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Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Urzędu Patentowego RP1)

za rok 2021

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021.
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu2)

Lp. Cel 
Nazwa

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie

Osiągnięta wartość 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

sprawozdanie

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu3)
Najważniejsze podjęte zadania 

służące realizacji celu 4)

1 2 3 4 5 6 7
1 Rozpatrywanie        

w trybie 
krajowym 
zgłoszeń 
przedmiotów 
własności 
przemysłowej.

1. Liczba 
rozpatrzonych 
zgłoszeń;

2. Liczba     
wdrożonych 
narzędzi   

1. 20.000

2.            2

1. 22.280

2. 2
                  

1. Rozpatrywanie zgłoszeń                 
i udzielanie praw wyłącznych na 
wynalazki, wzory użytkowe, znaki 
towarowe, wzory przemysłowe, 
oznaczenia geograficzne oraz 
topografie układów scalonych;

2. Dokonywanie wpisów do 

1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest 
sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.
2) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi 
mierniki wskazane w tym dokumencie.
3) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
4) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania 
budżetowe służące realizacji tego celu.
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ułatwiających 
korzystanie                         
z systemu ochrony 
przemysłowej.

rejestru o udzielonych prawach 
wyłącznych;

3. Uruchomienie przyspieszonego 
trybu rozpatrywania zgłoszeń 
znaków towarowych                          
i wzorów przemysłowych (tzw. 
tryb Fast Track);

4. Wdrożenie klasyfikacji zgłoszeń 
wynalazków i wzorów 
użytkowych przy wykorzystaniu 
Sztucznej Inteligencji w ramach 
programu GovTech.

2 Utrzymywanie 
ochrony praw 
wyłącznych na 
przedmioty 
własności 
przemysłowej.

1. Liczba 
chronionych 
przedmiotów 
własności 
przemysłowej                  
w trybie krajowym                
i międzynarodo-    
wym,w tym 
walidowanych 
patentów 
europejskich.
2. Liczba 
wysłanych 
powiadomień.

1. 363.000

2.         19.000

1.  374.337

     2.            14.403

1. Wykonywanie czynności 
związanych  z utrzymywaniem                 
w mocy praw wyłącznych na 
przedmioty własności 
przemysłowej, w tym 
informowanie uprawnionych                                    
o upływającym terminie ochrony;

2. Prowadzenie rejestrów praw 
wyłącznych;

3. Współpraca międzynarodowa                              
w zakresie utrzymywania  
praw wyłącznych.

3 Rozpatrywanie 
spraw                                 
w postępowaniu 
spornym oraz 
postępowaniu ws. 
sprzeciwów. 

1. Liczba 
rozpatrzonych 
wniosków                           
w postępowaniu 
spornym oraz w 
postępowaniu ws. 
sprzeciwów.

1.                700    1.                 8601. Rozpatrywanie wniosków                      
w trybie spornym;

2. Rozpatrywanie sprzeciwów.

4 Ułatwienie 
przedsiębiorcom, 
wynalazcom 
i innym 
użytkownikom 
korzystania 
z systemu ochrony 
własności 

1. Przekazanie 
projektu 
nowelizacji ustawy 
Prawo własności 
przemysłowej do 
ministra 
właściwego ds. 
gospodarki;

1.              Tak 1.                Tak             1. Opracowanie projektu 
nowelizacji ustawy Prawo 
własności przemysłowej;

2. Kontynuacja prac nad 
nowelizacją Ustawy                             
o rzecznikach patentowych, w tym 
uczestniczenie 
w konsultacjach społecznych i 
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przemysłowej 
w wymiarze 
krajowym                             
i międzynarodo-
wym.

2. Uruchomienie 
projektu 
dofinansowania 
zgłoszeń wzorów 
przemysłowych                 
i znaków 
towarowych dla 
polskich MŚP.

    2.               Tak 2.                 Tak       międzyresortowych;
3. Stabilizacja Platformy Usług 

Elektronicznych Urzędu 
Patentowego (PUEUP);

4. Realizacja działań 
w ramach współpracy 
z Europejskim Urzędem 
Patentowym (EPO), Urzędem Unii 
Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO), Światową 
Organizacją Własności 
Intelektualnej (WIPO) 
i Wyszehradzkim Instytutem 
Patentowym (WIP);

5. Współpraca przy projekcie 
dofinansowania zgłoszeń wzorów 
przemysłowych i znaków 
towarowych dla polskich MŚP ze 
środków EUIPO                                                
i Komisji Europejskiej.

5 Podnoszenie 
świadomości 
znaczenia ochrony 
własności 
przemysłowej                        
w rozwoju 
gospodarki oraz 
upowszechnianie 
wiedzy                                  
i informacji na jej 
temat.

1. Liczba 
użytkowników 
korzystających                         
z systemu ochrony 
własności 
przemysłowej.

1.             639.275     1.        799.2751. Promowanie ochrony własności 
przemysłowej 
i wspierania innowacyjności, w 
tym działalność edukacyjno-
informacyjna;

2. Współpraca z organami 
administracji rządowej, organami 
ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości, 
organizacjami społecznymi 
i zawodowymi, współpraca 
międzynarodowa;

3. Współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu, w tym 
ośrodkami informacji patentowej;

4. Uruchomienie i realizacja 
projektu systemowego „Własność 
intelektualna  w Twojej firmie” 
obejmującego m.in. identyfikację 
przedmiotów własności 
intelektualnej                                                  
w przedsiębiorstwach                       
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(w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój);

5. Realizacja projektu 
edukacyjnego „Własność 
intelektualna w Twojej szkole”.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2021. 
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w 
części A)

Mierniki określające stopień realizacji celu³)

Lp. Cel 
Nazwa

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie

Osiągnięta wartość 
na koniec roku, 
którego dotyczy 

sprawozdanie

Planowane podzadania 
budżetowe służące realizacji 

celu4)

Podjęte podzadania budżetowe 
służące realizacji celu

1 2 3 4 5 6 7
1
2
…

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Mierniki określające stopień realizacji celu³)

Lp. Cel 
Nazwa

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie

Osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego dotyczy 

sprawozdanie

Najważniejsze planowane 
zadania służące realizacji 

celu 4)

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 5)

1 2 3 4 5 6 7
1 Informowanie 

o zgłoszeniach 
i udzielonych 
prawach                    

1.Liczba 
wydanych 
Biuletynów 
Urzędu 

           1.           100           1.     130                      1.Skrócenie terminów 
wydawania publikacji BUP                
i WUP                                                               
z dotychczasowych 30 dni do 7.
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wyłącznych na 
przedmioty 
własności 
przemysłowej.

Patentowego 
(BUP)                                   
i Wiadomości 
Urzędu 
Patentowego 
(WUP);
2. Częstotliwość 
wydawania BUP                 
i WUP.

            2.         7 dni     2.     7 dni

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021.
(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach 
mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów).

Zakładany cel wysłania 19 000 e-powiadomień w 2021 roku nie został osiągnięty z następujących powodów:
1. Po wprowadzeniu usługi Kancelarie rzecznikowskie wysyłały wnioski o elektroniczne powiadomienie wraz z opłatą za przedłużenie prawa. Tym 

samym w momencie rejestracji wniosku o elektroniczne e-Powiadomienia, wysyłanie powiadomienia w danym roku było nieuzasadnione.
2. Wystąpiło mniejsze niż początkowo zakładano zainteresowanie usługą dla pozostałych kategorii praw. 
3. Ponieważ jest to nowa usługa, planowanie na podstawie danych historycznych nie było możliwe. 

Edyta Demby-Siwek
Prezes

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego

01-03-2022
                                               …………………………………                                                                                ……….….…………………………………..
                                                                                data                                                                                    podpis ministra/kierownika jednostki
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