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PLAN PREZENTACJI

1) Korzyści płynące z ochrony IP.

2) Narzędzia wsparcia od UPRP

– czyli Urząd frontem do Klienta!

3) Fundusz wsparcia dla MŚP – „SME Fund”.

uprp.gov.pl
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Korzyści płynące z ochrony 

własności intelektualnej



Prawa własności intelektualnej - korzyści
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• Dają wyłączność na korzystanie z rozwiązania (pozycja na rynku) 

i wzmacniają przewagę konkurencyjną

• Podnoszą prestiż i budują atrakcyjny wizerunek innowacyjnej 

uczelni/przedsiębiorstwa

• Budują fundamenty renomy marki

• Dają źródło przychodów dzięki komercjalizacji – np. licencjonowanie 

lub zbywanie praw, forma zabezpieczenia finansowego jako składnik majątku

• Minimalizują ryzyko naruszeń i ułatwiają dochodzenie ewentualnych roszczeń

• Pomagają w zdobyciu subwencji naukowych i funduszy

• Stymulują działalność naukowo – badawczą



Wartość praw własności intelektualnej w UE: 

uprp.gov.pl



Wartość najcenniejszych marek

uprp.gov.pl
Źródło: https://interbrand.com/best-brands/
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Narzędzia wsparcia od UPRP 

czyli Urząd frontem do Klienta!



Urząd Patentowy RP

W czym możemy pomóc?  

Najważniejsze zadania Urzędu Patentowego RP:

• Udzielanie ochrony prawnej na przedmioty własności 

przemysłowej (przyjmowanie wniosków, badanie, rejestracja

i publikacja zgłoszeń).

• Rozstrzyganie spraw w postępowaniach spornych.

• Gromadzenie i udostępnianie dokumentacji i literatury 

patentowej.

• Upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności 

przemysłowej.

Siedziba UPRP w Warszawie
al. Niepodległości 188/192

uprp.gov.pl



narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy
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Centrum Informacji UPRP 

• Na miejscu:
 Urząd Patentowy RP
 Front Office Chmielna 73
 Punkt spotkań z ekspertami

• Zdalnie:
 Wirtualne Okno Obsługi 

Informacyjnej i chat 
 E-mail : 

Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
tel. (22) 579 05 55

mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl


uprp.gov.pl

Platforma Usług 
Elektronicznych Urzędu 
Patentowego RP

• Korespondencja z Urzędem, 
w tym składanie wniosków 
o ochronę PWP

• Informacja o zbliżającym się 
terminie wygaśnięcia ochrony 

• Płatności online

• Obsługa spraw z zakresu 
prawa własności przemysłowej

narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy
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Przyspieszony tryb rozpatrywania 
zgłoszeń Fast Track

Skrócenie czasu rozpatrzenia wniosku:

• Dla wzorów przemysłowych decyzja 
warunkowa nawet po kilku dniach 
od zgłoszenia

• Dla znaków towarowych decyzja 
warunkowa już po ok. 4 miesiącach 
od zgłoszenia

• Zautomatyzowana i szybsza 
weryfikacja wykazu towarów 
(dot. znaków towarowych)

narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy
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E- Baza Wiedzy na 
www.uprp.gov.pl

• Kursy e-learningowe 
i filmy instruktażowe

narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy

http://www.uprp.gov.pl/
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E- Baza Wiedzy na 
www.uprp.gov.pl

E - bazy danych
e-rejestry
e-wyszukiwarka 

narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy

http://www.uprp.gov.pl/
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E- Baza Wiedzy na 
www.uprp.gov.pl

• E-biblioteka
poradniki i broszury 

informacyjne, 
Biuletyn UPRP, 

Wiadomości UPRP, 
 słownik terminów IP.

narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy

http://www.uprp.gov.pl/
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Wydarzenia organizowane 
przez UPRP

• Międzynarodowe 

konferencje

• Konferencje IP Day -

Światowy Dzień Własności 

Intelektualnej 

• Webinaria online

• Prelekcje dla młodzieży

narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy
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SME Fund 2022:

Dofinansowanie do ochrony własności 

intelektualnej dla małych i średnich 

przedsiębiorstw w UE



SME Fund (Fundusz dla MŚP)
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• To program dofinansowania kosztów 

ochrony własności intelektualnej dla 

przedsiębiorstw (MŚP)

• Instytucją udzielającą grantów jest

Urząd Unii Europejskiej ds.

Własności Intelektualnej (EUIPO)



SME Fund (Fundusz dla MŚP)
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• Termin składania wniosków trwa w trybie

ciągłym od:

10.01.2022 r. do 16.12.2022 r.

(lub do wyczerpania środków)

• Dotacje przyznawane są na zasadzie 

„kto pierwszy ten lepszy”, bez alokacji

środków na poszczególne kraje. 



Kto może wziąć udział w programie?
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Firma posiadająca status MŚP 

z siedzibą na terytorium UE



Z czego mogą skorzystać polskie firmy?
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90% dofinansowania
na usługi wstępnej 

diagnostyki własności 
intelektualnej

(IP scan) – w wybranych 
krajach członkowskich UE

50% lub 75% 

dofinansowania
na nowe zgłoszenia znaków 

towarowych; wzorów 

przemysłowych i wynalazków



Na co uzyskam dofinansowanie?

uprp.gov.pl



Na co uzyskam dofinansowanie?
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procedury krajowe przed UPRP
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B
o

n
 1

OPŁATY BĘDĄCE KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI ZWROT KOSZTÓW W %

znaki 

towarowe

• opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,

• opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,

• opłata za 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),

• opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,

• opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde 

pierwszeństwo.

75%

wzory 

przemysłowe

• opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego,

• opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego 

obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,

• opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde 

pierwszeństwo,

• opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji.



procedury krajowe przed UPRP
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B
o

n
 2

OPŁATY BĘDĄCE KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI ZWROT KOSZTÓW W %

Patenty 50%

• opłata za zgłoszenie,

• opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,

• opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde 

pierwszeństwo,

• opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,

• opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),

• opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu 

patentowego,

• w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego 

opisu patentowego przekracza 10 stron – opłata od każdej następnej 

strony.



Etapy procesu :
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Od czego zacząć? 
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Otrzymaj dotację

W ciągu 15 dni roboczych od złożenia wniosku 

otrzymasz:

• e-mail z informacją o przyznaniu dotacji lub 

• e-mail z prośbą o wyjaśnienia dotyczące brakujących 

informacji lub dokumentów związanych z wnioskiem, lub

• e-mail z odmową przyznania dotacji i informacją, 

dlaczego nie kwalifikujesz się do jej otrzymania

uprp.gov.pl



Najpierw decyzja – potem działanie!
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Bardzo ważne jest by pamiętać o właściwej kolejności:

Najpierw powinniśmy otrzymać decyzję o przyznaniu 

dofinansowania a dopiero po jej otrzymaniu możemy 

składać wnioski o ochronę przedmiotów własności 

przemysłowej do urzędu!

Po opłaceniu pierwszego działania można złożyć pierwszy 

wniosek o zwrot kosztów, aby aktywować swój bon



Co dalej?
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Po otrzymaniu dotacji:

I okres „aktywacji”

• 4 miesiące (z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy) na 

rozpoczęcie działań i złożenie wniosku o pierwszy zwrot kosztów 

w celu aktywacji bonu.

II okres „realizacji”

• 6 miesięcy w przypadku bonu 1 i 12 miesięcy w przypadku bonu 

2 na rozpoczęcie dalszych działań i złożenie wniosku o zwrot 

kosztów (zwrot kosztów w ciągu 30 dni od złożenia wniosku 

o wykonanie tej czynności)



Jak to działa?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Decyzja o otrzymaniu dofinasowania

13

Czas na aktywacje bonu

6-cio miesięczny okres realizacji

Maksymalnie 30 dodatkowych dni na złożenie wniosku o zwrot kosztów po okresie realizacji

Aktywacja bonu

BON 1

(znaki towarowe 

i wzory 

przemysłowe)



Jak to działa?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Decyzja o otrzymaniu dofinasowania

13 14 15 16 17 19

Czas na aktywacje bonu

12-to miesięczny okres realizacji

Maksymalnie 30 dodatkowych dni na złożenie wniosku o zwrot kosztów po okresie realizacji

18

Aktywacja bonu

BON 2

(patenty)



Gdzie złożyć wniosek?
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18
Na stronie internetowej EUIPO:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

 Aby złożyć wniosek, należy zalogować się na swoje konto 

EUIPO lub zarejestrować się

 Konto funduszu dla MŚP z elektronicznym formularzem 

wniosku i odpowiednimi informacjami

 Sekcja FAQ (często zadawane pytania) i czat internetowy

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund


Tak wyglądają bony

uprp.gov.pl

18



Przykłady
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Działanie w zakresie ochrony

własności przemysłowej

Opłaty

(dla zgłoszeń online)

Zwrot 75% kosztów Koszt końcowy

Krajowy znak towarowy w Polsce 890 PLN* 667,5 PLN 222,5 PLN

Krajowy wzór przemysłowy w Polsce 520 PLN** 390 PLN 130 PLN

Unijny znak towarowy 850 EUR 637,5 EUR 212,5 EUR

Wspólnotowy wzór przemysłowy 350 EUR 262,5 EUR 87,5 EUR

*kwota uwzględniająca sumę opłat: zgłoszeniową, za 1 okres ochronny i publikację (dla 1 klasy towarowej)

** kwota uwzględniająca sumę opłat: rejestracyjną, za 1 okres ochronny i publikację



O czym warto pamiętać?
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18
Wskazówki przed złożeniem 

formularzy elektronicznych

• Sprawdź, czy Twoje dokumenty są zgodne z danymi podanymi w formularzu  

elektronicznym

• Sprawdź, czy przesłane dokumenty są czytelne

• Sprawdź podane e-maile kontaktowe

Źródło dodatkowych 

informacji

• Przeczytaj często zadawane pytania (FAQ) na stronie docelowej funduszu dla MŚP

• Skorzystaj z czatu internetowego, jeśli masz jakiekolwiek pytania

• Przeczytaj  dokument „Zaproszenie do składania wniosku”

• W razie wątpliwości skontaktuj się z UPRP lub EUIPO



Osiągnięcia w zeszłym roku:
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• W roku 2021 do EUIPO wpłynęło 12.989

wniosków o dofinansowanie ze wszystkich

krajów członkowskich. Z tego 12.078 wniosków

zostało zaakceptowanych.

• Polscy przedsiębiorcy uplasowali się na 3

miejscu w skali wszystkich państw składając

1348 wniosków!

• Suma przyznanych dotacji w roku 2021

(wszystkie państwa łącznie) = 6.978.871,03

euro

Źródło: Dane EUIPO przekazane pod koniec roku 2021



W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
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Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej UPRP:

Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl

Tel. 22 579 05 55

Centrum Informacji EUIPO o SME Fund (komunikacja po angielsku):

information@euipo.europa.eu

Więcej szczegółowych informacji o programie SME Fund 
znajduje się na stronie internetowej:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

mailto:Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
mailto:information@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund


Zapraszamy także na…

uprp.gov.pl



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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Piotr Wiatrowski
Piotr.Wiatrowski@uprp.gov.pl


