
Prezentacja publiczna 

PORTOS
Platforma Orzecznictwa

Urzędu Patentowego RP

Warszawa, 3 października 2019 r.

Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych”.
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Agenda prezentacji:

• zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią 

przyczynę realizacji projektu

• analiza procesów wskazanych do usprawnienia 

• cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami

• e-usługi tworzone w ramach 

projektu oraz inne produkty projektu

• informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi 

lub realizowanymi projektami, w tym o planowanym wykorzystaniu 

istniejących zasobów i rozwiązań funkcjonujących w administracji publicznej

• okres i koszt realizacji projektu

• harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do 

przeznaczenia na poszczególne zadania

• pytania osób uczestniczących wraz ze wskazaniem podmiotów, które 

reprezentują
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Zdiagnozowane potrzeby Klientów (1/3)

Przegląd źródeł informacji: 

„Ankieta badania potrzeb Klientów w zakresie orzecznictwa UPRP”
Badanie przeprowadzone w okresie sierpień-wrzesień 2019 r.

na próbie 254 respondentów (z czego ponad 90% stanowili pełnomocnicy 

profesjonalni).

Ankietę on-line umieszczono na stronie www.uprp.gov.pl.

Wyniki:

 98,43% respondentów wykazało zainteresowanie dostępem w formie elektronicznej do informacji

o orzeczeniach UPRP. 

 96,46% respondentów wykazało zainteresowanie dostępem w formie elektronicznej do informacji 

o sprzeciwach dotyczących znaków towarowych. 

 97,24% respondentów wykazało zainteresowanie dostępem w formie elektronicznej do informacji 

o wpływających do Urzędu wnioskach rozstrzyganych w trybie postępowania spornego 

(np. o unieważnienie, o stwierdzenie wygaśnięcia prawa wyłącznego).

 90,16% respondentów wykazało zainteresowanie dostępem w formie elektronicznej do informacji 

o terminach rozpraw przed Kolegium Orzekającym ds. Spornych.
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Zdiagnozowane potrzeby Klientów (2/3)

Przegląd źródeł informacji: 

 Klienci Urzędu w indywidualnych osobistych kontaktach 

wielokrotnie zgłaszali potrzebę dostępu do orzecznictwa UPRP, 

które ułatwiłoby im dokonanie analizy własnych spraw. 

 Przedstawiciele Polskiej Izby Rzeczników Patentowych wielokrotnie 

wskazywali na konieczność udostępnienia orzecznictwa Urzędu 

Patentowego oraz informacji 

o terminach rozpraw przed Kolegium Orzekającym 

ds. Spornych. 

Osobisty kontakt
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Zdiagnozowane potrzeby Klientów (3/3)

Przegląd źródeł informacji: 

Obsługa incydentów w ramach 

udostępnianych kanałów komunikacyjnych

Na podstawie zgromadzonych doświadczeń i wniosków kierowanych do Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przez Klientów usług zdefiniowano 

następujące wnioski:

 Dostępność niezawodnej komunikacji elektronicznej z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej ma kluczowe znaczenie dla Klientów korzystających z usług Urzędu, w szczególności 

w kontekście szybkiego i nieograniczonego czasowo (24/7/365) dostępu do informacji z każdego 

miejsca.

 Kompleksowość usług świadczonych w kanale elektronicznym i ergonomia ich obsługi zwiększy 

efektywność prowadzonego biznesu i ograniczy do minimum konieczność osobistego kontaktu 

z administracją.
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Procesy(1/3)

Propozycja usprawnień 

Proces biznesowy związany z umożliwieniem analizy indywidualnej sprawy w świetle rozstrzygnięć 

i linii orzeczniczej Urzędu (stan obecny).
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Procesy(1/3)

Propozycja usprawnień 

Proces biznesowy związany z umożliwieniem analizy indywidualnej sprawy w świetle rozstrzygnięć 

i linii orzeczniczej Urzędu (stan docelowy).
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Procesy(2/3)

Propozycja usprawnień 

Proces biznesowy związany z informowaniem o sprzeciwach wobec zgłoszeń znaków towarowych 

(stan obecny).
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Procesy(2/3)

Propozycja usprawnień 

Proces biznesowy związany z informowaniem o sprzeciwach wobec zgłoszeń znaków towarowych 

(stan docelowy).
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Procesy(3/3)

Propozycja usprawnień 

Proces biznesowy związany z informowaniem o wnioskach w trybie spornym (stan obecny).



PORTOS      Platforma Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP

Procesy(3/3)

Propozycja usprawnień 

Proces biznesowy związany z informowaniem o wnioskach w trybie spornym (stan docelowy).
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Cele projektu 

 Umożliwienie dokonania analizy indywidualnej sprawy przez 

skorzystanie z dostępu do dotychczasowego dorobku 

orzeczniczego UPRP, a zatem zwiększenie przewidywalności 

kształtu orzeczeń wydawanych przez UPRP. 

 Poszerzenie zakresu spraw, które użytkownicy zewnętrzni będą mogli 

załatwić w drodze elektronicznej, bez konieczności osobistego 

stawiennictwa w UPRP, za pomocą wydajnego, stabilnego 

i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej. 
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Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika Jednostka miary
Wartość 

obecna
PORTOS

Wartość 

docelowa

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu

dojrzałości co najmniej  4 – transakcja
[szt.] 7* +3 10

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych  

w podmiotach wykonujących zadania publiczne
[szt.] 1* +1 2

Moc obliczeniowa serwerowni [teraflopsy] 10,04* +1,4 11,44

Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] 355* +3,2 358,2

*) Wartość planowana do osiągnięcia na koniec realizacji projektu PUEUP
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Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika Jednostka miary
Wartość 

obecna
PORTOS

Wartość 

docelowa

Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line 

usługę publiczną
[szt.] 0 +7.800 7.800
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e-Usługi i poziom dojrzałości 

Usługa Opis
Wartość 

obecna

Wartość 

docelowa

Umożliwienie analizy 

indywidualnej sprawy w świetle 

rozstrzygnięć i linii orzeczniczej 

Urzędu

 Dostęp on-line do bazy orzecznictwa UPRP. 

 Pełnotekstowe i semantyczne wyszukiwania orzeczeń wg 

zadanych kryteriów. 

 Możliwość zapisania wyników wyszukiwania. 

 Możliwość subskrypcji nowych wyników wyszukiwania.

 Automatyczne powiadamianie o nowych wynikach. 

0 5

Powiadamianie o sprzeciwach 

wobec zgłoszeń znaków 

towarowych

 Możliwość subskrypcji informacji o nowych sprzeciwach 

w danej sprawie (lub w danych sprawach).

 Automatyczne powiadamianie o nowych sprzeciwach.
0 5

Powiadamianie o wnioskach 

w trybie spornym

 Możliwość subskrypcji informacji o wpływie wniosków 

rozpatrywanych w trybie spornym w określonej sprawie 

(lub sprawach).

 Automatyczne powiadamianie o nowych wnioskach 

rozpatrywanych w trybie spornym.

 Bezpośredni dostęp on-line do informacji z wokandy 

UPRP.

 Automatyczne powiadamianie o terminach rozpraw 

w określonej sprawie (lub sprawach). 

0 5
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Komplementarności projektu z innymi zakończonymi 

lub realizowanymi projektami 
Planowane wykorzystanie istniejących zasobów i rozwiązań

Zasoby własne Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

 Serwerownia, infrastruktura lokalna, łącza komunikacyjne

 Komponenty wytworzone w projekcie PUEUP finansowanym z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty 

rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 Komponenty wytworzone w ramach współpracy międzynarodowej z EPO (Europejskim Urzędem 

Patentowym) i EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), m.in. systemy dziedzinowe 

BackOffice i Soprano. 

Zasoby w posiadaniu administracji publicznej   

 Login.gov.pl

 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych 
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Diagram komponentów
Planowane wykorzystanie istniejących zasobów i rozwiązań
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Okres i koszt realizacji projektu

Okres dofinansowania               od 1 stycznia 2020 do 14 lutego 2023

Szacowany koszt realizacji projektu  5 790 526,11 zł  

Termin realizacji projektu od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022

Poziom i źródło finansowania 100% (84,63% środki UE (EFRR), 15,37% BP) 

Lp. Nazwa Koszty całkowite [zł]

Obszar 1: Budowa warstwy aplikacyjnej 2 100 000,00

Obszar 2: Dostawy infrastruktury, oprogramowania standardowego, digitalizacja, anonimizacja 1 280 000,00

Obszar 3: Zadania zarządcze (promocja, wsparcie prawne, koszty osobowe, szkolenia, audyt) 2 222 526,11

Obszar 4 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w części inwestycyjnej projektu 188 000,00

Razem wydatki 5 790 526,11
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Harmonogram zamówień publicznych
Produkty specjalistyczne i zarządcze

202010/2019 2021 2022

SIWZ PZP

PORTOS (~ 3,5 mln.)
(sprzęt, oprogramowanie, komponenty aplikacyjne, usługi informatyczne, 

digitalizacja, anonimizacja)

SIWZ PZP REALIZACJA

PROMOCJA (~50 tys.)
(materiały informacyjne, 

promocyjne, logo projektu)

P

PZP REALIZACJA

WSPARCIE (~100 tys.)
(organizacja spotkań zespołu

i konferencji)

u

SIWZ PZP REALIZACJA

UX & AUDYT  (~100 tys.)
(budowa interfejsu, weryfikacja kodu 

testy bezpieczeństwa)

SIWZ PZP REALIZACJA

u

WSPARCIE PRAWNE (~8 tys.)

SIWZ

W

REALIZACJA

u

u

u



Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa, skr. poczt. 203

www.uprp.gov.pl 

Pytania
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Dziękujemy za uwagę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa, skr. poczt. 203

www.uprp.gov.pl 


