemnicę jednostki, np. dane finansowe, zgłoszenia o ochronę 

praw, które nie zostały ujawnione. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano także szereg testów bezpieczeństwa wdrażanego 

systemu. 

Niniejszy projekt zakłada także przetwarzanie danych, będących informacją publiczną 

rozumianą zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. 2014 r. poz. 782 j.t.).  

9.2.1. Zgodność budowanego systemu z wymaganiami dotyczącymi Interoperacyjności 

System realizowany w ramach Projektu będzie zgodny z wymaganiami określonymi 

w Krajowych Ramach Interoperacyjności15, które przewidują: 

 Zastosowanie rozwiązań opartych na modelu usługowym.  

 Stosowanie formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących 

określonych w załącznikach 2 i 3 do rozporządzenia. 

 Opracowanie i ustanawianie, wdrażanie i eksploatację, monitorowanie i przeglądanie 

oraz utrzymanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa informacji, zapewniającego 

poufność, dostępność i integralność informacji. 

 Dostosowanie do potrzeb beneficjenta w zakresie wymiany informacji i jej 

automatyzacji, z uwzględnieniem podmiotów, systemów i rejestrów, z którymi 

odbywa się wymiana. 

 Zapewnienie interoperacyjności systemów na poziomie organizacyjnym, 

semantycznym i technologicznym. 

 Zapewnienie standardów w zakresie udostępnianie danych i informacji publicznych. 

 Zapewnienie udostępniania danych do informacji dotyczącej poziomu dostępności 

systemów, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o standardach 

i rozwiązaniach. 

                                                      
 

15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526) 
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 Standaryzację i udokumentowanie procesu zarządzania danymi, zgodnie z przyjętymi 

w tym zakresie normami. 

 Standaryzację zasad wprowadzania i kontroli danych referencyjnych do systemów 

oraz standaryzacji procedur pozyskania i weryfikacji danych z różnych źródeł. 

  Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych (zgodnie ze standardem 

WCAG 2.0). 

Podczas definiowania podstawowych założeń projektu stwierdzono, że Projekt ten powinien 

być oparty na otwartych standardach i neutralny technologicznie oraz posiadać łatwość 

rozbudowy. Ponadto rozwój systemu nie powinien być zależny od konkretnego dostawcy 

oprogramowania.  

Założenia te powodują, że w systemie konieczne jest zastosowanie ogólnie dostępnych 

rozwiązań oraz standardów. Poniżej przedstawiono główne standardy, z jakimi powinien być 

zgodny system PUEUP. Pogrupowano je w następujące kategorie:  

Interoperacyjność:  

 XML (ang. Extensible Markup Language) - standard przyjęty przez organizację W3C 

dotyczący uniwersalnego formatu tekstowego służącego do opisu danych w formie 

elektronicznej,  

 WSDL (ang. Web Services Description Language) – standard przyjęty 

przez organizację W3C definiujący format opisu interfejsu usług sieciowych,  

 SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) – standard przyjęty przez organizację W3C 

dotyczący protokołu wywoływania zdalnego dostępu do funkcji udostępnianych 

poprzez usługi sieciowe (ang. Web Services),  

 ODBC (ang. Open DataBase Connectivity) – standard przyjęty przez organizację 

ISO/IEC (ISO/IEC 9075-3) - otwarty interfejs dostępu do baz danych,  

Bezpieczeństwo:  

 XMLsig (ang. XML-Signature Syntax and Processing) - standard przyjęty 

przez organizację W3C dotyczący podpisu elektronicznego dokumentów w formacie 

XML,  

 WS-Security (ang. Web Services Security) - standard przyjęty przez organizację Oasis 

dotyczący zapewnienia bezpiecznej komunikacji przy wykorzystaniu usług sieciowych 

(ang. Web Services),  

 X.509 – standard przyjęty przez organizację ITU dotyczący wykorzystania kryptografii 

w mechanizmach: PKI (ang. Public Key Infrastructure), SSO (ang. Single Sign-On) oraz 

PMI (ang. Privilge Management Infrastructure).  

Formaty plików:  
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 *.txt - dokumenty w postaci niesformatowanego zbioru znaków zapisanych 

w standardzie Unicode UTF-8,  

 *.rtf (ang. Rich Text Format Specification) - dokumenty w postaci sformatowanego 

tekstu jako pliki typu *.rtf,  

 *.xml (ang. eXtensible Markup Language) - pliki z danymi zapisanymi w formacie 

*.xml,  

 *.pdf (ang. Portable Document Format) - dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki 

typu *.pdf,  

 *.doc - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu *.doc,  

 *.docx - dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu *.docx,  

 *.odt (ang. Open Document Format for Office Application) - otwarty format 

dokumentów aplikacji biurowych,  

 *.jpg, *.jpeg (ang. Joint Photographic Experts Group) - pliki typu *.jpg używane do 

prezentowania grafiki rastrowej,  

 *.gif (ang. Graphics Interchange Format) - pliki typu *.gif używane do prezentowania 

grafiki rastrowej,  

 *.tif, *.tiff (ang. Tagged Image File Format) - pliki typu *.tif używane 

do prezentowania grafiki rastrowej,  

 *.png (ang. Portable Network Graphics) - pliki typu *.png używane do prezentowania 

grafiki rastrowej, 

 *.wav (ang. wave form audio format) – pliki audio 

 *.mp3 (ang. MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – pliki audio 

 *.ogg (ang. Ogg Vorbis Audio Format) – pliki audio 

 *.ogv (Theora Video Format) - pliki audiowizualne z dźwiękiem lub bez 

Inne:  

 XSD (ang. XML Schema Definition) - standard przyjęty przez organizację W3C do opisu 

definicji struktury dokumentów zapisanych w formacie XML,  

 XSL (ang. Extensible Stylesheet Language) - standard przyjęty przez organizację W3C 

do opisu formatowania danych XML,  

 Unicode UTF-8 (ang. Universal Multiple-Octet Coded Character Set, UCS 

transformation format UTF-8) - standard kodowania znaków. 

9.2.2. Informacje o API  

Projekt realizowany będzie przy zastosowaniu otwartych i uniwersalnych interfejsów 

programistycznych aplikacji (API) w celu udostępniania informacji gromadzonych 

i przetwarzanych przez administrację oraz usprawniania komunikacji z Klientami. Projekt 

zakłada umożliwienie podłączenia systemów zewnętrznych Klientów UPRP z platformą 
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poprzez dedykowane API, co umożliwi bezpośrednią komunikację w zakresie składanych 

dokumentów elektronicznych i informacji o ich doręczeniu. Ponadto, poprzez dedykowane 

API platforma będzie umożliwiać pobieranie danych w niej publikowanych (m.in. standardy 

XML, CSV, SOAP, JSON) oraz danych gromadzonych w publicznych bazach UPRP w formatach 

zgodnych z listą formatów danych określoną w załącznikach do Krajowych Ram 

Interoperacyjności, a także w standardach określanych przez Światową Organizację 

Własności Intelektualnej (WIPO). 

Projekt przewiduje uruchomienie następujących interfejsów API:  

 Dedykowany otwarty interfejs do komunikacji w zakresie składanych dokumentów 

elektronicznych i informacji o ich doręczeniu (możliwości implementacji kanału 

komunikacji w systemach wewnętrznych przedsiębiorców); 

 Dedykowany otwarty interfejs do pobierania informacji z baz danych UPRP łącznie z 

załącznikami, jeżeli takie występują (np. pliki graficzne);  

 Dedykowany otwarty interfejs do udostępniania informacji statystycznej UPRP 

Rozszerzanie zakresu danych i źródeł informacji udostępnianych na wspólnych 

portalach administracji publicznej. 

Platforma będzie korzystać z dostępnych referencyjnych zbiorów danych administracji 

państwowej w zakresie uzupełniania danych wprowadzanych przez Klientów lub ich 

weryfikacji m.in. w zakresie numeru NIP, numeru REGON, wpisu do rejestru KRS, a także 

zbiorów udostępnianych przez Europejski Urząd Patentowy oraz Urząd Unii Europejskiej ds. 

Ochrony Własności Intelektualnej. Platforma udostępni również dedykowany otwarty 

interfejs API do udostępniania informacji statystycznej UPRP. 

9.2.3. WCAG 2.0  i sprawdzenie zgodności 

Projekt realizowany będzie zgodnie ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility 

Guidelines) z uwzględnieniem poziomu AA i wybranych elementów poziomu AAA, co 

zapewni, że udostępniane dzięki projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, w tym:  

 słabo widzących i niewidomych; 

 niesłyszących; 

 z trudnościami w uczeniu się; 

 ograniczeniach poznawczych; 

 z upośledzeniem ruchu i mowy. 

Interfejs udostępnionych usług publicznych oraz wszelkie informacje mieszczące się na 

portalu Wnioskodawcy zostaną przedstawione użytkownikom zgodnie z 4 zasadami 

dostępności: 

 Zasada 1: Percepcja; 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 191 z 256 

 

 Zasada 2: Funkcjonalność; 

 Zasada 3: Zrozumiałość; 

 Zasada 4: Rzetelność. 

Zastosowanie standardów z wyżej wymienionych zasad oraz metodyki opartej na 

projektowaniu zorientowanym na użytkownika, przyczyni się do powstania usług dostępnych 

dla wszystkich obywateli. Produkty Projektu będą przejrzyste i zrozumiałe dla każdego 

użytkownika. Powyższe cechy wdrożonych usług zwiększą ich atrakcyjność i popularność oraz 

pozwolą na pozyskanie nowych odbiorców. 

 

W zakresie poziomu AAA standardu WCAG 2.0 zostaną zrealizowane co najmniej 

następujące usprawnienia:  

 2.2.4 Zakłócenia (AAA)  

Wszelkie komunikaty, informacje, aktualizacje, itp. czyli mechanizmy, które mogą 

rozpraszać użytkownika i przeszkadzać podczas wykonywania czynności w serwisie muszą 

mieć możliwość odłożenia w czasie lub wyłączenia. Przy każdym tego typu komunikacie 

w oknie dialogowym dostępny będzie dla użytkownika przycisk lub link, którym będzie 

można je wyłączyć. 

 2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności (AAA)  

Jeśli kończy się czas sesji autoryzowanej przez użytkownika i system poprosi o ponowną 

autoryzację, będzie mógł on kontynuować czynności bez utraty danych z aktualnej 

strony. Użytkownik zalogowany do PUEUP po częściowym wypełnieniu formularza i 

braku aktywności przez określony czas, przekroczy czas ważności sesji (ustawionej ze 

względów bezpieczeństwa). Użytkownik, mimo, że nie mógł dokończyć wypełnienia 

formularza i zostanie automatycznie wylogowany. Podczas tej operacji dane 

wprowadzone przez użytkownika zostaną zapamiętane. System prosi o ponowne 

zalogowanie. Po zalogowaniu prezentowany jest formularz z informacjami, które 

użytkownik wprowadził wcześniej i będzie miał możliwość dokończenia wypełnienia 

formularza.  

 2.3.2 TRZY BŁYSKI (AAA) - WCAG 2.0 

Na stronie internetowej nie umieszczamy żadnych elementów, które migają z większą 

częstotliwością niż trzy razy na sekundę. W ramach systemu PUEUP nie będą 

publikowane materiały lub informacje,  które będą migały z większą częstotliwością niż 

trzy razy na sekundę. 

 3.1.3 NIETYPOWE SŁOWA (AAA) - WCAG 2.0 
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Słowa, które mogą być dwuznaczne, nieznane lub używane w bardzo specyficzny sposób, 

np. w danym zawodzie lub dziedzinie technicznej powinny być wytłumaczone, np.: 

poprzez opis, listę definicji, słownik lub w jakikolwiek inny sposób. Ze względu na 

specyfikę własności przemysłowej słowa specyficzne dla tego obszaru będą objaśniane w 

słowniku dostępnym na PUEUP.  

Zgodność z WCAG 2.0 zostanie w pierwszej kolejności sprawdzona przy pomocy powszechnie 

znanych walidatorów, które oferują funkcję audytu: 

 W3C (HTML5: http://validator.w3.org/ )  

 CSS3: (http://jigsaw.w3.org/css-validator/)  

 WCAG 2.0 (np.  www.achecker.ca) A i AA. 

Sprawdzenie poziomu dostępności interfejsów i treści systemów informatycznych zostanie 

przeprowadzone również audytem eksperckim specjalistów w zakresie dostępności stron 

i  będzie elementem odbioru końcowego Systemu. Wynikiem audytu będzie lista elementów 

standardu WCAG 2.0, wskazanych w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, wraz z określeniem 

poziomu spełnienia wymagań na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 

113) oraz poziomu AAA w zakresie co najmniej powyżej opisanych usprawnień. 

9.2.4. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów 

innych podmiotów 

Przewiduje się, że PUEUP będzie powiązany docelowo z następującymi zewnętrznymi 

systemami teleinformatycznymi, przygotowywanymi do realizacji w ramach PZIP: 

 Portal RP – w zakresie prezentacji informacji o UPRP i usługach dostępnych na 

PUEUP; 

 EZD RP – w zakresie integracji obiegu korespondencji z systemami dziedzinowymi 

(jako następcy obecnie użytkowanego przez UPRP EZD PUW); 

 eID (E-podpis, Profil Zaufany, Krajowy Broker identyfikacji, Krajowy eIDAS Node) – 

w celu uwierzytelniania Klientów.  

W ramach projektu w celu usprawnienia komunikacji Klienta z UPRP zakłada się 

wykorzystanie informacji m.in. z następujących rejestrów publicznych: 

 KRS – Krajowy Rejestr Sądowy; 

 CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; 

 CRP KEP – Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników; 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://www.achecker.ca/
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 TERYT2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju. 

Uwzględnia się również przekazywanie wybranych informacji z systemu PUEUP do 

następujących organizacji lub systemów zewnętrznych poprzez dedykowane API lub szynę 

usług:  

 SRP – System Rejestrów Państwowych; 

 GUS – Główny Urząd Statystyczny; 

 Portal: Dane Publiczne (www.danepubliczne.gov.pl/); 

 Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat); 

 OECD (www.oecd.org); 

 EPO, EUIPO, WIPO. 

Dodatkowo, w ramach projektu do automatyzacji procedur zgłoszeniowych zakłada się 

wykorzystanie informacji z serwisów zewnętrznych, m.in.: 

 TMView – wyszukiwarka znaków towarowych (EUIPO); 

 DesignView – wyszukiwarka wzorów przemysłowych (EUIPO); 

 TMclass – Zharmonizowana baza danych ułatwiająca wyszukiwanie nazw towarów i 

usług wg klasyfikacji nicejskiej (EUIPO); 

 EPO Register. 

Analiza otoczenia Projektu nie wykazała zagrożeń związanych z powiązaniem PUEUP 
z systemami i rejestrami zewnętrznymi dla osiągnięcia planowanych korzyści. 
 
9.2.5. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów 

własnych 

W realizacji założeń Projektu przewidziane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury 

teleinformatycznej UPRP. W skład tych elementów wchodzi m.in. serwerownia wraz z całą 

infrastrukturą wspomagającą jej funkcjonowanie (tj. klimatyzacją precyzyjną, zasilaniem 

gwarantowanym, systemem przeciwpożarowym i alarmowym), lokalna sieć komputerowa, 

urządzenia odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci, symetryczne łącze internetowe 

o prędkość 300 Mbps (od 2017 roku prędkość wzrośnie do 400 Mbps) oraz wydzielona 

infrastruktura serwerowa (serwery wirtualne) na potrzeby uruchomienia modułu  

e-Powiadomienia w zakresie znaków towarowych – szczegóły zawarte w pkt 4.6. – 

Komplementarność z innymi działaniami. 
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Do wdrożenia usług na zakładanym piątym poziomie dojrzałości konieczna będzie integracja 

platformy PUEUP z funkcjonującymi w UPRP systemami dziedzinowymi i kancelaryjnymi16. 

Zakres planowanych integracji obejmuje następujące systemy:  

 EZD  

 BackOffice  

 Soprano  

 Moduł Rozliczeń  

 Moduł Publikacji  

 MAAT  

 EPO register 

 Phoenix/Madras  

 Register Plus. 

W odniesieniu do wszystkich wskazanych powyżej systemów istnieje techniczna i prawna 

możliwość realizacji prac rozwojowych – integracyjnych.  

9.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

PRZETWARZANIA DANYCH 

We wdrożonym systemie zastosowane zostaną metody uwierzytelniania, które są 

adekwatne do celów i zakresu Projektu oraz są zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. 

Zapewniona zostanie zgodność wdrożonych rozwiązań z wymaganiami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS). W ramach platformy internetowej e-usług zastosowane zostaną 

różne formy uwierzytelniania użytkowników. Podstawowe uwierzytelnianie użytkowników 

będzie prowadzone przy pomocy identyfikatora i hasła nadanego w PUEUP, profilu 

zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Uwierzytelnianie dokumentów lub wniosków 

będzie realizowane z wykorzystaniem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. Wdrożone rozwiązania z zakresu uwierzytelniania użytkowników zapewnią 

łatwiejszy dostęp do elektronicznych usług publicznych przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa z punktu widzenia identyfikowalności użytkowników. Zastosowane metody 

sprawią, że zarówno UPRP, jak i Klienci korzystający z e-usług będą mogli mieć pewność, że 

                                                      
 

16 Por. opis w pkt. 4.5. Komplementarność z innymi działaniami. (wyżej) 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 195 z 256 

 

ich tożsamość nie jest używana przez nieodpowiednie osoby oraz, że w ich imieniu nie są 

podejmowane niepożądane decyzje. System spełnia kryterium merytoryczne dla działania 

2.1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące zastosowania 

odpowiednich metod uwierzytelniania. 

9.3.1. Zabezpieczenia systemowe 

 
System PUEUP będzie umiejscowiony w architekturze sieciowej UPRP w odseparowanych 

logicznie sieciach utworzonych na potrzeby systemu. Za bezpieczeństwo całego systemu 

będzie odpowiadać kilka poziomów zabezpieczeń realizowanych przez obecnie posiadane 

urządzenia sieciowe klasy IPS/IDS, Application Firewall, Anty Malware/0-day/APT. 

Planowana redundancja urządzeń sieciowych, system akceleracji połączeń i równoważenia 

obciążenia pozytywnie wpłyną na wysoki poziom dostępności systemu i świadczonych e-

usług. Komponenty systemu PUEUP, również w warstwie interfejsów graficznych 

i sieciowych, będą podlegać ciągłemu monitorowaniu dostępności, wydajności 

i funkcjonalności usług (tzw. end user monitoring) poprzez systemy będące już w dyspozycji 

UPRP. Powszechność wykorzystania e-usług i poszczególnych elementów interfejsów 

graficznych będzie monitorowana i raportowana za pomocą zaimplementowanych, własnych 

mechanizmów PUEUP. W celu analizy możliwych incydentów bezpieczeństwa system PUEUP 

będzie podłączony do systemu zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy 

SIEM, który będzie przetwarzał i korelował zdarzenia pochodzące z różnych poziomów 

poszczególnych komponentów systemu. W przypadku zdiagnozowania problemów narzędzia 

monitorująco-raportujące będą informowały administratorów o zdarzeniu, jego priorytecie 

i konieczności podjęcia stosowanej akcji. Bazy danych systemu, w celu wyeliminowania 

pojedynczego punktu awarii i utrzymania ciągłego dostępu do danych, zostaną 

zorganizowane w sposób gwarantujący wysoką dostępność. W zależności od potrzeb 

konkretnego przypadku użycia, bazy danych będą wykorzystywały nadmiarowość 

komponentów (redundancję) i będą pracowały w tzw. klastrach niezawodnościowych 

(Active-Standby) lub wydajnościowych (Active-Active). Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu 

do zasobów w ramach całego systemu PUEUP wspierać będą mechanizmy kryptograficzne 

oraz zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa wielopoziomowe metody kontroli 

dostępu AAA (ang. Accounting, Authorization, Authentication). System PUEUP będzie 

okresowo audytowany zarówno w warstwie technicznej w celu wykrywania potencjalnych 

luk w zabezpieczeniach lub podatności jak również w obszarze stosowania procedur 

eksploatacyjnych oraz utrzymywania aktualności opracowanych planów ciągłości działania. 

9.3.2. Bezpieczeństwo danych 

 
W ramach przygotowywania Projektu przeprowadzona została analiza danych 

przetwarzanych w systemach informatycznych, które będą podlegały integracji oraz danych 
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przewidzianych do gromadzenia i przetwarzania w samym PUEUP. W wyniku tych prac 

stwierdzono, że wdrażane mechanizmy bezpieczeństwa w PUEUP, zarówno od strony 

technicznej, jak i formalno-prawnej muszą odpowiadać wymogom stawianym dla danych 

osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych oraz informacji chronionej w 

ramach PWP. W systemie nie jest przewidywane przetwarzanie informacji wrażliwych, o 

których mowa w art. 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016.922 j.t.) oraz informacji niejawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 

r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t. z późn.zm.). Aby zapewnić Klientom 

wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu do danych zastosowane zostaną mechanizmy 

bezpieczeństwa i uwierzytelniania użytkowników zewnętrznych za pomocą profilu zaufanego 

ePUAP, e-Profilu IP (login i hasło) oraz podpisu kwalifikowanego. Dodatkowo, w trakcie prac 

projektowanych przeanalizowane zostaną możliwości szerszego wykorzystania 

mechanizmów autentykacji i autoryzacji z wykorzystaniem innych systemów publicznych np. 

PUEZUS oraz poświadczeń udostępnianych przez banki. Na poziomie administratorskim 

dostęp do komponentów systemu PUEUP będzie organizowany za pomocą wdrożonego 

w UPRP systemu zarządzania tożsamością NetIQ i uzyskiwany na podstawie poświadczeń 

domenowych usług katalogowych AD. Organizacja praw dostępu będzie zdekomponowana 

na kilka poziomów dostępu i będzie budowana na zasadzie minimalnych uprawnień dla 

poszczególnych ról, adekwatnych do pełnionych funkcji w systemie. Dla PUEUP zostaną 

przygotowane dedykowane wielopoziomowe polityki zabezpieczenia danych w centralnym 

systemie kopii bezpieczeństwa UPRP, w architekturze backupu B2D2T z okresową retencją 

nośników. Z uwagi na stosunkowo długie okresy w jakich informacja o przedmiotach 

własności przemysłowej może ulegać modyfikacjom oraz konieczność prowadzenia 

przeszukiwań danych w ramach wszystkich dostępnych źródeł (aktywnych lub nie) dla 

danych biznesowych nie jest przewidywane wdrażanie dedykowanych mechanizmów 

archiwizacyjnych. Projekt realizowany przez UPRP będzie przebiegać zgodnie z działaniami 

i mechanizmami zapewniającymi zachowanie zdefiniowanego poziomu bezpieczeństwa, 

ciągłości, wydajności oraz dostępności. System PUEUP będzie miał określone zasady oraz 

mechanizmy kontrolne zapewniające właściwy poziom kontroli dostępu logicznego do 

danych i informacji oraz dostępu fizycznego do kluczowych elementów infrastruktury 

teleinformatycznej. 

9.3.3. Bezpieczeństwo aplikacji 

 
W zależności od przyznanych uprawnień w systemie PUEUP użytkownicy wewnętrzni 

aplikacji będą posiadali dostęp do poszczególnych funkcji i akcji systemu. Klienci zewnętrzni, 

w części wymagającej autentykacji, będą posiadali uprawnienia w systemie adekwatne do 

roli, w której występują przed UPRP (np. przedsiębiorca, pełnomocnik). We wszystkich 

warstwach aplikacji wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu lub użycia funkcji systemu 

bez posiadanych uprawnień będą monitorowane i rejestrowane. W celu zachowania ścieżki 
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rewizyjnej i chronologii zdarzeń wszelkie operacje takie jak dodawanie informacji, 

modyfikowanie lub ich usuwanie, będą oznaczane identyfikatorem użytkownika i czasem 

wykonania każdej z nich (rejestracja zdarzeń). Wszystkie aplikacje będą wyposażone 

w mechanizmy logowania co najmniej na kilku poziomach, umożliwiając rejestrowanie 

zdarzeń zarówno poprawnie wykonanych operacji jak wyjątków i błędów. W ramach procesu 

zarządzania zmianą zostaną sformalizowane zasady tworzenia, testowania i wdrażania zmian 

w aplikacjach PUEUP. W obszarze komunikacji użytkowników z aplikacjami PUEUP zostaną 

wdrożone bezpieczne, szyfrowane kanały komunikacji wspierane zaufanymi certyfikatami 

oparte o protokół SSL/TLS w najnowszej wersji. 

9.3.4. Testy bezpieczeństwa systemu 

 
W trakcie realizacji Projektu kompleksowe testy bezpieczeństwa PUEUP będą prowadzone 

przez specjalizujący się w tej dziedzinie zewnętrzny i niezależny do wykonawcy systemu 

podmiot, wyłoniony przez UPRP w drodze zamówienia publicznego. Równolegle zostanie 

skierowana prośba do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie audytu 

rozwiązania w oparciu o ich własne metody i środki, analogicznie jak to było prowadzone 

przy badaniu witryn i aplikacji udostępnianych w Internecie przez podmioty publiczne. 

Docelowo dla eksploatowanego środowiska PUEUP testy bezpieczeństwa będą prowadzone 

w oparciu o usługę zewnętrzną nie rzadziej niż raz na rok w przypadku standardowego 

rozwoju systemu. Dedykowane działania testowo-audytowe w zakresie bezpieczeństwa będą 

również prowadzone przy okazji nowych wydań systemu. Podczas prac audytowych będą 

wykonywane testy zabezpieczeń na styku sieci UPRP z Internetem, jak również testy 

w obszarze sieci wewnętrznej UPRP. 

Przeprowadzane będą również testy bezpieczeństwa kodu źródłowego (w tym m.in. analiza 

kodu źródłowego pod kątem uwierzytelniania/autoryzacji, filtracji i walidacji wprowadzanych 

danych, obsługi dostępu do bazy danych), testy kontrolne sprawdzające poprawność 

instalacji i konfiguracji oraz aktualność komponentów systemu w szczególności środowiska 

wykonywalnego aplikacji.  

W celu praktycznej oceny stanu bezpieczeństwa systemu, PUEUP będzie poddawany testom 

penetracyjnym, symulującym rzeczywiste metody przełamywania zabezpieczeń 

i wykorzystywania dostrzeżonych luk i podatności na okoliczność uzyskania 

nieupoważnionego dostępu do usług lub danych. Badane będą również metody i ich 

skuteczność zabezpieczania się przed atakami typu DoS/DDos.  

Dla wszystkich wykazanych w audycie podatności systemu PUEUP przedstawiane będą 

procedury ich eliminacji lub redukcji wpływu. 
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9.3.5. Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa 

 
W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa PUEUP zostaną zaplanowane 

i wdrożone techniczne i organizacyjne warunki do jego bezpiecznej eksploatacji. Zostanie 

określona polityka bezpieczeństwa określająca minimalny poziom zabezpieczeń stosowanych 

w systemie (również z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i informacji chronionej 

w ramach PWP), a także niezbędne procedury eksploatacyjne m.in. do zarządzania 

konfiguracją, aktualizacji komponentów, wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania, 

nadawania i odbierania uprawnień do pracy w systemie, monitorowania poziomu 

dostępności i jakości świadczonych usług. 

W ramach technicznych narzędzi niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w systemie 

stosowane będą urządzenia zabezpieczające warstwę sieciową komunikacji dostępowej do 

PUEUP (FW, IPS), a także urządzenia analizujące ruch aplikacyjny w warstwie 7 modelu 

ISO/OSI. System PUEUP zostanie włączony w korporacyjny system ochrony antywirusowej 

i antyspamowej, a mechanizmy autentykacji użytkowników wewnętrznych będą 

obsługiwane za pomocą centralnych usług katalogowych UPRP wspieranych systemem klasy 

IDM. Komponenty PUEUP będą też kolejnym źródłem danych dla systemu klasy SIEM. 

Personel bezpieczeństwa będzie składał się z osób posiadających wiedzę z zakresu analizy 

zagrożeń w cyberprzestrzeni, analizy ryzyka oraz projektowania i wdrażania mechanizmów 

zabezpieczeń i kontroli. Personel IT będzie utrzymywał kwalifikacje na poziomie 

odpowiednim dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w środowisku 

teleinformatycznym PUEUP i umożliwienia właściwego korzystania ze sprzętu, 

oprogramowania i pozostałych elementów systemu. Poziom ten będzie zróżnicowany 

w zależności od faktycznych potrzeb i wyników analizy ryzyka związanego z poziomem 

wymaganych uprawnień i odpowiedzialności, a także posiadanych już kompetencji 

poszczególnych pracowników. W ramach projektu zostaną zrealizowane specjalistyczne 

szkolenia informatyczne dla administratorów z zakresu eksploatacji wdrożonej infrastruktury 

sprzętowo–programowej oraz obsługi komponentów aplikacyjnych wdrożonego systemu. 

Na potrzeby bezpiecznej eksploatacji PUEUP przewidziano do wytworzenia dwa rodzaje 

logicznie odseparowanych środowisk testowych PUEUP (testów zewnętrznych i testów 

wewnętrznych - akceptacyjnych), zbliżonych wydajnościowo do środowiska produkcyjnego 

oraz środowisko rozwojowe o znacznie ograniczonej wydajności i dostępności. Środowiska 

testowe będą wykorzystywane odpowiednio do akceptacji wytwarzanych zmian PUEUP 

(testy wewnętrzne) oraz testowania przez autorów zewnętrznych systemów mechanizmów 

integracyjnych z PUEUP (testy zewnętrzne). 
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9.3.6. Bezpieczeństwo infrastruktury i sprzętu 

 
Pomieszczenia serwerowni UPRP, w której zlokalizowany zostanie zakupiony w ramach 

Projektu sprzęt, są zabezpieczone poniższymi systemami: 

 Zabezpieczenia fizyczne t.j. wydzielone pomieszczenia (strefy) oddzielone 

metalowymi drzwiami przeciwwłamaniowymi i ognioodpornymi z zamkami 

atestowanymi. Wydzielone są cztery strefy dostępu: 

o pomieszczenie serwerowni (znajdują się tam szafy z urządzeniami), 

o pomieszczenie z konsolami (wyprowadzone są tam końcówki konsol, w tej 

strefie można wykonywać czynności administracyjne na serwerach bez 

fizycznego dostępu do urządzeń), 

o pomieszczenie przełącznicy (znajduje się tam przełącznica telefoniczna), 

o przedsionek, 

Okna w pomieszczeniach serwerowni zabezpieczone są roletami 

przeciwwłamaniowymi. 

 System kontroli dostępu. Wszystkie pomieszczenia zabezpieczone są oddzielnymi 

strefami dostępu. Dostęp do stref posiadają administratorzy stosownie do swoich 

uprawnień. Każdy administrator posiada imienną kartę dostępu, zaprogramowaną 

stosownie do uprawnień. System kontroli dostępu do serwerowni jest niezależny od 

ogólnego systemu kontroli dostępu istniejącego w budynku UPRP. 

 System alarmowy. Pomieszczenia serwerowni (wszystkie strefy) wyposażone są 

w system alarmowy- antywłamaniowy. System alarmowy jest niezależny od systemu 

ogólnego w budynku UPRP. Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu następuje za pomocą 

manipulatora umieszczonego przed wejściami do pomieszczeń chronionych. Kody 

uzbrajania / rozbrajania posiadają administratorzy. 

 System przeciwpożarowy. Serwerownia jest wyposażona w system przeciwpożarowy 

z centralką niezależną od ogólnego systemu p.poż w budynku UPRP. Strefa w której 

znajdują się urządzenia serwerowe jest wyposażona w system gaszenia gazem. 

System przeciwpożarowy serwerowni jest sprzężony z systemem ogólnym p.poż 

budynku , pracownicy ochrony otrzymują informację o ew. wzbudzeniu alarmu p.poż. 

w pomieszczeniu w którym przebywają 24h/dobę. 

 System odcięcia zasilania  w przypadku awarii klimatyzacji. W przypadku awarii 

klimatyzacji system wyposażony w zespół czujników temperatury odcina zasilanie 

serwerowni chroniąc przed fizycznym uszkodzeniem urządzeń. 

10.  ANALIZA POPYTU 

Analiza popytu ma na celu identyfikację i ilościowe oszacowanie społecznego 

zapotrzebowania na realizację planowanej inwestycji; popyt na e-usługi publiczne ze strony 

obywateli i przedsiębiorców jest syntetycznym miernikiem sukcesu 2 osi POPC. 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 200 z 256 

 

Przedstawiona poniżej analiza uwzględnia zarówno popyt bieżący, jak również popyt 

prognozowany. Analizę prognozowanego popytu przeprowadzono porównawczo: dla 

scenariusza z przeprowadzoną inwestycją oraz bez inwestycji.  

Wyniki analizy popytu ze strony obywateli i przedsiębiorców na e-usługi przewidziane 

zakresem Projektu wykorzystano następnie jako podstawę do sporządzenia analizy 

ekonomicznej, w szczególności - do szacowania korzyści wynikających z realizacji projektu, 

jednostkowych kosztów transakcji (wykonania usługi/pobrania dokumentu zawierającego 

informacje sektora publicznego) oraz kosztów utrzymania i rozwoju produktów stworzonych 

w ramach inwestycji.  

10.1. ŹRÓDŁA DANYCH DO ANALIZY POPYTU 

Niniejszy projekt przygotowano na podstawie wielopłaszczyznowego rozpoznania potrzeb 

Klientów usług UPRP, w szczególności: 

 w okresie 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. przeprowadzono badanie satysfakcji Klienta 

UPRP w formie ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej UPRP, w którym 

udział wzięło 409 respondentów, gdzie 55,67% badanych wskazało na konieczność 

usprawnienia obecnie działających narzędzi udostępnianych dla e-biznesu (m.in. 

sposób obsługi zgłoszeń elektronicznych - 35,78%, wyszukiwarki - 13,82%, inne – 

6,07%), a 49,46% respondentów wskazało na konieczność wprowadzenia nowych, 

nowoczesnych narzędzi dla e-biznesu (m.in. szeroki katalog formularzy 

elektronicznych i realizację płatności elektronicznych on-line, niezawodną platformę 

do komunikacji, aplikację mobilną z dostępem do konta użytkownika, dostęp do 

rejestrów, nowoczesne wyszukiwarki, powiadomienia o istotnych zdarzeniach w 

sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej); 

 w okresie 4-22.06.2016 r. przeprowadzono z przedstawicielami Klientów – Polską 

Izbą Rzeczników Patentowych (PIRP) jako referencyjną grupą użytkowników (w 2015 

r. 45% korespondencji do UPRP wpłynęło od Rzeczników Patentowych), konsultacje 

wymagań dedykowanej platformy komunikacyjnej, w wyniku których stwierdzono, że 

zdefiniowane wymagania potwierdziły oczekiwania PIRP w zakresie komunikacji 

z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w obszarze 

dostępności, niezawodności, stabilności i ergonomii platformy komunikacyjnej oraz 

rozwoju usług elektronicznych (PIRP wyraziła zainteresowanie wdrożeniem 

opiniowanych wymagań funkcjonalnych i zadeklarowała swój udział na dalszym 

etapie prac); 

 na podstawie doświadczeń zgromadzonych w wyniku zgłoszeń incydentów i 

wniosków kierowanych do UPRP przez Klientów usług w okresie od 1.10.2014 r. do 

30.10.2016 r. stwierdzono, że dostępność niezawodnej komunikacji elektronicznej z 

UPRP ma kluczowe znaczenie dla Klientów korzystających z usług UPRP, w 
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szczególności z uwagi na niższe opłaty i możliwość dokonania zgłoszenia z każdego 

miejsca i w trybie 24/7/365, a kompleksowość usług świadczonych w kanale 

elektronicznym i ergonomia ich obsługi zwiększy efektywność prowadzonego biznesu 

i ograniczy do minimum konieczność osobistego kontaktu z administracją. 

Jednocześnie Projekt adresuje potrzebę implementacji wymagań prawnych 

i rekomendacji, w szczególności: 

 Projekt umożliwi spełnienie wymagań artykułów 49 i 54 Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu 

zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków 

towarowych, umożliwiając realizację obowiązku informowania właściciela znaku 

towarowego o upływającym terminie ochrony znaku towarowego (obowiązek 

wprowadzenie w życie ww. przepisów upływa w dniu 14.01.2019 r.); 

 Projekt zrealizuje zalecenia płynące z „Raportu końcowego dla Ministerstwa Rozwoju 

dotyczącego oceny efektów POIG w zakresie ochrony własności intelektualnej”, 

wskazujące na zasadność inwestowania w rozbudowę i dostępność baz danych 

o istniejących prawach wyłącznych oraz w system automatycznego powiadamiania 

o należnych opłatach urzędowych. 

W rezultacie Projekt zrealizuje następujące potrzeby społeczne: 

 wprowadzi rejestry elektroniczne i umożliwi elektroniczne przeglądanie wpisów 

wprowadzonych do rejestrów oraz elektroniczne uzyskanie z UPRP wyciągu z rejestru 

(za elektroniczną opłatą), który jest formalnym potwierdzeniem wpisów zawartych 

w rejestrach prowadzonych przez UPRP; 

 ułatwi korzystanie z przysługujących praw ochrony na terenie Polski przez podmioty 

lub osoby posiadające patent europejski, na podstawie wcześniej zgromadzonych 

danych; 

 pozwoli na szybkie i sprawne zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego (wraz z wymaganymi 

opłatami wniesionymi elektronicznie), z wykorzystaniem informacji gromadzonych 

w polskich rejestrach publicznych oraz w zbiorach EUIPO; 

 wdroży mechanizmy automatycznego powiadamiania o upływającym terminie 

ochrony dla znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów 

użytkowych oraz o innych istotnych zdarzeniach z punktu widzenia przepisów prawa 

ochrony własności przemysłowej; 

 usprawni proces poszukiwań informacji o przedmiotach ochrony i pozwoli na 

subskrypcję informacji w tym zakresie, również dla zdarzeń, które jeszcze nie miały 

miejsca; 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 202 z 256 

 

 usprawni kontakt z UPRP w celu załatwienia innych spraw drogą elektroniczną, m.in. 

zlecania wpisów w rejestrach UPRP (zmiany uprawnionych, zastawy, licencje, 

rezygnacja z ochrony). 

Dane dotyczące obecnej liczby transakcji w ramach poszczególnych e-usług, objętych 

niniejszym Projektem, pochodzą z danych wewnętrznych organizacji Wnioskodawcy, 

natomiast szacunkowe dane na temat liczby transakcji w ramach usług dotychczas nie 

świadczonych (tj. powiadomienie o upływającym terminie ochrony, zmiany w rejestrach oraz 

subskrypcja, dla których poziom wyjściowy wynosi 0) – na postawie oszacowania własnego 

Wnioskodawcy (na podstawie liczby obecnie realizowanych usług o podobnym zakresie oraz 

szacunków co do liczby potencjalnie zainteresowanych interesariuszy, na podstawie liczby 

podmiotów w bazach danych Wnioskodawcy, np. baza rzeczników patentowych). Popyt 

prognozowany oparto na obliczeniach z wykorzystaniem funkcji trendu logistycznego, która 

cechuje się charakterystycznym dla e-usług szybkim wzrostem w początkowym okresie 

i wygasającym wzrostem w okresie późniejszym, dążąc do osiągnięcia określonego poziomu 

nasycenia. Analizę prognozowanego popytu przeprowadzono porównawczo: dla scenariusza 

z przeprowadzoną inwestycją oraz bez inwestycji.  

Grupami docelowymi, korzystającymi z efektów realizacji projektu będą: przedsiębiorcy, 

osoby fizyczne, rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci, instytucje badawczo-naukowe, 

ośrodki akademickie, klastry przedsiębiorstw, pracownicy UPRP oraz organy administracji 

państwowej współpracujące z UPRP szczegółowo scharakteryzowane w pkt  5.4. 

10.2. WYNIKI ANALIZY POPYTU 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy popytu, w szczególności obejmującej badanie 

uwarunkowań prawnych, realizacja Projektu nie wpłynie bezpośrednio na zmianę poziomu 

wykorzystania usług świadczonych przez UPRP (przykład: usługa lub e-usługa nie ma 

realnego wpływu na liczbę zgłaszanych wynalazków). Korzystanie przez Klientów z usług 

UPRP wynika bezpośrednio z okoliczności określonych przepisami prawa i ich potrzeb.  

Podniesienie jakości i optymalizacja usług nie mogą zatem wpłynąć na popyt na usługi UPRP, 

a jedynie zwiększą wykorzystanie kanału elektronicznego w kontaktach z Urzędem. Zgodnie 

z zadeklarowanym poziomem wskaźników, osiągniętych w wyniku realizacji Projektu (pkt. 4 

SW – Wskaźniki rezultatu Projektu), zakłada się, że odsetek klientów korzystających z usług 

elektronicznych PUEUP wyniesie 40%, a liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-
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line usługę publiczną osiągnie poziom 34 500 łącznie w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia 

Platformy (w roku 2021)17. 

Analiza popytu – założenia 

Na potrzeby analizy popytu określono prognozę wykorzystania e-usług w kolejnych latach. 

W tym celu wykorzystano funkcję trendu logistycznego, która cechuje się 

charakterystycznym dla e-usług szybkim wzrostem w początkowym okresie i wygasającym 

wzrostem w okresie późniejszym, dążąc do osiągnięcia określonego poziomu nasycenia –

rysunek poniżej: 

 

 

Rysunek 26. Wykres krzywej trendu logistycznego – popyt na e-usługi objęte zakresem Projektu. Oś pozioma 
obrazuje kolejne lata działania platformy PUEUP od roku 2019 (rok pierwszy), oś pionowa - szacowaną łączną 
liczbę wykorzystania e-usług w danym roku za pośrednictwem platformy. 
 

 

[źródło: opracowanie własne] 

                                                      
 

17 W liczbie tej nie zawiera się poziom wykorzystania e-usługi Subskrypcja informacji (usługa ta nie mieści się 

w zakresie definiowanym jako „sprawa załatwiona w pełni drogą elektroniczną”). 
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Na podstawie analizy popytu z wykorzystaniem opisanego powyżej trendu logistycznego18, 

oszacowano następujące poziomy nasycenia (docelowe liczby wykorzystania) e-usług 

objętych zakresem Projektu19:  

                                                      
 

18 Funkcja logistyczna wyraża zależność badanej cechy względem argumentu (najczęściej czasu t) według 
wzoru: 

 

gdzie: określa poziom nasycenia tj. wartość funkcji przy nieograniczonym wzroście czasu „t”. Funkcja 
logistyczna należy do klasy funkcji „S”-kształtnych: 

 

Funkcję logistyczną stosuje się powszechnie do opisu i predykcji zjawisk np. związanych z dyfuzją informacji 
oraz cyklem życia produktów/usług (w okresie fazy początkowej, fazy wzrostowej i fazy stabilizacji), w tym 
penetracji produktami/usługami elektronicznymi.  

19 Wartości poziomu nasycenia – liczby uruchomień e-usług poszczególnych typów wymienione w punktach to 
maksymalna liczba uruchomień e-usług, objętych zakresem Projektu, do której krzywa trendu logistycznego 
dąży w nieskończoności – zgodnie z przyjętą w niniejszym dokumencie metodyką prognozowania popytu. 
W okresie objętym niniejszą analizą, tj. w latach 2019-2035, wartości te nie zostaną osiągnięte, natomiast 
krzywa trendu będzie zbliżać się do tych wartości zgodnie z przedstawionym wykresem (Rysunek 26. Wykres 
krzywej trendu logistycznego – popyt na e-usługi objęte zakresem projektu). Zakłada się osiągnięcie liczby 
34 500 spraw zrealizowanych za pośrednictwem PUEUP łącznie w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia Platformy 
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 Udostępnienie wyciągu z rejestrów – docelowy poziom wykorzystania e-usługi – 

liczba uruchomień (poziom nasycenia) – 530 (liczba uruchomień e-usługi 

Udostępnienie wyciągu z rejestrów wykonanych za pośrednictwem PUEUP 

w poszczególnych latach – Tabela 16 i 17  – poniżej) 

 Subskrypcja informacji – docelowy poziom wykorzystania e-usługi – liczba 

uruchomień (poziom nasycenia) – 652 900 (liczba uruchomień e-usługi Subskrypcja 

informacji wykonanych za pośrednictwem PUEUP w poszczególnych latach – Tabela 

16 i 17  – poniżej), 

 Walidacja patentu europejskiego – docelowy poziom wykorzystania e-usługi – liczba 

uruchomień (poziom nasycenia) – 9 500 (liczba uruchomień e-usługi Walidacja 

patentu europejskiego wykonanych za pośrednictwem PUEUP w poszczególnych 

latach – Tabela 16 i 17  – poniżej), 

 Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego i znaku towarowego – docelowy poziom wykorzystania e-usługi – 

liczba uruchomień (poziom nasycenia) –  20 770 (liczba uruchomień e-usługi 

Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru 

przemysłowego i znaku towarowego wykonanych za pośrednictwem PUEUP 

w poszczególnych latach – Tabela 16 i 17  – poniżej), 

 Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP – docelowy poziom wykorzystania e-

usługi – liczba uruchomień (poziom nasycenia) 19 265 (liczba uruchomień e-usługi 

Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP wykonanych za pośrednictwem 

PUEUP w poszczególnych latach – Tabela 16 i 17  – poniżej) 

 Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP – docelowy poziom 

wykorzystania e-usługi – liczba uruchomień (poziom nasycenia) 47 602 (liczba 

uruchomień e-usługi Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP 

wykonanych za pośrednictwem PUEUP w poszczególnych latach – Tabela 16 i 17  – 

poniżej). 

W przypadku e-usługi – Powiadomienie o upływającym terminie ochrony – predykcji 

dokonano w oparciu o metodę projekcji „status quo” tzn. określono jako wartość stałą 

w całym oknie prognozy na poziomie 25 000 uruchomień e-usługi na rok. Oszacowania 

wartości prognozy dokonano na podstawie liczby obecnie obsługiwanych praw ochronnych.   

      

                                                                                                                                                                      
 

(w roku 2021), w liczbie tej nie zawiera się liczba uruchomień e-usługi Subskrypcja informacji (usługa ta nie 
mieści się w zakresie definiowanym jako „sprawa załatwiona w pełni drogą elektroniczną”). 
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Tabela 16. Analiza popytu – liczba uruchomień usług elektronicznych w latach 2019-2035 w Systemie PUEUP – część 1 

 

 

Tabela 17. Analiza popytu – liczba uruchomień usług elektronicznych w latach 2019-2035 w Systemie PUEUP – część 2 

razem 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Udostępnienie wyciągu z rejestrów 3 770                         -                -                   111                  125                  144                  169                  201                  

Powiadomienie o upływającym terminie ochrony 375 000                     25 000         25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             

Sybskrypcja informacji 3 969 222                  -                -                   45 413             65 467             93 040             129 677           176 213           

Walidacja patentu europejskiego 61 200                       -                -                   1 124               1 401               1 781               2 286               2 928               

Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego
129 701                     -                -                   1 907               2 529               3 385               4 523               5 968               

Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP 121 938                     -                -                   1 988               2 558               3 343               4 385               5 708               

Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP 299 386                     -                -                   4 370               6 116               8 063               10 650             13 937             

suma 4 960 217                  25 000         25 000             79 913             103 196           134 756           176 690           229 955           

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Udostępnienie wyciągu z rejestrów 239                  283                  327                  370                  409                  441                  466                  485                  499                  508                  

Powiadomienie o upływającym terminie ochrony 25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             25 000             

Sybskrypcja informacji 232 053           294 658           359 721           422 221           477 882           524 207           560 638           588 032           607 945           622 066           

Walidacja patentu europejskiego 3 697               4 561               5 458               6 319               7 087               7 725               8 228               8 605               8 880               9 074               

Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego
7 702               9 646               11 666             13 607             15 335             16 773             17 905             18 755             19 374             19 812             

Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP 7 296               9 076               10 927             12 704             14 287             15 605             16 641             17 420             17 986             18 388             

Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP 17 880             22 302             26 897             31 311             35 241             38 513             41 086             43 020             44 427             45 424             

suma 293 867           365 526           439 996           511 532           575 241           628 264           669 964           701 317           724 111           740 272           
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11. ANALIZA FINANSOWA (W TYM ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ). 

Założenia metodyczne 

Analiza finansowa została przeprowadzona na podstawie założeń, przyjętych zgodnie 

z wytycznymi MIR20 oraz konkursowymi21, a także z uwzględnieniem specyfiki Wnioskodawcy 

i projektu. Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia dotyczące metodyki prowadzenia 

analizy: 

 Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanego 

przepływu środków pieniężnych (metodą DCF). 

 Ponieważ inwestycja zalicza się do kategorii 1 (zgodnie z punktem 7.5 Wytycznych 

MIR) – tj. możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych projektu od przepływów 

Wnioskodawcy, zatem analizę przeprowadzono metodą standardową. 

 Analiza finansowa prowadzona jest z punktu widzenia Wnioskodawcy. 

 Analiza finansowa prowadzona jest w PLN. 

 W analizie stosuje się ceny stałe, tj. nieuwzględniające wpływu inflacji. 

 Analiza realizowana jest dla okresu odniesienia 15 lat od zakończenia realizacji 

projektu, w podziale na okres realizacji (od września 2017 do sierpnia 2020) oraz 

eksploatacji (od września 2020 do grudnia 2035). 

 Analiza uwzględnia przepływy pieniężne w roku, w którym miała miejsce rzeczywista 

zmiana stanu środków pieniężnych. 

 Za rok obrotowy przyjęto rok kalendarzowy. 

 Analiza finansowa uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie. Przepływy 

pieniężne podlegają dyskontowaniu dla kolejnych lat przy zastosowaniu jednakowej 

dla całego okresu odniesienia stopy dyskontowej na poziomie 4%, stopę dyskontową 

dla analizy ekonomicznej przyjęto na wysokości 5%. 

                                                      
 

20 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 marca 2015 r. 

21 Regulamin konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 
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 Metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa jest określona zgodnie 

z polityka rachunkowości Wnioskodawcy. 

 Wartość rezydualną określono w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów 

pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia 

ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia. 

 W analizie finansowej pominięto zmiany kapitału obrotowego oraz analizę 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 

 Projekt nie generuje przychodów, w analizie nie przeprowadzono obliczenia luki 

w finansowaniu. 

 Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia VAT należnego, 

nakłady inwestycyjne projektu oraz koszty operacyjne (w przypadkach, których VAT 

dotyczy) planowane są w cenach brutto. Na potrzeby reprezentacji nakładów 

dokonano wyodrębnienia podatku VAT (podano osobno cenę netto oraz VAT ze 

wskazaniem stawki podatku). 

Założenia liczbowe 

W tabeli poniżej przedstawiono założenia liczbowe, przyjęte na potrzeby przeprowadzenia 

analizy finansowej, wraz ze wskazaniem źródła lub uzasadnienie wartości.  
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Tabela 18. Założenia liczbowe do przeprowadzenia analizy ekonomicznej 

Parametr Wartość Źródło/Uzasadnienie 

Założenia ogólne 

stopa dyskontowa (finansowa) 4% Wytyczne MIR, Podrozdział 7.4 

stopa dyskontowa (ekonomiczna) 5% Wytyczne MIR, Podrozdział 7.4 

maksymalny poziom dofinansowania 84,63% Regulamin konkursu 

pierwszy rok analizy (rozpoczęcie projektu) 2017 Planowane rozpoczęcie realizacji projektu 

zakończenie realizacji projektu 2020 Zakończenie realizacji projektu, zgodnie z Regulaminem konkursu 

przypada najpóźniej 36 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie, 

przewiduje się, że umowa zostanie podpisana na w połowie roku 2017. 
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okres referencyjny 2035 Przyjęto Okres referencyjny jako 15 lat od momentu zakończenia realizacji 

Projektu, co odzwierciedla okres życia ekonomicznego Projektu. 

wysokość podatku VAT 23% Ustawa o VAT22, wszystkie towary i usługi planowane do pozyskania 

w projekcie i podlegające opodatkowaniu VAT są opodatkowane stawką 

23%. 

Amortyzacja 

stawka amortyzacji na sprzęt 20% W ramach projektu planuje się pozyskanie sprzętu teleinformatycznego, 

stawka amortyzacyjna została przyjęta z uwzględnieniem art. 32 ustawy 

o rachunkowości. 

stawka amortyzacji na wartości niematerialne i 

prawne 

25% W ramach projektu planuje się pozyskanie systemów teleinformatycznych 

(oprogramowania), stawka amortyzacyjna została przyjęta 

z uwzględnieniem art. 32 ustawy o rachunkowości. 

stawka amortyzacji na pozostałe nakłady (usługi) nie 

podlega 

Usługi obce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych, nie podlegają amortyzacji. 

                                                      
 

22 Ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
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Pozostałe koszty operacyjne 

wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto 

4 217,96 zł Polska – wskaźniki makroekonomiczne, Miesięczne wskaźniki 

makroekonomiczne, GUS, dane za wrzesień 2016 

koszt energii elektrycznej ( za 1 kWh) 0,67 zł Ceny w gospodarce narodowej w 2014 r., GUS, Warszawa 2015, dane za 

2014 

Nakłady odtworzeniowe 

wysokość nakładów odtworzeniowych na sprzęt 10% W wyniku projektu wnioskodawca pozyska system teleinformatyczny, 

który będzie składał się z warstwy programowej i sprzętowej. Urządzenia 

wchodzące w skład systemu będą wymagały regularnego odtwarzania. 

Przyjęto, że konieczne będzie ponoszenie wydatków związanych 

z odtwarzaniem zużytego sprzętu w wysokości 10% jego wartości. 

wysokość nakładów odtworzeniowych na system 5% W wyniku projektu wnioskodawca pozyska system teleinformatyczny, 

który będzie składał się z warstwy programowej i sprzętowej. Wartości 

niematerialne i prawne (oprogramowanie) wchodzące w skład systemu 

będą wymagały regularnego odtwarzania. Przyjęto, że konieczne będzie 

ponoszenie wydatków związanych z odtwarzaniem oprogramowania 

w wysokości 5% jego wartości. 

pierwszy rok ponoszenia nakładów odtworzeniowych 2021 Przyjęto, że nakłady odtworzeniowe będą ponoszone począwszy od roku 

2021 – czyli rok po oddaniu systemu. 
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Liczba utworzonych e-usług 

Ogółem 7 Łącznie przewiduje się utworzenie 7 nowych e-usług publicznych typu 

A2B/A2C na poziomie dojrzałości 5. 
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Przychody generowane przez projekt  

Nie dotyczy, Projekt nie będzie generował dochodów.  

W ramach Projektu przeprowadzona zostanie elektronizacja usług, realizowanych przez 

UPRP na rzecz Klientów. Są one świadczone odpłatnie, a wysokość opłat jest uregulowana 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów 

przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 

scalonych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1623). Wnioskodawca nie zamierza zmieniać wysokości opłat 

ze względu na udostępnienie ich w formie e-usług, ani pobierać dodatkowych opłat z tytułu 

świadczenia ich w formie elektronicznej. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ww. 

rozporządzeniem dla zgłoszeń wynalazków lub wzorów użytkowych wnoszonych drogą 

elektroniczną jednorazowe opłaty za zgłoszenie pobierane są już w niższej wysokości.   

Zgodnie z zapisami artykułu 61 ust. 1 rozporządzenia 1303/201323 dochód oznacza wpływy 

środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary 

lub usługi zapewniane przez daną operację. Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszej 

analizy nie jest zatem projektem generującym dochód, gdyż jego realizacja nie zapewnia 

możliwości świadczenia usług, a jedynie zmienia formę ich realizacji. 

11.1. POZIOM DOFINANSOWANIA  

Ponieważ Projekt nie generuje dochodu, nie ma zatem konieczności szacowania luki 

w finansowaniu. Dla niniejszego przedsięwzięcia nie występuje także zjawisko pomocy 

publicznej, skutkujące brakiem możliwości dofinansowania lub obniżeniem poziomu 

dofinansowania (szczegóły analizy w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 11.1.1.). 

Wnioskowany poziom dofinansowania, zgodnie z zasadami finansowania projektów 

z działania 2.1 POPC wynosi 100%, tj. 84,63% z EFRR oraz 15,37% z budżetu państwa. 

 

 

                                                      
 

23 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 214 z 256 

 

11.1.1. Pomoc publiczna – wyniki analizy 

Wnioskodawca – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem 

administracji rządowej i w zakresie objętym Projektem PUEUP nie prowadzi działalności 

gospodarczej. Powstała w ramach projektu infrastruktura oraz zakupiony sprzęt nie będą 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, ani w celu uzyskiwania 

przychodów z działalności komercyjnej. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził 

działalności komercyjnej, która mogłaby być realizowana na produktach Projektu. 

Należy podkreślić, że za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa pomocy publicznej nie będzie 

uznany podmiot otrzymujący wsparcie na wykonywanie prerogatyw władzy publicznej.24 

Niemniej w odniesieniu do projektu PUEUP przeprowadzono tzw. test pomocy publicznej, 

polegający na sprawdzeniu, czy planowane przedsięwzięcie jednocześnie spełnienia cztery 

przesłanki wynikające z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z 

treścią tego artykułu oraz ugruntowaną wyrokami ETS/TSUE wykładnią za pomoc publiczną 

uważa się transfer zasobów cechujący się jednoczesnym spełnieniem następujących 

warunków: 

1. Źródłem zasobów jest państwo lub państwo przyznaje pomoc. 
2. Beneficjentem jest określony podmiot, uzyskujący przysporzenie na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe. 
3. Transfer jest selektywny, uprzywilejowując niektóre przedsiębiorstwa25 lub produkcję 

niektórych towarów. 
4. Transfer zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji i wpływa na wymianę handlową 

między państwami członkowskimi Unii. 

                                                      
 

24 Przykład: Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie N 741/06 – Pomoc na budowę 
infrastruktury i zakup urządzeń dla Portu Lotniczego w Łodzi oraz w sprawie pomocy państwa N 743/06  -
Wsparcie dla Portu Lotniczego w Łodzi (Dz. Urz. UE C 157 z dnia 10 lipca 2007 r., s. 2-5). 

25 Zgodnie z unijną definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych), przedsiębiorstwo rozumie się jako podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.  

Przyjmuje się, że nie forma prawna, zależna w swym kształcie zwykle od ustawodawcy krajowego, ale rodzaj 
prowadzonej faktycznie działalności decyduje o statusie danej jednostki w porządku prawnym Unii 
Europejskiej. 
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W celu rozstrzygnięcia, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej, należy ocenić 

spełnianie powyższych warunków w odniesieniu do transferu zasobów związanego 

z dofinansowaniem projektu.  

Poniżej przedstawiono wyniki oceny: 

Ad 1. Warunek spełniony: dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 jest przyznawane przez instytucję organizującą konkurs tj. Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa; do celów ustalenia występowania zjawiska pomocy publicznej ministerstwa 

i ich podległe państwowe jednostki budżetowej są uznawane za podmioty równoważne 

państwu. 

Ad 2. Warunek spełniony: bezpośrednim beneficjentem projektu jest Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej, który ubiega się o bezzwrotne dofinansowanie realizacji Projektu 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej 

POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych (I komponent)” w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 

84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu 

państwa, a więc przysporzenie może zostać uzyskane na warunkach korzystniejszych niż 

rynkowe. 

Ad 3. Warunek spełniony: transfer jest selektywny, uprzywilejowuje beneficjenta. Wsparcie 

jest udzielane w ramach mechanizmów związanych z dofinansowaniem UE w ramach 

konkursu z definicji skierowanego do konkretnych beneficjentów (beneficjentów 

konkretnego typu), których katalog stanowi zbiór ograniczony celami działań. Ponadto 

należy zauważyć, że pojęcie „przedsiębiorstwa” użyte w Traktacie (ang. undertaking) jest 

szerokie i obejmuje wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność 

gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania. Dofinansowanie 

przyznawane w ramach konkursu do realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty 

rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)” jest 

adresowane do określonego typu beneficjentów. 

Ad 4. Warunek niespełniony: beneficjent, będący jednostką administracji rządowej oraz 

podmiotem sektora finansów publicznych, realizuje usługi publiczne na rzecz ludności, 

przedsiębiorców oraz innych instytucji w zakresie ochrony praw własności przemysłowej. 

Mimo, że jest to działalność częściowo odpłatna (uregulowana w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat 

związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków 

towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych), jest realizowana na 

podstawie tzw. monopolu prawnego (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest 
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jedynym organem w Polsce udzielającym praw wyłącznych na przedmioty własności 

przemysłowej na terytorium RP).  

Z powyższego należy sformułować wniosek, że projektowane usługi są adresowane do 

obywateli, przedsiębiorców i instytucji ubiegających się o ochronę na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dofinansowanie takiego działania nie wpływa na wymianę 

gospodarczą między krajami członkowskimi, gdyż nie występuje konkurencja w tym zakresie.  

Ochrona praw własności przemysłowej udzielana przez inne instytucje, urzędy europejskie 

lub światowe (EUIPO, EPO, WIPO) jest współudzielana przez Urząd Patentowy 

Rzeczypospolitej Polskiej lub honorowana na podstawie ratyfikowanych przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej aktów, traktatów, konwencji lub umów międzynarodowych i jest 

zawsze szersza niż ochrona krajowa. Faktyczny obszar przyznawanej ochrony jest 

uzależniony od podstawy takiego działania (rodzaju procedury międzynarodowej), a w 

niektórych przypadkach, również od wyboru zgłaszającego. W związku z powyższym również 

i na tym polu nie zachodzi ryzyko jakiejkolwiek konkurencji związanej z zakresem 

realizowanego projektu, nie tylko w obszarze Unii Europejskiej (działalność WIPO, EPO 

wykracza poza granice UE). 

Wobec niespełnienia jednego z powyższych warunków należy stwierdzić, że Projekt nie 

podlega zasadom pomocy publicznej. Interpretacja ta jest zgodna z poradnikiem 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-

2013” oraz ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

11.1.2. Plan finansowania 

Poniżej, w kolejnych tabelach przedstawiono plan finansowania nakładów inwestycyjnych 

w poszczególnych latach realizacji Projektu oraz rozkład źródeł finansowania.  

Tabela 19. Plan finansowania 
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Tabela 20. Źródła finansowania 

 

Łączne nakłady inwestycyjne Projektu wynoszą 21 212 000 zł, z czego 100% stanowią 

wydatki kwalifikowalne. Wnioskodawca wnosi o dofinansowanie Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 84,63% – tj. w kwocie 17 951 

715,60 zł. Wkład własny – pochodzący z budżetu państwa wynosi – 3 260 284,40 zł. 

Podsumowanie przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 21. Wnioskowany poziom dofinansowania 

WNIOSKOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA   

    

projekt generuje dochód nie 

maksymalny poziom dofinansowania wydatków 
kwalifikowalnych 84,63% 

wskaźnik luki w finansowaniu 100% 

łączne nakłady inwestycyjne (niezdyskontowane)    21 212 000,00 zł  

wydatki kwalifikowalne (niezdyskontowane)    21 212 000,00 zł  

wnioskowany poziom dofinansowania ze środków UE 84,63% 

wnioskowany poziom dofinansowania z budżetu państwa 15,37% 

wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE    17 951 715,60 zł  

wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa      3 260 284,40 zł  
kwota do realizacji ze środków własnych (wydatki 
niekwalifikowane)                      -   zł  

 

11.1.3. Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne w Projekcie ponoszone będą w okresie jego realizacji – tj. w latach 

2017-2020, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem. 
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Tabela 22. Nakłady inwestycyjne – kwoty brutto 

 
 

Tabela 23. Nakłady inwestycyjne – kwoty netto 

 

 
Tabela 24. Nakłady inwestycyjne – kwoty VAT 

 

11.1.4. Nakłady odtworzeniowe  

Nakłady odtworzeniowe stanowią nakłady o charakterze inwestycyjnym, ponoszone są przez 

Wnioskodawcę w okresie eksploatacji Projektu i przeznaczone na odtworzenie niezbędnych 

elementów infrastruktury. W niniejszym przedsięwzięciu nakłady odtworzeniowe będą 

dotyczyć: zakupu sprzętu i oprogramowania. 

 Zakup sprzętu teleinformatycznego 

Zakup sprzętu teleinformatycznego będzie realizowany w Projekcie w ramach zadania: 

Dostawa sprzętu i oprogramowania. 

Ponieważ okres użytkowania zakupionego sprzętu teleinformatycznego (serwerów, 

macierzy, przełączników) jest krótszy niż okres referencyjny Projektu, zatem zakupione 

urządzenia będą wymagały odtworzenia w przyszłości. Wydatki odtworzeniowe obejmują w 

szczególności koszt rozbudowy sprzętu oraz wymiany jego elementów na nowsze – zgodne z 
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aktualnie panującymi wymaganiami. Przyjęto, że każdego roku w okresie eksploatacji 

konieczne będzie zainwestowanie 10% wartości zakupionego sprzętu, w celu utrzymania 

infrastruktury na poziomie umożliwiającym korzystanie z efektów projektu i ich utrzymanie.  

 Zakup oprogramowania 

Pozyskany w ramach Projektu system teleinformatyczny również będzie wymagał 

regularnego odtwarzania. Wynika to z konieczności utrzymania kompatybilności aplikacji z 

innymi programami, wykorzystywanymi przez Wnioskodawcę oraz spełnienia określonych w 

przepisach prawa minimalnych warunków, jakie spełniać powinny publiczne rejestry i 

systemy teleinformatyczne. Przyjęto, że każdego roku w okresie eksploatacji konieczne 

będzie zainwestowanie 5% wartości pozyskanego oprogramowania, w celu utrzymania 

systemu na poziomie umożliwiającym korzystanie z efektów projektu i ich utrzymanie. 

Nie przewiduje się stosowania nakładów odtworzeniowych związanych z innymi elementami 

pozyskanymi w ramach Projektu. Zakłada się ponoszenie nakładów odtworzeniowych co 5 

lat. Poniższa tabela przedstawia prognozowaną wartość nakładów odtworzeniowych 

w przedsięwzięciu w całym okresie eksploatacji Projektu. 

Tabela 25. Założenia – nakłady odtworzeniowe 

ZAŁOŻENIA       

ZAŁOŻENIA DO OSZACOWANIA NAKŁADÓW ODTWORZENIOWYCH   

pierwszy rok ponoszenia        2021   

Wysokość nakładów odtworzeniowych na zadania     

P1.1. Dokumentacja projektowa 0%  

P1.2. Dostawa sprzętu i oprogramowania 50%  

P1.3. Szkolenia dla administratorów    0%  
P1.4. Wykonanie Z1 (e-profil IP, e-dokumenty, e-wsparcie, e-
płatności) 20%  

P1.5. Wykonanie Z2 (e-baza wiedzy) 20%  

P1.6. Wykonanie Z3 (e-powiadomienia) 20%  

P1.7. Wykonanie Z4 (e-wyszukiwarka) 20%  

P1.8. Wykonanie Z4 (e-wyszukiwarka) 20%  

P1.9. szkolenia dla administratorów (e-learning) 0%  

P1.10. asysta techniczna 0%  

P1.11. Digitalizacja 0%  

P2.1. Usługi wsparcia prawnego 0%   

P.2.2. Audyt 0%   

P2.2. Szkolenia 0%   

P2.3. Promocja projektu 0%   

P2.3. Wynagrodzenia 0%   

P2.4. Koszty osobowe (Zarządzanie/nadzór nad projektem):  0%   

Rezerwa 0%   
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Tabela 26. Nakłady odtworzeniowe – część 1 
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Tabela 27. Nakłady odtworzeniowe – część 2 
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11.1.5. Koszty operacyjne 

Projekt PEUP zarówno w okresie realizacji, jak i eksploatacji będzie generował koszty 

operacyjne. Oprócz amortyzacji przyjęto, że koszty operacyjne będą dotyczyły: zużycia 

energii elektrycznej, wynagrodzeń dla pracowników oraz narzutów na wynagrodzenia. 

W poniższej tabeli zawarto założenia do oszacowania poziomu kosztów operacyjnych w 

Projekcie.  
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Tabela 28. Koszty operacyjne – część 1 

 

 

Tabela 29. Koszty operacyjne – część 2 
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11.1.6. Wartość rezydualna 

Wartość rezydualną stanowi potencjał finansowy lub ekonomiczny Projektu w pozostałych 

latach jego trwania (życia ekonomicznego). Została obliczona w ostatnim roku okresu 

odniesienia przyjętego do analizy – tj. w roku 2035. W praktyce wartość rezydualna 

obliczana jest jako nieumorzona odpisami amortyzacyjnymi część środków trwałych. 

Poniżej znajduje się tabela z oszacowaniem wartości rezydualnej dla Projektu. 
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Tabela 30. Oszacowanie wartości rezydualnej – część 1 

 

 

Tabela 31. Oszacowanie wartości rezydualnej – część 2 
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11.1.7. Przepływy pieniężne 

Na przepływy pieniężne Projektu składają się: nakłady inwestycyjne, nakłady 

odtworzeniowe, koszty operacyjne (bez amortyzacji), przychody operacyjne (nie występują 

dla projektu) oraz wartość rezydualna. Zestawienie przepływów jest podstawą do 

przeprowadzenia analizy wyniku finansowego przedsięwzięcia i wyznaczenia wartości 

wskaźników finansowych. Oszacowanie przepływów znajduje się w poniższej tabeli. 
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Tabela 32. Przepływy pieniężne w projekcie – część 1 

 

 

Tabela 33. Przepływy pieniężne w projekcie - część 2 
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11.2. TRWAŁOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU 

W ramach badania trwałości finansowej Projektu, w niniejszym punkcie zamieszczono 

prognozę rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dla 

przedsięwzięcia. Prognoza rachunku zysków i strat opiera się na wcześniej powyżej 

opisanych i oszacowanych wartościach. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla 

Projektu określa wielkości środków pieniężnych, które powinny być zabezpieczone przez 

Wnioskodawcę, aby jego realizacja nie stanowiła zagrożenia dla płynności finansowej. 

Z uwagi na brak konieczności sporządzania bilansu rachunek przepływów pieniężnych 

opracowano w sposób uproszczony. 

W niniejszym punkcie nie przedstawiono sprawozdań finansowych wnioskodawcy, gdyż 

UPRP jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a dla takich 

podmiotów nie prowadzi się badania sytuacji finansowej pod kątem trwałości. 

Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych i odpowiada za zapewnienie 

odpowiednich środków budżetowych na prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie 

dostarczonej w ramach projektu infrastruktury. Wszystkie koszty związane z Projektem 

zostały zaakceptowane i są przewidziane do uwzględnienia w budżecie UPRP na lata 2017-

2030. 

Wnioskodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, a sytuacja finansowa 

Beneficjenta jest stabilna. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej swoją działalność 

finansuje ze środków cz. 61 budżetu państwa. Wnioskodawca będzie zabezpieczał środki 

finansowe na realizację Projektu kolejno zgłaszając zapotrzebowanie do ustawy budżetowej 

na kolejne lata, a ponadto w przypadku uzyskania dofinansowania, planuje się zabezpieczyć 

środki na realizację Projektu w ramach decyzji o zapewnieniu finansowania przedsięwzięcia 

ze środków rezerwy celowej.  

Sytuacja ta jest gwarantem zachowania przez Wnioskodawcę płynności finansowej, a także 

zagwarantowania środków finansowych zarówno na zaplanowane wydatki inwestycyjne jak 

i wydatki eksploatacyjne. 

Wydatki związane z utrzymaniem produktów i efektów Projektu, po jego zakończeniu, będą 

przez Wnioskodawcę co roku ujmowane w projekcie budżetu informatycznego 

i w odpowiedniej wysokości zgłaszane do ustawy budżetowej na kolejne lata.
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Tabela 34. Rachunek zysków i strat - projekt - część 1 
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Tabela 35. Rachunek zysków i strat - projekt - część 2 

 

 



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 231 z 256 

 

 

Tabela 36. Rachunek przepływów pieniężnych - projekt - część 1 
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Tabela 37. Rachunek przepływów pieniężnych - projekt - część 2 
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11.3. PODSUMOWANIE 

W ramach analizy finansowej Projektu, wyznaczono wartości wskaźników efektywności 

finansowej. Finansowa zaktualizowana wartość netto z inwestycji oraz finansowa 

zaktualizowana wartość netto z kapitału kształtują się poniżej zera, natomiast finansowa 

wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji oraz finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału 

nie istnieją. W taki sposób powinny kształtować się wskaźniki dla przedsięwzięć, które nie 

generują dochodu. Projekt nie ma zdolności do samofinansowania się. 

Saldo przepływów pieniężnych dla Projektu nie osiąga wartości mniejszych niż zero na koniec 

żadnego z lat okresu referencyjnego, co potwierdza trwałość finansową przedsięwzięcia. 

Poniżej, przedstawiono zestawienie najważniejszych wyników analizy finansowej. 

łączna wartość projektu: 

   21 212 000,00 zł 
łączna wydatków kwalifikowalnych: 

   21 212 000,00 zł  
wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 

   17 951 715,60 zł 

całkowity koszt pozyskania (2017-2035): 

TCO = 44 438 272,06 zł 

DGC (dynamiczny koszt jednostkowy) dla liczby uruchomień e-

usług: 

DGC = 9,51 zł 

zaktualizowana wartość netto z inwestycji: 

FNPV = - 32 510 334,66 zł 

zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji: 

IRR-nie istnieje 

zaktualizowana wartość netto z kapitału krajowego: 

IRR/K-nie istnieje 
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Suma nakładów inwestycyjnych na realizację Projektu wynosi 21 212 000,00 zł brutto. 

Wydatki kwalifikowalne stanowią 100% tej kwoty. Łączny podatek VAT to 3 164 463,42 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie projektu ze środków europejskich w ramach POPC wynosi 

17 951 715,60 zł, natomiast wysokość wkładu własnego pochodzącego z budżetu państwa to 

3 260 284,41 zł. 

11.4. EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA PROJEKTU 

Dla Projektu wyznaczono wskaźniki efektywności finansowej. Finansowa zaktualizowana 

wartość netto z inwestycji kształtuje się poniżej zera, natomiast finansowa wewnętrzna 

stopa zwrotu z inwestycji nie istnieje. Właśnie takich wartości należy oczekiwać dla 

projektów, które nie generują dochodu – oznaczają one, że projekt nie ma zdolności do 

samofinansowania się.  

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie kluczowych wskaźników efektywności finansowej 

projektu. 

Tabela 38. Wskaźniki efektywności finansowej 

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW   

Wskaźniki finansowe 

FNPV (zaktualizowana wartość netto z inwestycji) -  32 510 334,66 zł  

IRR (wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji) nie istnieje 

Wskaźniki ekonomiczne 

FNPV/K (zaktualizowana wartość netto z kapitału krajowego) -    7 567 158,31 zł   

IRR/K (wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego) nie istnieje 

Wskaźniki finansowe 

DGC (dynamiczny koszt jednostkowy)                   9,51 zł 

TCO (całkowity koszt pozyskania) 44 438 272,06 zł  

    

12. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 

Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji uruchomienia PUEUP w ramach Projektu, 

Wnioskodawca zbadał możliwości zastosowania istniejących rozwiązań stosowanych w 

innych jednostkach administracji publicznej oraz dostępność niezbędnych zasobów 

serwerowych we Wspólnej Infrastrukturze Państwa. Przeprowadzona analiza oczekiwanych 

funkcjonalności  i zdiagnozowanych potrzeb Klientów UPRP w tym zakresie świadczy o tym, 

że specyfika obszaru działalności UPRP uniemożliwia zastosowanie systemów stosowanych w 

innych jednostkach administracji publicznej, a ich ewentualne dostosowanie do potrzeb 

UPRP byłoby nieefektywne zarówno pod kątem technologicznym, jak i ekonomicznym.  

Jednocześnie w toku prowadzonej w okresie październik – grudzień 2016 roku 

korespondencji UPRP z Ministerstwem Cyfryzacji (Departament Infrastruktury Państwa) 

uzyskano ze strony MC informację, iż obecnie brak we Wspólnej Infrastrukturze Państwa 
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dostępnych i możliwych do zagospodarowania zasobów administracji publicznej urządzeń 

serwerowych o niezbędnej dla potrzeb planowanych e-usług UPRP łącznej mocy 

obliczeniowej nie mniejszej niż 4,19 Tflopsa oraz wysokowydajnych zasobów dyskowych 

(macierze) o pojemności użytkowej 53TB wraz z mechanizmami backup’u. Podobnie 

przeprowadzona analiza możliwości wydzierżawienia zasobów o tych parametrach (analiza 

wariantów omówiona w pkt 6.2. – Opis zidentyfikowanych wariantów (wraz z oceną ich 

wykonalności) świadczy o tym, że planowany w Projekcie zakup własnej infrastruktury 

sprzętowej jest rozwiązaniem korzystniejszym zarówno pod względem ekonomicznym, jak i z 

uwagi na możliwość zapewnienia bezpieczeństwa systemu. 

12.1. KOSZTY OGÓLNE PROJEKTU WRAZ ZE SPOSOBEM FINANSOWANIA 

Całkowity koszt projektu 

(netto oraz brutto) 

Netto: 18 047 536,59 zł   

Brutto: 21 212 000,00 zł 

Podział całkowitego kosztu 

projektu na poszczególna lata 

(netto oraz brutto) 

I rok Netto:      381 975,61 zł      Brutto:      396 000,00 zł  

II rok Netto:   1 434 365,85 zł      Brutto:   1 454 000,00 zł  

III rok Netto: 12 708 865,86 zł      Brutto: 15 261 950,00 zł  

IV rok Netto:   3 522 329,27 zł      Brutto:   4 100 050,00 zł  

V rok 0,00 zł 

VI rok 0,00 zł 

Kwota dofinansowania 

z funduszy zagranicznych 

(netto oraz brutto) 

84,63% stanowią środki UE (EFRR), tj.  

Netto: 15 273 630,22 zł    Brutto: 17 951 715,60 zł  

Programy operacyjne, 

w ramach których projekt 

ubiega się o dofinansowanie 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.1.1. 
„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 

Wysokość środków z budżetu 

państwa (netto oraz brutto) 

15,37% współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, tj.   

Netto: 2 773 906,37 zł     Brutto: 3 260 284,40 zł 

Przewidywany roczny koszt 

utrzymania trwałości projektu 

(netto oraz brutto) 

 

Netto:    674 429,88 zł     Brutto: 829 548,75 zł 
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12.2. WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTOWYCH 

Nazwa pozycji 

kosztowej 

Przewidy
wany 
koszt 

netto i 
brutto 

Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie) Przewidywa
ny czas 

dostarczenia 

Dokumentacja 

projektowa 

406 
504,07 zł 

netto 

500 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania przygotowane zostaną: projekt 
infrastruktury, projekt rozwiązania aplikacyjnego, a 
także scenariusze testowe. W ramach tego zadania 
uzgodniony zostanie harmonogram kontraktu z 
Wykonawcą, który stanowić będzie punkt 
odniesienia dla całego procesu wdrożenia 
i poszczególnych odbiorów. 

2019-01-02 

Dostawa sprzętu 

i oprogramowani

a 

4 629 
918,70 zł 

netto 

5 694 

800,00 zł 

brutto 

 

W ramach zadania planuje się zakupić infrastrukturę 
teleinformatyczną i oprogramowanie standardowe 
wraz z 5-letnim wsparciem m.in. przełączniki 
aktywne, pamięci masowe, bibliotekę, serwery do 
wirtualizacji, zasilacze UPS, serwery fizyczne do 
obsługi biblioteki oraz niezbędne oprogramowanie 
bazodanowe i do platformy wirtualizacji. Zgodnie z 
informacjami pozyskanymi z Ministerstwa Cyfryzacji 
obecnie brak jest odpowiednich zasobów 
sprzętowych w ramach Wspólnej Infrastruktury 
Państwa możliwych do udostępnienia na potrzeby 
realizacji wnioskowanego projektu, w związku 
z powyższym uzasadnione jest nabycie tej 
infrastruktury w celu sprawnego wdrożenia 
planowanej platformy. 

W tym: koszty infrastruktury: 3 358 400,00 zł brutto, 

koszty zakupu licencji na oprogramowanie: 

2 336 400,00 zł brutto 

2019-04-01 

Szkolenia dla 

administratorów  

150 
000,00 zł 

netto 

150 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną 
specjalistyczne szkolenia informatyczne dla 
administratorów z zakresu dostarczanego sprzętu 
i oprogramowania (szkolenia z certyfikatami 
producenta). Nabycie przez administratorów 
specjalistycznej wiedzy zapewni pełną zdolność 
organizacji do bieżącej obsługi dostarczanych 
rozwiązań i dalszego ich utrzymania i rozwijania. 

2019-12-31 
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Wykonanie Z1 (e-

profil IP, e-

dokumenty, e-

wsparcie, e-

płatności) 

5 697 
723,58 zł 

netto 

7 008 
200,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
związane z przygotowaniem, uruchomieniem 
i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego 
oprogramowania wdrażanych modułów systemu 
PUEUP. Wdrożenie poszczególnych komponentów 
systemu, dostarczających funkcjonalności do 
budowy e-usług jest niezbędne do osiągnięcia 
zakładanych celów projektu. 

2020-03-02 

Wykonanie Z2 (e-

baza wiedzy) 

162 
601,63 zł 

netto 

200 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
związane z przygotowaniem, uruchomieniem 
i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego 
oprogramowania wdrażanego modułu systemu 
PUEUP. Wdrożenie poszczególnych komponentów 
systemu, dostarczających funkcjonalności do 
budowy e-usług jest niezbędne do osiągnięcia 
zakładanych celów projektu. 

2020-03-02 

Wykonanie Z3 (e-

powiadomienia) 

102 
439,02 zł 

netto 

126 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
związane z przygotowaniem, uruchomieniem 
i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego 
oprogramowania wdrażanego modułu systemu 
PUEUP. Wdrożenie poszczególnych komponentów 
systemu, dostarczających funkcjonalności do 
budowy e-usług jest niezbędne do osiągnięcia 
zakładanych celów projektu. 

2018-12-15 

Wykonanie Z4 (e-

wyszukiwarka) 

341 
463,41 zł 

netto 

420 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
związane z przygotowaniem, uruchomieniem 
i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego 
oprogramowania wdrażanego modułu systemu 
PUEUP. Wdrożenie poszczególnych komponentów 
systemu, dostarczających funkcjonalności do 
budowy e-usług jest niezbędne do osiągnięcia 
zakładanych celów projektu. 

2020-03-02 

Wykonanie Z5 (e- 

rejestry) 

365 
853,66 zł 

netto 

450 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
związane z przygotowaniem, uruchomieniem 
i funkcjonowaniem m.in. dedykowanego 
oprogramowania wdrażanego modułu systemu 
PUEUP. Wdrożenie poszczególnych komponentów 
systemu, dostarczających funkcjonalności do 
budowy e-usług jest niezbędne do osiągnięcia 
zakładanych celów projektu. 

2020-03-02 

Szkolenia dla 

administratorów 

(e-learning) 

40 650,41 
zł netto 

50 000,00 

zł brutto  

 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
przygotowania dedykowanego szkolenia e-
learningowego (wartość niematerialna i prawna) dla 
administratorów i przyszłych użytkowników PUEUP. 
Szkolenie to ma umożliwić użytkownikom sprawną 
obsługę systemu i dostarczyć wiedzę na temat jego 
funkcjonalności, możliwości i procesów.  

2020-03-02 
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Asysta 

techniczna 

243 
902,44 zł 

netto 

300 

000,00 zł 

brutto  

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
dedykowanej asysty technicznej m.in. dla 
wdrażanego oprogramowania i sprzętu, konfiguracji i 
integracji z innymi aplikacjami funkcjonującymi w 
UPRP. Pozwoli to na sprawną obsługę procesu 
wdrożenia i konfiguracji rozwiązań, a także 
ewentualne wdrażanie poprawek wynikających z 
testów bezpieczeństwa, wydajności lub testów 
użytkowników. 

2020-07-31 

Digitalizacja 751 
219,51 zł 

netto 

924 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
digitalizacji rejestrów prowadzonych obecnie w 
formie papierowej. Umożliwi to uruchomienie e-
usług związanych z dostępem do rejestrów on-line. 

2020-07-31 

Usługi wsparcia 

prawnego 

40 650,41 
zł netto 

50 000,00 
zł brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
usług doradczych z zakresu wsparcia prawnego m.in. 
przy przygotowaniu SIWZ,  przeprowadzeniu 
przetargów, udzielaniu odpowiedzi na możliwe 
pytania potencjalnych wykonawców, weryfikację 
przygotowanych umów z wykonawcami, wsparcia 
przed KIO oraz usług doradczych przy realizacji 
kontraktów. Zakup tych usług pozwoli na 
zminimalizowanie ryzyka opóźnień na etapie 
realizacji kluczowego postępowania przetargowego 
lub w trakcie realizacji kontraktów z Wykonawcami.  

2020-07-31 

Audyt 162 
601,63 zł 

netto 

200 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowanie zostaną koszty 
przeprowadzenia audytu dla wytworzonego przez 
Wykonawcę oprogramowania (w tym m.in. testy 
bezpieczeństwa, wydajności, zgodności z WCAG2.0). 
Zagwarantuje to uzyskanie produktów odpowiedniej 
jakości i zgodnych ze stawianymi wymogami. 

2020-07-31 

Szkolenia 100 
000,00 zł 

netto 

100 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania zostaną sfinansowane niezbędne 
szkolenia dla członków zespołu projektowego. 
Zadanie jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej 
realizacji projektu oraz odpowiedniego 
przygotowania kadry (pracowników merytorycznych 
UPRP) do obsługi projektu i do korzystania z jego 
efektów. 

2020-07-31 
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Promocja 

projektu 

162 
601,63 zł 

netto 

200 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
m.in. tablic informacyjnych, organizacji konferencji 
promujących projekt, spotkań informacyjnych, 
podstawowych materiałów informacyjnych 
i promocyjnych. Zadanie jest niezbędne ze względu 
na obowiązek prowadzenia działań informacyjno-
promocyjnych zgodnie ze strategicznymi 
dokumentami określającymi zasady i obowiązki 
prowadzenia promocji projektów 
współfinansowanych ze środków UE  oraz 
upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy 
o nowych e-usługach i funkcjonalnościach 
wdrożonych w ramach projektu.  

2020-07-31 

Wynagrodzenia 2 680 
000,00 zł 

netto 

2 680 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania przewiduje się sfinansowanie 

kosztów dodatków zadaniowych pracowników 

wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio 

związane z celami i produktami projektu.  Zadanie 

jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej realizacji 

projektu oraz odpowiedniego dopasowania jego 

efektów do potrzeb użytkowników i możliwości 

UPRP. 

2020-07-31 

Koszty pośrednie  1 359 000 
zł netto 

1 359 
000,00 zł 

brutto 

W ramach zadania przewiduje się sfinansowanie 
kosztów dodatków zadaniowych personelu 
zarządzającego jednostki, kierownika projektu oraz 
personelu wsparcia projektu.  

Zadanie jest niezbędne z punktu widzenia sprawnej 
realizacji projektu, właściwego nadzoru nad jego 
realizacją oraz odpowiedniego dopasowania jego 
efektów do specyfiki działania i możliwości UPRP.  

2020-07-31 

Rezerwa na 

nieprzewidziane 

wydatki * 

650 406,5
0 zł netto 

800 000,0
0 zł 

brutto 

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty 
nieprzewidzianych wydatków w części inwestycyjnej 
projektu dotyczącej dostarczanego sprzętu i 
oprogramowania. Zadanie jest niezbędne w celu 
zminimalizowania ryzyka związanego z kontraktacją 
kluczowego Wykonawcy.  

2020-07-31 

 

* dodatkowe uzasadnienie dla rezerwy na nieprzewidziane wydatki: 

W ramach Projektu dokonano analizy ryzyka i zidentyfikowano zagrożenie związane 

z przekroczeniem wartości planowanego kluczowego przetargu na wdrożenie Systemu 

PUEUP. Zasadniczą część planowanego przetargu stanowi zakup sprzętu i oprogramowania 

standardowego oraz oprogramowanie aplikacji wdrażanego Systemu PUEUP - tj. środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym, a także z uwagi na 

fakt, że producenci sprzętu i oprogramowania prowadzą swoje cenniki w walutach obcych, 
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na wartość złożonych w postępowaniu ofert znaczny wpływ będą miały kursy walut 

zagranicznych, w szczególności kurs EUR i USD. Analiza średnich rocznych kursów walut, na 

podstawie danych NBP, pokazuje, że wartości tych walut od roku 2015 rosną: 

Tabela 39. Porównanie kursów walut 

Waluta \ Rok 2015 2016 2017 (stan na dzień: 

21.03.2017) 

USD 3,7729 3,9435 4,0749 

EUR 4,1842 4,3636 4,3319 

 

Z opinii Rady Europy z dnia 18.05.2016 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 

2016 rok (w szczególności punkt 7 i 8) wynika m.in., że w Polsce zostaną wdrożone 

mechanizmy zwiększające pobór podatku VAT oraz zwalczające oszustwa związane z VAT – 

są to priorytety dla polskiego rządu, który opracowuje strategię w tym zakresie. Dodatkowo 

Polska stosuje obniżone stawki podatku VAT w przypadku wielu towarów i usług. Praktyka ta 

przyczynia się do utraty dochodów i zmniejsza skuteczność systemu VAT. Zaleceniem Rady 

dla Polski jest zwiększenie efektywności poboru podatków przez zapewnienie poprawy 

przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT i ograniczenie nadmiernie 

rozpowszechnionego stosowania obniżonych stawek VAT. Oznacza to, że w kolejnych latach 

mogą zostać w Polsce wprowadzone zmiany w stawkach podatku VAT. 

W związku z tym w ramach Projektu podjęto decyzję, aby utworzyć rezerwę na 

nieprzewidziane wydatki w części inwestycyjnej projektu dla kategorii wydatków 

kwalifikowalnych „środki trwałe i wartości niematerialne i prawne” dotyczącą różnic 

kursowych i ewentualnego wzrostu stawki VAT.  

12.3. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI 

Założenia metodyczne do przeprowadzenia analizy ekonomicznej zostały przedstawione 

wraz z założeniami do przeprowadzenia analizy finansowej. Analiza ekonomiczna została 

przeprowadzona według tej samej metodyki i jest zgodna z wytycznymi MIR i wytycznymi 

konkursowymi. 

12.4. KOSZTY EKONOMICZNE 

W ramach przeprowadzonej analizy nie zidentyfikowano kosztów o charakterze społeczno-

ekonomicznym, wynikających z realizacji rzeczonego przedsięwzięcia. W szczególności 

Wnioskodawca nie spodziewa się wystąpienia kosztów o charakterze wewnętrznym, takich 

jak:  
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 utrudnienia w funkcjonowaniu instytucji wnioskodawcy w trakcie realizacji Projektu, 

 utrudnienia w funkcjonowaniu instytucji wnioskodawcy w trakcie eksploatacji 

produktów projektu, 

 likwidacja miejsc pracy, 

 wzrost kosztów świadczonych usług; 

ani zewnętrznym, takich jak: 

 negatywny wpływ projektu na środowisko naturalne,  

 negatywny wpływ projektu na zdrowie osób korzystających z jego produktów, 

 zaburzenie konkurencji. 

12.5. KORZYŚCI EKONOMICZNE 

Realizacja Projektu poprzez udostępnienie usług elektronicznych przyniesie korzyści 

o charakterze społeczno-gospodarczym. W ramach niniejszej analizy wyszczególniono 

i oszacowano wartość tych korzyści, których wyrażenie w wartościach liczbowych było 

możliwe. Poniżej znajduje się lista korzyści ekonomicznych, generowanych przez 

przedsięwzięcie: 

1) Skrócenie czasu realizacji usług po stronie UPRP 

2) Ograniczenie korespondencji realizowanej drogą pocztową/papierową 

3) Ograniczenie konieczności osobistych wizyt Klientów w UPRP 

Oprócz oszacowanych powyżej korzyści społeczno-ekonomicznych, przedsięwzięcie będzie 

generowało inne, niedające się wyrazić w wartościach liczbowych. Zostały one 

zidentyfikowane i opisane w pkt  4.2 - E-Usługi Projektu. 

12.5.1. Skrócenie czasu realizacji usług po stronie UPRP 

 
Realizacja Projektu ma na celu w szczególności udostępnienie usług elektronicznych oraz 

elektronizację i optymalizację procesów biznesowych związanych z ich świadczeniem. 

Zasadniczą korzyścią wynikającą z przeprowadzenia przedsięwzięcia będzie zatem 

optymalizacja procedur wykonywanych przez pracowników UPRP podczas realizacji usług na 

rzecz Klientów.  

Łączny czas realizacji usług UPRP jest zależny od typu sprawy (usługi), którego dotyczy. 

Optymalizacja procesu, poprzez elektronizację usługi nie obejmuje samego działania 

merytorycznego, a jedynie czynności o charakterze urzędowym i administracyjnym, 

realizowane w ramach usługi. 
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Założenia do przeprowadzenia kalkulacji zostały wskazane i uzasadnione w rozdziale 11.2 

niniejszego studium. Oszacowanie okresu skrócenia czasu realizacji usług oraz jego wartości 

w przeliczeniu na wielkości finansowe zamieszczono w tabeli poniżej. 

Tabela 40. Kalkulacje 

 

 

ZAŁOŻENIA DO KOSZTÓW I KORZYŚCI EKONOMICZNYCH

Przeciętne wynagrodzenie za godzinę pracy: 25 zł brutto

Oszacowanie kosztów realizacji procesów obecnie i po zrealizowaniu projektu.

Udostępnienie wyciągu z rejestrów (AS-IS)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]
Wyszukanie numeru rejestru w wyszukiwarkach na stronie UPRPKlient - 15 Ręczna w systemie 6,25

Opłacenie wniosku Klient - 15 Ręczna poza systemem 6,25

Przygotowanie wniosku o wyciąg Klient - 10 Ręczna poza systemem 4,17

Skanowanie dokumentów Urząd Kancel. 10 Ręczna poza systemem 5,38

Rejestracja wniosku w EZD Urząd Kancel. 5 Ręczna w systemie 2,69

Weryfikacja wniosku Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Sprawdzenie kompletności wniosku Urząd AdmMer 10 Ręczna poza systemem 9,82

Przygotowanie wyciągu w formie papierowej Urząd AdmMer 50 Ręczna poza systemem 53,29

Weryfikacja opłaty Urząd AdmMer 5 Ręczna poza systemem 4,91

[KONIEC PROCESU] SUMA: 121 Koszt per proces [zł]: 93,29

Udostępnienie wyciągu z rejestrów (TO-BE)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]
Wypełnienie e-formularza wniosku Klient - 5 Ręczna w systemie 2,08

Płatność za wniosek Klient - 3 Ręczna w systemie 1,25

Weryfikacja wniosku i rejestracja sprawy Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Weryfikacja opłaty Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Przygotowanie wyciągu w formie elektronicznej Urząd AdmMer 25 Ręczna w systemie 24,55

[KONIEC PROCESU] SUMA: 33 Koszt per proces [zł]: 27,88

Powiadomienie o upływającym terminie ochrony

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]

Wyszukanie Urząd - 5 Ręczna w systemie 2,08

Wygenerowanie powiadomienia Urząd - 5 Ręczna w systemie 2,08

Przygotowanie powiadomienia do wysyłyki [list polecony]Urząd Kancel. 10 Ręczna poza systemem 8,37

Odbiór informacji Klient - 10 Ręczna poza systemem 4,17

[KONIEC PROCESU] SUMA: 30 Koszt per proces [zł]: 16,70

Powiadomienie o upływającym terminie ochrony (TO-BE)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]

Otrzymanie danych z systemów dziedzinowych Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Wygenerowanie powiadomienia Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Przygotowanie powiadomienia do wysyłyki [papierowej]Urząd Kancel. 3 Ręczna w systemie 1,61

Odbiór informacji Klient - 0 Automatyczna w systemie 0,00

[KONIEC PROCESU] SUMA: 3 Koszt per proces [zł]: 1,61

Wyszukiwanie informacji (AS-IS)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]

Wyszukanie informacji na portalu UPRP Klient - 15 Ręczna w systemie 6,25

Użycie wyszukiwarek dostępnych na portalu UPRP Klient - 5 Ręczna w systemie 2,08

Kontakt telefoniczny z pracownikiem urzędu Klient - 10 Ręczna poza systemem 4,17

Obsługa zapytania telefonicznego Urząd - 10 Ręczna poza systemem 4,17

[KONIEC PROCESU] SUMA: 4 Koszt per proces [zł]: 16,67

Sybskrypcja informacji (TO-BE)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]

Wskazanie parametrów zapytania Klient - 3 Ręczna w systemie 1,25

Wyszukanie informacji wg zadanych filtrów Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Przekazanie informacji Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Odbiór informacji Klient - 1 Ręczna w systemie 0,42

[KONIEC PROCESU] SUMA: 4 Koszt per proces [zł]: 1,67

Koszt czasu klienta = poświęcony czas * przeciętne wynagrodzenie za godzinę pracy
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Walidacja patentu europejskiego (AS-IS)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]
Wypełnienie wniosku o walidację patentu europejskiego Klient - 20 Ręczna w systemie 8,33

Skanowanie dokumentów Urząd Kancel. 15 Ręczna poza systemem 0 8,07

Rejestracja wniosku w EZD Urząd Kancel. 5 Ręczna w systemie 0 2,69

Weryfikacja wniosku Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0 0,54

Weryfikacja kompletności danych z EPO Urząd AdmMer 5 Ręczna w systemie 0 4,91

Założenie sprawy w EZD Urząd AdmMer 1 Ręczna w systemie 0,98

Badanie formalno-prawne Urząd PracMer 40 Ręczna poza systemem 32,75

Weryfikacja poprawności danych wpisywanych do RejestruKlient - 5 Ręczna poza systemem 2,08

Wprowadzanie danych do rejestru Urząd PracMer 5 Ręczna poza systemem 4,91

[KONIEC PROCESU] SUMA: 107 Koszt per proces [zł]: 65,26

Walidacja patentu europejskiego (TO-BE)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]
Wypełnienie e-formularza wniosku o walidację patentu europejskiegoKlient 0 10 Ręczna w systemie 4,17

Weryfikacja i rejestracja wniosku Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Założenie sprawy w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Weryfikacja kompletności danych z EPO Urząd AdmMer 5 Ręczna w systemie 4,91

Badanie formalno-prawne Urząd PracMer 30 Ręczna poza systemem 20,65

Weryfikacja poprawności danych wpisywanych do RejestruKlient - 5 Ręczna w systemie 2,08

Wprowadzanie danych do rejestru Urząd PracMer 5 Ręczna w systemie 3,44

[KONIEC PROCESU] SUMA: 55 Koszt per proces [zł]: 35,25

Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego (AS-IS)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]
Wypełnienie wniosku o zgłoszenie Klient 0 30 Ręczna w systemie 12,50

Uiszczenie opłaty z góry Klient 0 15 Ręczna poza systemem 6,25

Skanowanie dokumentów Urząd Kancel. 10 Ręczna poza systemem 5,38

Rejestracja wniosku w EZD Urząd Kancel. 5 Ręczna w systemie 2,69

Weryfikacja wniosku Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Weryfikacja kompletności zgłoszenia Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Rejestracja zgłoszenia w EZD Urząd Kancel. 10 Ręczna w systemie 5,38

Założenie sprawy w EZD Urząd Kancel. 2 Ręczna w systemie 1,08

Weryfikacja uiszczenia opłaty Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Wystawienie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (z wezwaniem lub bez)Urząd Kancel. 2,6 Ręczna poza systemem 7,12

Złożenie podpisu Urząd Kancel. 1 Ręczna w systemie 0,54

Weryfikacja potwierdzenia zgłoszenia Klient 0 5 Ręczna poza systemem 2,08

Uiszczenie opłaty po wezwaniu Klient 0 15 Ręczna poza systemem 6,25

[KONIEC PROCESU] SUMA: 98,6 Koszt per proces [zł]: 50,87

Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego (TO-BE)

Aktywność Aktor GrupPrac. Czas [m] Rodzaj aktywnościKomentarze Koszt [zł]
Wypełnienie e-formularza zgłoszenia Klient 0 15 Ręczna w systemie 6,25

Uiszczenie opłaty z góry Klient 0 3 Ręczna w systemie 1,25

Rejestracja wniosku w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Weryfikacja wniosku Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Rejestracja zgłoszenia w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Założenie sprawy w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Weryfikacja uiszczenia opłaty Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Wystawienie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Wystawienie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i wezwanie do zapłatyUrząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Złożenie podpisu Urząd Kancel. 1 Ręczna w systemie 0,54

Weryfikacja potwierdzenia zgłoszenia Klient 0 2 Ręczna w systemie 0,83

Złożenie podpisu Klient 0 3 Ręczna w systemie 1,25

[KONIEC PROCESU] SUMA: 24 Koszt per proces [zł]: 10,12

Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP (AS-IS)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościSzczegóły Koszt [zł]
Pobranie formularza wniosku Klient - 5 Ręczna w systemie 2,08

Opłacenie wniosku Klient - 15 Ręczna poza systemem 6,25

Przygotowanie wniosku Klient - 30 Ręczna poza systemem 12,50

Skanowanie dokumentów Urząd Kancel. 10 Ręczna poza systemem 5,38

Rejestracja wniosku w EZD Urząd Kancel. 5 Ręczna w systemie 2,69

Weryfikacja wniosku Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Sprawdzenie kompletności wniosku Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Założenie sprawy w EZD Urząd AdmMer 15 Ręczna w systemie 14,73

Dołączenie do istniejącej sprawy Urząd AdmMer 2 Ręczna w systemie 1,96

Weryfikacja opłaty Urząd AdmMer 5 Ręczna poza systemem 4,91

Obsługa merytoryczna wniosku i decyzja administracyjna Urząd AdmMer 20 Ręczna poza systemem 23,98

Obsługa merytoryczna wniosku i decyzja administracyjna Urząd PracMer 40 Ręczna poza systemem 27,54

Wprowadzenie zmian w rejestrach Urząd AdmMer 10 Ręczna poza systemem 9,82

[KONIEC PROCESU] SUMA: 149 Koszt per proces [zł]: 112,91

Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP (TO-BE)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościSzczegóły Koszt [zł]
Wypełnienie e-formularza wniosku Klient - 5 Ręczna w systemie 2,08

Opłacenie wniosku Klient - 3 Ręczna w systemie 1,25

Weryfikacja i rejestracja wniosku Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0 0,00

Założenie sprawy w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0 0,00

Dołączenie do istniejącej sprawy w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0 0,00

Weryfikacja opłaty Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0 0,00

Obsługa merytoryczna wniosku i decyzja administracyjna Urząd AdmMer 20 Ręczna w systemie 0 19,64

Obsługa merytoryczna wniosku i decyzja administracyjna Urząd PracMer 40 Ręczna w systemie 0 27,54

Wprowadzenie zmian w rejestrach Urząd PracMer 5 Ręczna w systemie 0 3,44

[KONIEC PROCESU] SUMA: 73 Koszt per proces [zł]: 53,95
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Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP (AS-IS)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościSzczegóły Koszt [zł]
Pobranie formularza wniosku Klient - 5 Ręczna w systemie 2,08

Opłacenie wniosku Klient - 15 Ręczna poza systemem 6,25

Przygotowanie wniosku Klient - 30 Ręczna poza systemem 12,50

Skanowanie dokumentów Urząd Kancel. 10 Ręczna poza systemem 5,38

Rejestracja wniosku w EZD Urząd Kancel. 5 Ręczna w systemie 2,69

Weryfikacja wniosku Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Sprawdzenie kompletności zgłoszenia Urząd Kancel. 1 Ręczna poza systemem 0,54

Założenie sprawy w EZD Urząd AdmMer 15 Ręczna w systemie 14,73

Dołączenie do istniejącej sprawy Urząd AdmMer 2 Ręczna w systemie 1,96

Weryfikacja opłaty Urząd AdmMer 5 Ręczna poza systemem 4,91

Obsługa merytoryczna wniosku i decyzja administracyjna Urząd PracMer 60 Ręczna poza systemem 46,89

[KONIEC PROCESU] SUMA: 149 Koszt per proces [zł]: 98,47

Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP (TO-BE)

Aktywność Aktor GrupPrac Czas [m] Rodzaj aktywnościSzczegóły Koszt [zł]
Wypełnienie e-formularza wniosku Klient - 10 Ręczna w systemie 4,17

Opłacenie wniosku Klient - 3 Ręczna w systemie 1,25

Rejestracja i weryfikacja wniosku Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Założenie sprawy w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Dołączenie do istniejącej sprawy w EZD Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Weryfikacja opłaty Urząd - 0 Automatyczna w systemie 0,00

Obsługa merytoryczna wniosku i decyzja administracyjna Urząd PracMer 50 Ręczna w systemie 34,42

[KONIEC PROCESU] SUMA: 73 Koszt per proces [zł]: 39,84

Usługa
Korzyść 

jednostkowa

Docelowa liczba 

uruchomień 

e-usług

Udostępnienie wyciągu z rejestrów 65,41 zł                        530

Powiadomienie o upływającym terminie ochrony 15,09 zł                        25 000

Sybskrypcja informacji 15,00 zł                        652 900

Walidacja patentu europejskiego 30,01 zł                        9 500

Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku 

towarowego 40,75 zł                        20 770

Zmiany w rejestrach prowadzonych przez UPRP 58,96 zł                        19 265

Składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP 58,63 zł                        47 602
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Tabela 41. Suma korzyści ekonomicznych– część 1 

 

 

Tabela 42. Suma korzyści ekonomicznych – część 2 
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12.6. EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PROJEKTU 

Efektywność ekonomiczna Projektu została oszacowana przy pomocy wskaźników 

efektywności ekonomicznej, tj.: ENPV, ERR oraz B/C. Do przeprowadzenia obliczeń 

wykorzystano wyniki analizy finansowej oraz oszacowanie korzyści ekonomicznych. Poniżej 

w tabelach pokazano przebieg oszacowań i uzyskane wyniki. 
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Tabela 43. Efektywność ekonomiczna projektu - część 1 
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Tabela 44. Efektywność ekonomiczna projektu - część 2 
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Tabela 45. Wskaźniki efektywności ekonomicznej. 

Wskaźniki ekonomiczne 

(ENPV) ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji    40 571 728,76 zł  

(ERR) ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji 18,57% 

(B/C) wskaźnik koszty-korzyści 2,44 

12.7. PODSUMOWANIE 

W ramach przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści, wyznaczono wartości wskaźników 

efektywności ekonomicznej dla Projektu. Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto 

z inwestycji jest większa od zera, natomiast ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu 

z inwestycji ma wartość wyższa od wartości stopy dyskontowej (tj. wyższa niż 5%). Wskaźnik 

koszty-korzyści dla projektu osiąga wartość większą niż 1.  

Takie wyniki oznaczają, że przedsięwzięcie cechuje się wysoką efektywności ekonomiczną. 

Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych wyników analizy ekonomicznej, jest 

zatem korzystne z punktu widzenia społeczeństwa. 

ekonomiczna zaktualizowana wartość netto: 

ENPV=  40 571 728,76 zł 

ekonomiczna zaktualizowana wewnętrzna stopa zwrotu: 

ERR= 18,57% 

wskaźnik koszty – korzyści: 

B/C= 2,44 

 

Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto z inwestycji wynosi 40 571 728,76 zł , natomiast 

ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu 18,57%. Wskaźnik koszty-korzyści ma wartość 2,44. 

Projekt charakteryzuje się wysoką efektywnością ekonomiczną i jest korzystny w ujęciu 

społeczno-gospodarczym. 

13.  ANALIZA WRAŻLIWOŚCI 

W ramach analizy finansowej i ekonomicznej przeprowadzono analizę wrażliwości. Ma ona 

na celu badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na wyniki finansowe 

i ekonomiczne Projektu. Analiza polega na sprawdzeniu wartości wybranych wskaźników 

efektywności przy zmieniających się warunkach – tj. przy zmianie czynników. W celu 
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wykonania analizy wybrano cztery zmienne, których modyfikacja może mieć istotny wpływ 

na wartości wskaźników: 

 wysokość nakładów inwestycyjnych w projekcie; 

 wysokość nakładów odtworzeniowych w projekcie; 

 wysokość kosztów operacyjnych generowanych przez projekt; 

 wysokość korzyści ekonomicznych wywołanych projektem. 

Badanie wartości wskaźników przy zmodyfikowanych wielkościach zmiennych objęło: 

 Finansową zaktualizowaną wartość netto (FNPV); 

 Ekonomiczną zaktualizowaną wartość netto (ENPV); 

 Finansową wewnętrzną stopę zwrotu z kapitału (ERR). 

Każda ze zmiennych została zmodyfikowana o 10%. Zgodnie z przyjętą metodyką 

prowadzenia analizy wrażliwości, przy każdej próbie zmianie ulegał tylko jeden parametr. 

Poniżej w tabelach pokazano wartości wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej 

dla zmodyfikowanych zmiennych. 

Tabela 46. Analiza wrażliwości dla wskaźnika FNPV i ENPV 

Zmienne krytyczne FNPV/C FRR/C ENPV/C ERR/C 

Wariant wyjściowy -  32 510 334,66 zł  nie istnieje     40 571 728,76 zł  18,57% 

Wariant pesymistyczny -  37 889 219,27 zł  nie istnieje     26 657 869,84 zł  14,26% 

Spadek popytu na usługi o 10% po 
zakończeniu realizacji projektu -  34 444 744,80 zł   nie istnieje      29 465 636,72 zł  15,74% 

Zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych o 10% -  37 239 538,82 zł   nie istnieje      33 461 837,43 zł  16,07% 

Wzrost najbardziej istotnego 
(najwyższego) kosztu 
eksploatacyjnego o 10% -  35 094 425,25 zł   nie istnieje      35 087 220,18 zł  17,18% 

 

Spośród poddanych analizie zmiennych największy wpływ na opłacalność finansową Projektu 

ma wysokość nakładów inwestycyjnych. Natomiast wśród wybranych zmiennych największy 

wpływ na opłacalność ekonomiczną Projektu ma wysokość popytu na usługi. Zmiany tej 

i innych zmiennych krytycznych nie zagrażają opłacalności Projektu. 

14.  ANALIZA RYZYKA 

Wnioskodawca zdecydował się zarządzać projektem zgodnie z metodyką PRINCE2. 

Zarządzanie ryzykiem będzie odbywać się według zasad określonych w tej metodyce, 

szczegółowo opisane w pkt 8.2.16. System zarządzania ryzykiem. 
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Podczas realizacji Projektu zarządzanie ryzykiem będzie polegać na regularnym 

monitorowaniu i kontroli, a także identyfikacji, analizie zaistniałych ryzyk oraz reagowaniu. 

Zgodnie z metodyką, na proces zarządzania ryzykiem składają się fazy: 

 Identyfikacja ryzyk 

 Analiza ryzyk 

 Reakcje na ryzyko 

 Monitorowanie i kontrola  



 Studium Wykonalności dla Projektu  
„Platforma Usług Elektronicznych  

Urzędu Patentowego (PUEUP)” 

 

 

Strona 252 z 256 

 

Tabela 47. Analiza ryzyka – rejestr zidentyfikowanych ryzyk 

Ryzyko Prawdopo

dobieństw

o 

wystąpieni

a 

Wpływ/ Negatywne 

skutki 

Środki zapobiegawcze 

i naprawcze 

Kategoria: ryzyka techniczne i środowiskowe 

Formuła realizacji dla większości 

produktów oparta na dostawcach 

zewnętrznych (ryzyko nadmiernie 

przedłużających się procedur 

przetargowych z uwagi na 

podejmowane przez podmioty 

uczestniczące w postępowaniu 

działania odwoławcze). 

średnie Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

niedotrzymaniem 

terminów 

przewidzianych 

harmonogramem 

projektu. 

Właściwe (z odpowiednim 

wyprzedzeniem) 

zaplanowanie procesu 

wyboru dostawców. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze 

i korygujące. 

Bardzo duży poziom wykorzystania 

uruchomionych  

e- usług elektronicznych przez grupy 

docelowe. 

średnie Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

trudnościami w 

dostępie do 

uruchomionych  

e-usług na etapie 

utrzymania 

systemu. 

Dokonanie dokładnej 

inwentaryzacji zasobów 

teleinformatycznych 

i reorganizacja na poziomie 

alokacji, a w skrajnym 

przypadku ich rozbudowa w 

celu umożliwienia przyjęcia 

większej liczby 

użytkowników niż 

zakładana na etapie 

projektowania. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze 

i korygujące. 
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Niewystarczająca przepustowość 

sieci. 

średnie Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

trudnościami 

w dostępie do 

uruchomionych  

e-usług na etapie 

utrzymania 

systemu. 

Zakładana przepustowość 

sieci na etapie utrzymania 

projektu może okazać się 

niewystarczająca. W tym 

celu należy, jeśli to możliwe 

zwiększyć przepustowość 

na istniejącym łączu lub 

zaprojektować dodatkowe 

łącze, a kolejne umowy 

utrzymaniowe zawierać 

z możliwością zwiększania 

przepustowości. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze 

i korygujące. 

Wysoka zawodność systemu. średnie Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

trudnościami 

w dostępie do 

uruchomionych  

e-usług na etapie 

utrzymania 

systemu.  

Identyfikowanie wad i pilne 

dokonywanie wymaganych 

poprawek w implementacji 

systemu. Określenie 

odpowiednich warunków 

SLA w umowach 

z Wykonawcami. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze 

i korygujące. 

Duża ilość błędów w cyfryzacji 

rejestrów papierowych 

średnie Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

niedotrzymaniem 

terminu realizacji 

usługi związanej z 

udostępnieniem 

wglądu do 

rejestrów w 

formie 

elektronicznej. 

 

 

 

 

Właściwe (z odpowiednim 

wyprzedzeniem) 

zaplanowanie procesu 

wyboru dostawców. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze i 

korygujące. 
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Kategoria: ryzyka formalne i instytucjonalne 

Ograniczony czas realizacji projektu 

36 miesięcy (UE). 

średnie Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

niedotrzymaniem 

terminów 

przewidzianych 

harmonogramem 

projektu. 

 

Położenie dużego nacisku 

na planowanie 

opracowywanie planów 

awaryjnych, przygotowanie 

i uruchomienie procedur 

PZP w okresie oceny 

wniosków. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze 

i korygujące. 

Większość produktów projektu 

realizowana równolegle. 

mała Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

niedotrzymaniem 

terminów 

przewidzianych 

harmonogramem 

projektu. 

 

Poszukiwanie możliwości 

angażowania dodatkowych 

zasobów zewnętrznych, np. 

przygotowanie umowy 

ramowej na zasoby i jej 

wykorzystywanie 

w uzasadnionych 

przypadkach. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze 

i korygujące. 
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Istnieje ryzyko przekroczenia 

zakładanych kosztów realizacji 

projektu wynikające między innymi 

z: 

 nieprawidłowego oszacowania 

kosztów (w tym kosztów 

osobowych, usług, urządzeń, czy 

oprogramowania), 

 zmiany stawki podatku VAT. 

średnie Wpływ: duży 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

wzrostem kosztów 

projektu. 

Rynek infrastruktury 

teleinformatycznej 

charakteryzuje się znaczną 

dynamiką cen w czasie. 

Zazwyczaj trendy są 

malejące, jednak 

w przypadku realizacji 

specjalistycznych usług 

informatycznych 

i doradczych oraz produkcji 

oprogramowania, 

szacowanie wartości zadań 

jest zazwyczaj obarczone 

błędem, gdyż 

pracochłonność jest trudna 

do przewidzenia. 

Proponowana reakcja: stała 

kontrola pracochłonności 

wytwarzania 

oprogramowania, 

weryfikacja pozostałych 

kosztów projektu, 

formułowanie zadań 

z wykorzystaniem prawa 

opcji, a także utworzenie 

rezerwy finansowej 

w projekcie. 

Zmiany przepisów prawnych 

dotyczących procedur stosowanych 

przez UPRP. 

średnie Wpływ: duży 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

niedotrzymaniem 

terminów 

realizacji zdań, 

przewidzianych 

harmonogramem 

projektu. 

W celu dostosowania 

systemu do zmieniających 

się przepisów określenie 

odpowiednich warunków 

SLA na obsługę zmian 

w umowach 

z Wykonawcami. 

Proponowana reakcja: 

akceptacja ryzyka. 
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Trudności w opracowaniu 

dokumentacji przetargowej 

skutkującej opóźnieniem w 

ogłoszeniu postępowania na 

wyłonienie Wykonawcy Systemu 

PUEUP 

średnie Wpływ: duży 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

opóźnieniem 

realizacji całego 

wdrożenia i będzie 

mieć wpływ na 

terminy 

osiągnięcia 

poszczególnych 

kamieni milowych. 

Zapewnienie usług wsparcia 

prawnego przy 

opracowywaniu 

dokumentacji przetargowej 

oraz podczas ewentualnych 

postępowań odwoławczych 

przed KIO. Rozpoczęcie prac 

nad opisem przedmiotu 

zamówienia  po złożeniu 

wniosku o dofinansowanie.  

Korzystanie z doświadczeń 

w zakresie realizacji 

postępowań przetargowych 

o podobnym zakresie. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze i 

korygujące. 

Kategoria: ryzyka społeczne 

Istnieje ryzyko niskiego poziomu 

korzystania z uruchomionych usług 

elektronicznych przez grupy 

docelowe. 

małe Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

nieuzyskaniem 

wartości 

docelowych 

wskaźników 

rezultatu.  

Utworzenie usług 

elektronicznych wynika 

z istniejącej potrzeby grup 

interesariuszy, dlatego 

beneficjent nie spodziewa 

się materializacji ryzyka.   

Proponowana reakcja: 

akceptacja ryzyka. 

Skomplikowany interfejs dla 

użytkowników. 

małe Wpływ: średni 

Materializacja 

ryzyka może 

skutkować 

nieuzyskaniem 

wartości 

docelowych 

wskaźników 

rezultatu. 

Zbieranie opinii od 

użytkowników (np. poprzez 

przeprowadzenie badania 

ankietowego) wskazujących 

możliwości ułatwienia 

obsługi. 

Proponowana reakcja: 

działania zapobiegawcze 

i korygujące. 

 


