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Szanowni Państwo,
Ochrona własności intelektualnej stanowi jeden z fundamentalnych elementów rozwoju gospodarczego,
który w warunkach szybko postępującej globalizacji oraz w kontekście dynamicznych procesów ekonomicznych i społecznych opiera się w dużej części na tworzeniu i wykorzystywaniu wartości niematerialnych,
wśród których własność przemysłowa obejmująca m.in. wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe nabiera coraz bardziej kluczowego znaczenia.
W 2015 roku Urząd Patentowy RP odnotował bardzo znaczący 18 proc. wzrost zgłoszeń wynalazków oraz
10 proc. wzrost zgłoszeń wzorów użytkowych, co niewątpliwie dowodzi, że nowatorskie rozwiązania techniczne stanowią istotny element potencjału Polski.
Transformacje zachodzące tak w Europie, jak i na rynku globalnym, stawiają przed systemem własności
przemysłowej coraz to nowe wyzwania, co wymaga zmian legislacyjnych i strukturalnych. Urząd prowadzi
intensywne prace na rzecz pełnej elektronizacji stosowanych procedur, co umożliwi użytkownikom efektywne korzystanie z krajowych możliwości ochrony. Uruchomienie w 2015 roku nowoczesnego Centrum
Informacji o Własności Przemysłowej zapewniło wszystkim zainteresowanym stałą możliwość uzyskiwania kompleksowych informacji
na temat wszystkich aspektów funkcjonowania systemów ochrony własności przemysłowej w Polsce.
Rok 2015 charakteryzował się w działalności
Urzędu intensywną współpracą międzynaro-

Dear Readers,
Intellectual property protection is one of the key
elements of economic development which in
the context of increasing globalization as well
as dynamic economic and social processes
is to a great extent based on the creation and
use of intangible assets, among which industrial property, embracing inventions, industrial
designs, utility models and trademarks, assumes increasingly high importance.
In 2015, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland marked a very signiﬁcant 18% growth in the number of
applications of inventions and a 10% growth in the number of utility models, which clearly proves that innovative technical solutions make up an important part of the country’s potential.
Transformation ongoing both in Europe as well as in the global market is facing new challenges, which call
for legislative and structural changes. The Patent Oﬃce of the Republic of Poland carries out intensive work
for full digitalization of its procedures, which will facilitate the use of domestic ways of protection. The launch
of a new Industrial Property Information Centre in 2015 ensured the possibility of obtaining comprehensive
information about all aspects of the IP protection systems and their functioning in Poland.
The year 2015 featured intensive international cooperation of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland.
One of the key initiatives within the framework of the cooperation was the appointment of the Visegrad Patent
Institute (VPI), which aims to streamline the procedures of examining international applications based on the
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dową. Jedną z ważniejszych inicjatyw w ramach tej współpracy było powołanie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), którego działalność w istotnym stopniu przyczyni się do ułatwienia, przyspieszenia
i zmniejszenia kosztów procedury rozpatrywania międzynarodowych zgłoszeń wynalazków na podstawie
Układu o współpracy patentowej (PCT). Instytut ten rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 lipca 2016 roku
Urząd utrzymuje i stale rozwija kontakty międzynarodowe nie tylko z partnerami europejskimi, ale także
z państwami innych kontynentów, między innymi takimi jak Chiny, Japonia, Korea Południowa czy Stany Zjednoczone, których potencjał gospodarczy i systemy ochrony własności przemysłowej mają wpływ
na gospodarkę europejską i światową.
Głównym celem intensywnych działań Urzędu ukierunkowanych na upowszechnianie wiedzy o własności
intelektualnej było i jest stałe podnoszenie kultury społecznej w tym zakresie oraz kształtowanie w społeczeństwie takich postaw, jak kreatywność, proinnowacyjność, ochrona własnej twórczości i poszanowanie
praw osób trzecich. Angażując się w edukację społeczeństwa, przede wszystkim przedsiębiorców, studentów i młodzieży szkolnej, Urząd Patentowy przyczynia się do tworzenia proinnowacyjnych postaw zarówno
pracowników, jak i pracodawców, których wiedza z zakresu własności intelektualnej oraz znajomość zasad
zarządzania tymi prawami sprzyja odniesieniu sukcesu na konkurencyjnym rynku. Organizowane przez
Urząd Patentowy RP konferencje, seminaria, warsztaty i konkursy, także o charakterze międzynarodowym,
stanowią bardzo istotne forum wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz dobrych praktyk przyjętych w innych państwach.
W roku 2015 Urząd zakończył realizację projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania
własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”, będącego częścią Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Zrealizowaliśmy – w jego ramach – wiele inicjatyw, w tym szkoleń, seminariów,

Patent Cooperation Treaty (PCT) system as well as reduce costs and pendency periods. The Visegrad Patent
Institute is to become operational on 1 July 2016.
The Patent Oﬃce of the Republic of Poland maintains and develops international connections with both European partners and countries outside Europe, such as China, Japan, South Korea and the United States,
whose economic potential and industrial property protection systems have a powerful inﬂuence on the European and global economy.
The prime objective of activities of the Patent Oﬃce aimed at dissemination of knowledge of intellectual
property has been fostering IP culture in the society and the formation of creative and pro-innovative attitude
as well as protection of one’s own creation and respect for the rights of third parties. By engaging in the task
of education of the society, above all of entrepreneurs, students and school youth, the Patent Oﬃce of the
Republic of Poland makes an important contribution to the formation of pro-innovative attitudes in both employees and employers whose knowledge of intellectual property and IP rights management helps achieve
success in the competitive market. The conferences, symposia, workshops and competitions, some at the
international level, organized by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland provide an important forum for
exchanging experiences, ideas and good practices employed in other countries.
In 2015, the implementation of the systemic project “Supporting Eﬀective Use of Industrial Property in Innovative Economy” as part of the Innovative Economy Operational Programme was brought to an end in the Patent
Oﬃce of the Republic of Poland. Within the above-mentioned initiative, numerous training sessions, seminars,
symposia, lectures, conferences, exhibitions, competitions and publications were organized. Over 14 thousand participants took part in the above-mentioned events, not to count a much bigger number of viewers
who followed the events online. All the initiatives undertaken within the framework of the systemic project were
very highly assessed by participants.
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wykładów, konferencji, sympozjów, wystaw, konkursów i publikacji. W tych wydarzeniach bezpośredni
udział wzięło ponad 14 tysięcy osób, które bardzo wysoko oceniły całokształt naszych działań i realizację
podejmowanych inicjatyw, zaś poprzez stronę internetową Urząd dotarł z przekazem do kilkuset tysięcy
odbiorców.
Dynamiczne zmiany w sferze postępu technologicznego, zachodzące obecnie na skalę światową, wskazują
również na złożoność problemów z jakimi niewątpliwie będzie trzeba zmierzyć się w najbliższej przyszłości. Postępująca globalizacja, rewolucja cyfrowa, technologie genetyczne i molekularne oraz inne zjawiska cywilizacyjne tworzą poważne wyzwania także w sferze ochrony własności intelektualnej. Dla Urzędu
Patentowego RP oznacza to konieczność wyznaczania coraz to nowych celów oraz podejmowania kolejnych inicjatyw i zadań dla ich realizacji.
dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

The dynamics of technological development perceived in the global dimension points to complexity of problems that will undoubtedly need to be faced in the near future. With advancing globalization, digital revolution,
the emergence of genetic and molecular technologies as well as other new phenomena, our civilization is
going to be confronted with serious challenges, also in the ﬁeld of intellectual property protection. The Patent
Oﬃce of the Republic of Poland will face the necessity of setting newer and newer goals as well as undertaking initiatives and tasks to best achieve them.

Dr Alicja Adamczak

President of the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland
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PRAWA WYŁĄCZNE UDZIELANE PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP
EXCLUSIVE RIGHTS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND

Przedmiot własności
przemysłowej

Prawo wyłączne
udzielane przez
Urząd Patentowy RP

Maksymalny
okres ochrony

Object of industrial
property

Exclusive right granted
by the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland

Maximum
protection period

Wynalazek
Invention

Patent
Patent

do 20 lat
up to 20 years

Wzór użytkowy
Utility model

Prawo ochronne
Right of protection

do 10 lat
up to 10 years

Wzór przemysłowy
Industrial design

Prawo z rejestracji
Right in registration

do 25 lat
up to 25 years

Znak towarowy
Trademark

Prawo ochronne
Right of protection

10 lat z możliwością
przedłużania na dalsze okresy
dziesięcioletnie
10 years with the possibility
of extending the protection
to further 10-year periods

Produkt leczniczy lub środek
ochrony roślin oparty
na opatentowanym wynalazku
Medicinal product or plant
protection product based on
patented invention

Dodatkowe prawo ochronne*
Supplementary protection
certiﬁcate*

do 5 lat
up to 5 years

Oznaczenie geograﬁczne
Geographical indication

Prawo z rejestracji
Right in registration

Ochrona bezterminowa
Unlimited protection

Topograﬁe układów scalonych
Topography of integrated
circuits

Prawo z rejestracji
Right in registration

do 10 lat
up to 10 years

* Dodatkowe prawo ochronne oznacza przedłużenie ochrony opatentowanych produktów leczniczych lub środków ochrony roślin.
Stosuje się je w celu zrekompensowania uprawnionym długiego okresu badań klinicznych lub laboratoryjnych niezbędnych do
uzyskania dopuszczenia produktu do obrotu. Uzasadnieniem przyznania tego prawa jest fakt, że w trakcie wspomnianych badań,
a przed uzyskaniem dopuszczenia do obrotu, uprawnieni nie mają możliwości zarobkowego korzystania z wynalazku.
* Supplementary protection certiﬁcate (SPC) provides extension of protection to patented medicinal products and plant protection
products. It was introduced with the aim of compensating the right holder for the long time of clinical or laboratory trials necessary
for the admission of these products into the market. The grounds for granting the right is the fact that in the course of the trials preceding market admission the right holders do not have the possibility to exploit the invention commercially.
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PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE
BASIC STATISTICAL DATA
Liczba zgłoszonych w 2015 roku w trybie krajowym wynalazków, wzorów użytkowych,
znaków towarowych i wzorów przemysłowych
The number of inventions, utility models, trademarks and industrial designs ﬁled for protection in 2015
in the Patent Oﬃce of the Republic of Poland under the national procedure

20 270
Liczba rozpatrzonych w 2015 roku spraw dotyczących zgłoszonych do ochrony przedmiotów
własności przemysłowej, w których zakończono postępowanie
The number of cases decided in 2015 in the Patent Oﬃce of the Republic of Poland concerning the objects
of industrial property ﬁled for protection in which the proceedings have been completed

22 202
Liczba udzielonych w 2015 roku w trybie krajowym patentów, praw ochronnych oraz praw z rejestracji
na przedmioty własności przemysłowej
The number of patents, rights of protection and rights in registration for industrial property objects granted
in 2015 by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland under the national procedure

12 558
Liczba przeprowadzonych w 2015 roku badań formalnoprawnych zgłoszeń wynalazków,
wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych
The number of formal and legal examinations conducted in 2015 in the Patent Oﬃce of the Republic
of Poland with reference to patent, utility model, trademark and industrial design applications

19 025
Liczba praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2015 roku
The number of exclusive rights for industrial property objects remaining in force in Poland
(as of 31 December 2015)

307 727
Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2015
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WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE
INVENTIONS AND UTILITY MODELS
Wynalazek podlegający opatentowaniu

Patentable invention

nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, posiadające poziom wynalazczy (tzn. nie wynikające w sposób
oczywisty ze stanu techniki) i nadające się do przemysłowego stosowania. Wynalazek chroniony jest patentem.

a new solution of a technical problem, which involves
an inventive step (i.e. it is not directly derived from the
state-of-the-art – it is not obvious) and is industrially
applicable. Inventions are protected by patents.

Patent

Patent

prawo wyłączne udzielane na wynalazek przez właściwy organ krajowy (w Polsce przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej) lub organ międzynarodowy
(np. Europejski Urząd Patentowy). Treścią patentu jest prawo wyłącznego korzystania z wynalazku na określonym
terytorium w sposób zarobkowy lub zawodowy, przez
okres i na warunkach określonych w krajowej ustawie patentowej lub konwencji międzynarodowej. Czas trwania
patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku we właściwym organie krajowym lub organizacji
międzynarodowej.

the exclusive right granted for inventions by a competent national authority (in Poland by the Patent
Oﬃce of the Republic of Poland) or an international
body (e.g. European Patent Oﬃce for a European
patent). Patent confers an exclusive right to exploit
an invention on a speciﬁed territory, for proﬁt or for
professional purposes, throughout a speciﬁed period of time and under the conditions as prescribed
in the national patent legislation or in international
conventions. A patent lasts for 20 years from the
date on which a patent application is ﬁled with the
competent national authority or an international organization.

Wzór użytkowy
nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym,
dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu
o trwałej postaci. Wzór użytkowy chroniony jest prawem
ochronnym.

Prawo ochronne
prawo wyłączne na wzory użytkowe, udzielane w Polsce
przez Urząd Patentowy RP, którego treścią jest prawo
wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego w sposób
zawodowy lub zarobkowy na terytorium całego kraju.
Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty
zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym.

Międzynarodowa
Klasyﬁkacja Patentowa (MKP)
klasyﬁkacja ustanowiona w wyniku Porozumienia Strasburskiego z 1971 roku jest hierarchicznym systemem
jednolitego – w skali międzynarodowej – klasyﬁkowania
wynalazków i wzorów użytkowych.
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Utility model
a new and useful solution of a technical nature affecting shape, construction or durable assembly of
an object. Utility models are protected by rights of
protection.

Right of protection
an exclusive right for utility models granted in Poland by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland.
It confers an exclusive right to use a utility model or
a trademark for proﬁt or for professional purposes
across the whole territory of the country. The right
of protection lasts for 10 years from the date of ﬁling
of a utility model application with the Patent Oﬃce.

International Patent Classiﬁcation (IPC)
The classiﬁcation established by the Strasbourg
Agreement of 1971 is a hierarchical system for unitary, international classiﬁcation of inventions and
utility models.

Patent Office of the Republic of Poland
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE PRZEZ PODMIOTY KRAJOWE
W TRYBIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED WITH THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND BY DOMESTIC ENTITIES UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL PROCEDURE
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE
W TRYBIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED WITH THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND BY FOREIGN ENTITIES UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL PROCEDURE
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Zgłoszenia wzorów użytkowych dokonane
przez podmioty zagraniczne
Utility model applications ﬁled by foreign entities
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO URZĘDU DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED ELECTRONICALLY IN THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2015 ROKU WG KRAJOWYCH
PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2015 BY DOMESTIC ENTITIES UNDER
NATIONAL AND INTERNATIONAL PROCEDURE BROKEN DOWN BY TYPE OF APPLICANT*

8,81%
instytuty badawcze
research centers

2,45%
jednostki naukowe PAN
Polish Academy of Sciences scientiﬁc units

17,08%
osoby ﬁzyczne
natural persons

26,28%
szkoły wyższe
universities

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the ﬁrst applicant

14

45,37%
podmioty sektora gospodarki
business entities
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2015 ROKU W POLSCE PRZEZ PODMIOTY
KRAJOWE WG WOJEWÓDZTW*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN POLAND IN 2015 BY DOMESTIC ENTITIES
BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP*

a 211
b 23
Zachodniopomorskie

a 61
b 24
Lubuskie

a 254
b 62
Pomorskie

a 983
b 142
Mazowieckie

a 465
b 81
Wielkopolskie

a 442
b 71
Dolnośląskie

a 59
b 28
Podlaskie

a 163
b 32
Kujawsko-Pomorskie

a – wynalazki
inventions
b – wzory użytkowe
utility models

a 108
b 59
Warmińsko-Mazurskie

a 243
b 44
Łódzkie
a 78
b 11
Opolskie

a 211
b 48
Lubelskie

a 74
b 24
Świętokrzyskie
a 601
b 220
Śląskie

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the ﬁrst applicant

a 530
b 101
Małopolskie

a 193
b 24
Podkarpackie

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2015 ROKU W POLSCE PRZEZ PODMIOTY
KRAJOWE WG WOJEWÓDZTW W PRZELICZENIU NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2015 WITH THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND BY DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP PER EACH
100 THOUSAND INHABITANTS*
Pomorskie
13,7

Warmińsko-Mazurskie
11,6

Zachodniopomorskie
13,7

Podlaskie
7,3

Kujawsko-Pomorskie
9,3

* W oparciu o dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w „Stan i struktura
ludności oraz ruch naturalny
w przekroju terytorialnym. Stan
w dniu 30.06.2015 roku”.
* Based on the data published
by the Central Statistical Ofﬁce
of Poland in “Size and Structure
of Population and Vital Statistics in Poland by Territorial Division, as of 30 June 2015”.

Lubuskie
8,3

Łódzkie
11,5
Dolnośląskie
17,7
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Mazowieckie
21,1

Wielkopolskie
15,7

Lubelskie
12,1
Świętokrzyskie
7,8

Opolskie
8,9
Śląskie
17,9

Małopolskie
18,7

Podkarpackie
10,2
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2015 ROKU PRZEZ PODMIOTY KRAJOWE
WG DZIAŁÓW TECHNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2015 BY DOMESTIC ENTITIES BROKEN
DOWN BY THE FIELDS OF TECHNOLOGY UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

8,50%

9,87%

Dział B – różne procesy przemysłowe;
transport
Performing operations; transporting

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

10,66%
Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

0,19%
51,81%

Dział D – włókiennictwo;
papiernictwo
Textiles; paper

5,59%

niesklasyﬁkowane
Non classiﬁed

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

6,68%
2,12%
Dział H – elektrotechnika
Electricity

4,58%
Dział G – ﬁzyka
Physics

Dział F – budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie;
uzbrojenie; technika minerska
Mechanical engineering; lighting; heating; weapons;
blasting

* według klasy głównej – stan bazy na 1.04.2016 roku
* by the main class, as of 1 April 2016

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2015 ROKU PRZEZ PODMIOTY
ZAGRANICZNE WG DZIAŁÓW TECHNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2015 BY FOREIGN ENTITIES BROKEN
DOWN BY THE FIELDS OF TECHNOLOGY UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

14,36%
Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

15,84%
Dział B – różne procesy przemysłowe;
transport
Performing operations; transporting

36,14%
niesklasyﬁkowane
Non classiﬁed

9,41%
Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

0,50%
Dział D – włókiennictwo; papiernictwo
Textiles; paper

11,88%
2,97%
Dział H – elektrotechnika
Electricity

1,49%
Dział G – ﬁzyka
Physics

7,43%

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

Dział F – budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie;
technika minerska
Mechanical engineering; lighting; heating; weapons; blasting

* według klasy głównej – stan bazy na 1.04.2016 roku
* by the main class, as of 1 April 2016
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a – uwzględnia sklasyﬁkowane zgłoszenia – według stanu bazy na 1.04.2016 roku
b – według klasy głównej w oparciu o „WIPO IPC-Technology Concordance Table”

Analiza materiału biologicznego/Analysis
of biological
Analysis
of biologicalmaterials
materials
Technologie audiowizualne/Audio-visual
Audio-visualtechnology
technology
Podstawowe procesy komunikacyjne/BasicBasic
communicati
communicaononprocesses
processes
Chemia materiałów podstawowych/Basic
materials
Basic
materialschemistry
chemistry
Biotechnologia/Biotechnology
Biotechnology
Inżynieria chemiczna/Chemical
Chemicalengineering
engineering
Inżynieria lądowa/Civil
Civilengineering
engineering
Technologie komputerowe/Computer
Computertechnology
technology
Kontrola, sterowanie/Control
Control
Komunikacja cyfrowa/Digital
communicati
on
Digital
communica on
Maszyny elektryczne, urządzenia, energia/Electrical
machinery,
apparatus,
Electrical
machinery,
apparatus,energy
energy
Silniki, pompy, turbiny/Engines,
pumps,
Engines,
pumps,turbines
turbines
Technologie ochrony środowiska/Environmental
Environmentaltechnology
technology
Chemia spożywcza/Food
Foodchemistry
chemistry
Meble, gry/Furniture,
Furniture, games
games
Obsługa/Handling
Handling
Informatyczne metody zarządzania/IT methods
forformanagement
IT methods
management
Narzędzia mechaniczne/Machine
Machine tools
tools
Chemia związków wielkocząsteczkowych, polimery/Macromolecular
chemistry,
Macromolecular
chemistry,polymers
polymers
Tworzywa, metalurgia/Materials,
Materials,metallurgy
metallurgy
Pomiary/Measurement
Measurement
Elementy mechaniczne/Mechanical
Mechanicalelements
elements
Medicaltechnology
technology
Technologie medyczne/Medical
nano-technology
Micro-structural
Technologie mikrostrukturalne, nanotechnologie/Micro-structural
andand
nano-technology
Op cs
Optyka/Opti
cs
Organic
finechemistry
chemistry
Chemia wysokogatunkowych związków organicznych/Organic
fine
Other
consumer goods
goods
Inne towary konsumpcyjne/Other
consumer
Other
specialmachines
machines
Inne maszyny specjalistyczne/Other
special
Pharmaceu cals
Środki farmaceutyczne/Pharmaceuti
cals
Semiconductors
Półprzewodniki/ Semiconductors
Surface
technology,coati
coa ng
Technologie obróbki i powlekania powierzchni/Surface
technology,
ng
Telecommunica ons
ons
Telekomunikacja/Telecommunicati
Tex
le and
papermachines
machines
Maszyny włókiennicze, papiernicze/Texti
le and
paper
Thermal
processes
andapparatus
apparatus
Obróbka termiczna, aparatura/Thermal
processes
and
Transport
Transport/Transport

33

35

54

58

65

59

81
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159

100

150

314

200

250

a – together with classiﬁed applications, as of 1 April 2016
b – by the main class based on “WIPO IPC-Technology Concordance Table”
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W POLSCE W 2015 ROKU PRZEZ PODMIOTY
ZAGRANICZNE WG PAŃSTW*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN POLAND IN 2015 BY FOREIGN ENTITIES
BROKEN DOWN BY THE COUNTRY*
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* według kraju siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the country – the seat of the ﬁrst applicant

PODMIOTY, KTÓRE DOKONAŁY WIĘCEJ NIŻ 20 ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH W 2015 ROKU
DOMESTIC ENTITIES WITH OVER 20 PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2015
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

119

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

115

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

109

POLITECHNIKA LUBELSKA

97

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

86

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

83

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

72

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

70

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

69

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

65

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

51

POLITECHNIKA GDAŃSKA

49

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

45

POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

38
38

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

36

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

35

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

34

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

30

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

30

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

30

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

28

INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ „BLACHOWNIA”

27

FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

26

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

26

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

26

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

24

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

24

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

24

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

24

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

24

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO

23

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO

23

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

22

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP PODMIOTOM KRAJOWYM
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND TO DOMESTIC ENTITIES
3000

2500
2490

2404

2339
2000
1989
1848
1500

1000
621

586

562

2013

2014

2015

514
500
498

0
2011

2012

Prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom krajowym
Rights of protection for utility models granted to domestic entities

Patenty udzielone podmiotom krajowym
Patents granted to domestic entities

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP PODMIOTOM ZAGRANICZNYM
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND TO FOREIGN ENTITIES
1200
1123
1000

800
636
600
465
400
362
200

168
26

38

33

34

2011

2012

2013

2014

44

0

Patenty udzielone podmiotom zagranicznym
Patents granted to foreign entities

20

2015

Prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom zagranicznym
Rights of protection for utility models granted to foreign entities

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2015

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2015

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2015 ROKU PODMIOTOM
KRAJOWYM WG WOJEWÓDZTW*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP*

a 128
b7
Zachodniopomorskie

a – patenty
patents
b – prawa ochronne
na wzory użytkowe
rights of protection
for utility models

a 23
b6
Lubuskie

a 111
b 37
Pomorskie

a 31
b 21
Warmińsko-Mazurskie

a 80
b 34
Kujawsko-Pomorskie
a 492
b 88
Mazowieckie

a 198
b 57
Wielkopolskie

a 270
b 36
Dolnośląskie

a 152
b 24
Łódzkie
a 49
b4
Opolskie

a 34
b 16
Podlaskie

a 299
b 96
Śląskie

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the ﬁrst applicant

a 32
b 23
Świętokrzyskie
a 251
b 66
Małopolskie

a 185
b 22
Lubelskie

a 69
b 25
Podkarpackie

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2015 ROKU PODMIOTOM
KRAJOWYM WG WOJEWÓDZTW W PRZELICZENIU NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY THE VOIVODESHIP
PER EACH 100 THOUSAND INHABITANTS*

Pomorskie
6,4
Warmińsko-Mazurskie
3,6

Zachodniopomorskie
7,9

Podlaskie
4,2

Kujawsko-Pomorskie
5,5

* W oparciu o dane opublikowane przez Główny
Urząd Statystyczny w „Stan
i struktura ludności oraz
ruch naturalny w przekroju
terytorialnym. Stan w dniu
30.06.2015 roku”.
* Based on the data published by the Central Statistical Ofﬁce of Poland in
“Size and Structure of Population and Vital Statistics
in Poland by Territorial Division, as of 30 July 2015”.
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Dolnośląskie
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Mazowieckie
10,9

Wielkopolskie
7,3

Opolskie
5,3

Świętokrzyskie
4,4
Śląskie
8,6
Małopolskie
9,4

Podkarpackie
4,4
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PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2015 ROKU
WG KRAJOWYCH PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY TYPE OF APPLICANT*

12,44%
instytuty badawcze
research centers

36,68%

2,80%

szkoły wyższe
universities

jednostki naukowe PAN
Polish Academy of Sciences
scientiﬁc units

12,10%
osoby ﬁzyczne
natural persons

35,97%
podmioty sektora gospodarki
business entities

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the ﬁrst applicant

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2015 ROKU PODMIOTOM
KRAJOWYM WG DZIAŁÓW TECHNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY THE FIELDS
OF TECHNOLOGY UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

6,44%
Dział H – elektrotechnika
Electricity

16,25%
Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

10,72%
Dział G – ﬁzyka
Physics

13,28%
Dział F – budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska
Mechanical engineering; lighting; heating;
weapons; blasting

22,12%
Dział B – różne procesy przemysłowe;
transport

Performing operations; transporting

11,97%
Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

1,05%

* według klasy głównej
* by the main class
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Dział D – włókiennictwo;
papiernictwo
Textiles; paper

18,17%
Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy
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PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2015 ROKU PODMIOTOM
ZAGRANICZNYM WG DZIAŁÓW TECHNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015 TO FOREIGN ENTITIES BROKEN DOWN BY THE FIELDS OF TECHNOLOGY
UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

3,30%

27,83%

Dział H – elektrotechnika
Electricity

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

3,77%
Dział G – ﬁzyka
Physics

10,85%
Dział F – budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska
Mechanical engineering; lighting; heating;
weapons; blasting

12,26%
Dział B – różne procesy przemysłowe;
transport

14,62%

Performing operations; transporting

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

26,42%
Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

0,94%
Dział D – włókiennictwo;
papiernictwo
Textiles; paper

* według klasy głównej
* by the main class

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2015 ROKU PODMIOTOM
ZAGRANICZNYM WG PAŃSTW*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015 TO FOREIGN ENTITIES BROKEN DOWN BY THE COUNTRY*
Stanyof
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Stany Zjednoczone Ameryki/United States
America
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Niemcy/Germany
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PODMIOTY, KTÓRE UZYSKAŁY WIĘCEJ NIŻ 10 PATENTÓW I PRAW OCHRONNYCH NA WZORY UŻYTKOWE
W 2015 ROKU
DOMESTIC ENTITIES WITH MORE THAN 10 PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS
OBTAINED IN THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015
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Liczba patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe udzielonych przez UPRP w trybie krajowym
pozostających w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2015 roku
The number of patents and rights of protection for utility models granted by the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland under the national procedure and remaining in force in Poland
(as of 31 December 2015)

21 038
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PATENTY EUROPEJSKIE WALIDOWANE W POLSCE W 2015 ROKU WG KRAJU POCHODZENIA UPRAWNIONEGO*
EUROPEAN PATENTS VALIDATED IN POLAND IN 2015 BROKEN DOWN BY THE COUNTRY OF ORIGIN
OF THE RIGHT HOLDER*
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Liczba patentów europejskich pozostających w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2015 roku
The number of European patents validated by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland
and remaining in force in Poland (as of 31 December 2015)

39 664
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ZGŁOSZENIA DOKONANE W EUROPEJSKIM URZĘDZIE PATENTOWYM (EPO) ORAZ PATENTY EUROPEJSKIE
UDZIELONE PODMIOTOM POLSKIM
APPLICATIONS FILED WITH THE EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) BY POLISH APPLICANTS AND EUROPEAN
PATENTS GRANTED TO POLISH ENTITIES
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PATENTY EUROPEJSKIE UDZIELONE PRZEZ EPO W 2015 ROKU WEDŁUG KRAJU POCHODZENIA
ZGŁASZAJĄCEGO*
EUROPEAN PATENTS GRANTED BY THE EPO IN 2015 BROKEN DOWN BY THE COUNTRY OF ORIGIN
OF THE APPLICANT*
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PROCEDURA ROZPATRYWANIA PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH
PROCEDURE OF EXAMINING PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS
BY THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND
Zgłoszenie
Application

Rezygnacja
Withdrawal

Rezygnacja
Withdrawal

Klasyﬁkacja
i sporządzenie sprawozdania z poszukiwań

Wezwanie do uzupełnienia
lub poprawienia zgłoszenia

Decyzja o umorzeniu
postępowania

Classiﬁcation
and drafting a search report

Invitation to complete
or correct an application

Decision on discontinuance
of the proceedings

Badanie formalnoprawne
Examination as to formal
and legal requirements

Zawiadomienie o przeszkodach
do udzielenia prawa wyłącznego

Decyzja o odmowie
udzielenia prawa

Notice of obstacles
to grant an exclusive right

Decision on the refusal
to grant the right

Sporządzenie sprawozdania o stanie techniki
Drafting a state-of-the-art report

Ogłoszenie o zgłoszeniu niezwłocznie
po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa
Announcement of the application immediately
after 18 months from the date of priority

Rezygnacja
Withdrawal

Decyzja o umorzeniu postępowania
Decision on discontinuance
of the proceedings

Sprzeciw (6 miesięcy)
Opposition (6 months)

Badanie merytoryczne
Substantial examination

Zawiadomienie o przeszkodach
do udzielania prawa wyłącznego
Notice of obstacles
to grant an exclusive right

Decyzja o udzieleniu
patentu/prawa ochronnego
Decision on the grant
of a patent/right of protection

Stanowisko zgłaszającego
Applicant’s position

Wpis do rejestru

Decyzja o odmowie udzielenia prawa

Entry in the register

Decision on the refusal to grant the right

Publikacja o udzieleniu
patentu/prawa ochronnego
Publication of the grant
of a patent/right of protection

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Request for re-examination of the case

Decyzja o unieważnieniu prawa
Decision on invalidation of the right

Decyzja utrzymująca w mocy decyzję negatywną
Decision sustaining the negative decision

Wniosek o unieważnienie
lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa

Skarga
Complaint

Request for invalidation
or declaration of lapse
of the right
Wojewódzki Sąd Administracyjny
District Administrative Court
Decyzja o unieważnieniu
albo stwierdzeniu wygaśnięcia prawa
Decision on invalidation
or declaration of lapse of the right

Skarga kasacyjna
Cassation appeal

Naczelny Sąd Administracyjny
Supreme Administrative Court
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WZORY PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL DESIGNS
Wzór przemysłowy

Industrial design

nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, postać wytworu, przejawiająca się w szczególności
w jego kształcie, właściwościach powierzchni, barwie, rysunku lub ornamencie. Wzór przemysłowy chroniony jest
prawem z rejestracji.

any new and having individual character, suitable
for multiple replication, appearance of the whole
or a part of a product resulting, in particular, from
the features of its shape, texture, colour, lines or
ornamentation. Industrial designs are protected by
rights in registration.

Prawo z rejestracji
prawo wyłączne udzielane w Polsce przez Urząd Patentowy RP na wzory przemysłowe, którego treścią jest prawo
wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na terytorium całego kraju.
Czas trwania prawa z rejestracji wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2015

Right in registration
the exclusive right granted in Poland by the Patent
Oﬃce of the Republic of Poland for industrial designs. It confers an exclusive right to use the design
for proﬁt or for professional purposes on the whole
territory of the country. The right in registration lasts
for twenty ﬁve years from the date of ﬁling an application with the Patent Oﬃce.
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ZGŁOSZENIA I PRAWA Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH UDZIELONE PODMIOTOM KRAJOWYM
W TRYBIE KRAJOWYM
INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS AND RIGHTS IN REGISTRATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS GRANTED
TO DOMESTIC ENTITIES UNDER NATIONAL PROCEDURE
1600
1548

1532

1500
1400

1341

1317

1300
1294

1268

1200
1100

1138
1022

1000
900
800

827
776

700
600

2011

2012

2013

2014

Zgłoszenia wzorów przemysłowych
dokonane przez podmioty krajowe
Industrial design applications ﬁled
by domestic entities

2015

Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
udzielone podmiotom krajowym
Rights in registration for industrial
designs granted to domestic entities

ZGŁOSZENIA I PRAWA Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH UDZIELONE PODMIOTOM ZAGRANICZNYM
W TRYBIE KRAJOWYM
INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS AND RIGHTS IN REGISTRATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS GRANTED
TO FOREIGN ENTITIES UNDER NATIONAL PROCEDURE
35

30

29

25

27

20

15

18

16

17

16
12

12

10
9
8

9

5
4
0

2010

2011

Zgłoszenia wzorów przemysłowych
dokonane przez podmioty zagraniczne
Industrial design applications ﬁled
by foreign entities

34

2012

2013

2014

2015

Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
udzielone podmiotom zagranicznym
Rights in registration for industrial designs
granted to foreign entities

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2015

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2015

Liczba praw z rejestracji wzorów przemysłowych pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2015 roku
The number of rights in registration for industrial designs remaining in force in Poland
(as of 31 December 2015)

10 516
ZGŁOSZENIA WSPÓLNOTOWYCH WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH DOKONANE PRZEZ PODMIOTY POLSKIE
W URZĘDZIE DS. HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (OHIM) I REJESTRACJE WSPÓLNOTOWYCH
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH UDZIELONE PODMIOTOM POLSKIM PRZEZ OHIM
COMMUNITY DESIGN APPLICATIONS FILED WITH THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(OHIM) BY POLISH ENTITIES AND REGISTERED COMMUNITY DESIGNS GRANTED TO POLISH ENTITIES
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Liczba zgłoszeń wspólnotowych wzorów
przemysłowych dokonanych przez podmioty
polskie w OHIM
Community design applications ﬁled
with the OHIM by Polish entities

Liczba rejestracji wspólnotowych wzorów
przemysłowych udzielonych podmiotom
polskim przez OHIM
Registered Community designs granted by OHIM
to Polish entities

Źródło: OHIM
Source: OHIM
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RANKING 20 PAŃSTW O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE ZGŁOSZEŃ WSPÓLNOTOWYCH WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
DOKONANYCH W OHIM W 2015 ROKU
TOP 20 COUNTRIES ACCORDING TO THE NUMBER OF COMMUNITY DESIGN APPLICATIONS FILED
WITH THE OHIM IN 2015

kraj
country

l.p

liczba zgłoszeń
number of applications

17499

1

Niemcy / Germany

2

Włochy / Italy

9946

3

Stany Zjednoczone Ameryki / United States of America

8173

4

Wielka Brytania / United Kingdom

6271

5

Chiny / China

6049

6

Francja / France

5831

7

Polska / Poland

4611

8

Hiszpania / Spain

3358

9

Szwajcaria / Switzerland

2494

10

Japonia / Japan

2250

11

Austria / Austria

2214

12

Holandia / The Netherlands

1949

13

Dania / Denmark

1682

14

Szwecja / Sweden

1564

15

Republika Korei / Republic of Korea

1109

16

Belgia / Belgium

1022

17

Portugalia / Portugal

943

18

Finlandia / Finland

876

19

Bułgaria / Bulgaria

835

20

Republika Czeska / Czech Republic

802

Źródło: OHIM
Source: OHIM
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ZNAKI TOWAROWE
TRADEMARKS
Znak towarowy

Trademark

każde oznaczenie przedstawione w sposób graﬁczny lub
takie, które da się w sposób graﬁczny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju
towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym
może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament,
kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym
forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny
sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy udziela się prawa
ochronnego, którego czas trwania wynosi 10 lat od daty
dokonania zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym i które może być przedłużane na kolejne okresy 10-letnie.

any sign represented or capable of being represented graphically, provided that such signs are capable of distinguishing the goods of the same kind
of one undertaking from those of other undertakings. Trademarks may include, in particular: words,
designs, ornaments, combinations of colours, the
three-dimensional shape of goods or of their packaging as well as melodies or other acoustic signals.
Trademarks are protected by the right of protection,
the duration of which is 10 years from the date of
ﬁling a trademark application with the Patent Oﬃce.
Such protection can be extended for subsequent
10-year periods.
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ZGŁOSZENIA I PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE UDZIELONE PODMIOTOM KRAJOWYM
W TRYBIE KRAJOWYM
TRADEMARK APPLICATIONS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR TRADEMARKS GRANTED TO DOMESTIC
ENTITIES UNDER NATIONAL PROCEDURE
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ZGŁOSZENIA I PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE UDZIELONE PODMIOTOM ZAGRANICZNYM
W TRYBIE KRAJOWYM
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ZGŁOSZENIA I PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE UDZIELONE PODMIOTOM ZAGRANICZNYM
W TRYBIE MIĘDZYNARODOWYM*
TRADEMARK APPLICATIONS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR TRADEMARKS GRANTED TO FOREIGN ENTITIES
UNDER INTERNATIONAL PROCEDURE*
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* tryb Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia
* based on the Madrid Agreement and the Protocol to that Agreement

Liczba praw ochronnych na znaki towarowe pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2015 roku – tryb krajowy
The number of rights of protection for trademarks, remaining in force in Poland
(as of 31 December 2015) – national procedure

145 062
Liczba praw ochronnych na znaki towarowe pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2015 roku – tryb międzynarodowy
The number of rights of protection for trademarks, remaining in force in Poland
(as of 31 December 2015) – international procedure

91 443
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ZGŁOSZENIA WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH DOKONANE PRZEZ PODMIOTY POLSKIE
W URZĘDZIE DS. HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (OHIM) ORAZ REJESTRACJE WSPÓLNOTOWYCH
ZNAKÓW TOWAROWYCH UDZIELONE PODMIOTOM POLSKIM PRZEZ OHIM
COMMUNITY TRADEMARK APPLICATIONS FILED WITH THE OHIM BY POLISH ENTITIES AND COMMUNITY
TRADEMARKS REGISTERED WITH THE OHIM TO POLISH ENTITIES
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Liczba zgłoszeń wspólnotowych znaków
towarowych dokonanych przez podmioty
polskie w OHIM
Community trademark applications ﬁled
with the OHIM by Polish entities

Liczba rejestracji wspólnotowych znaków
towarowych udzielonych podmiotom
polskim przez OHIM
Community trademarks registered
with the OHIM to Polish entities

Źródło: OHIM
Source: OHIM
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RANKING 20 PAŃSTW O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE ZGŁOSZEŃ WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
DOKONANYCH W 2015 ROKU W OHIM ORAZ REJESTRACJI WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
DOKONANYCH W 2015 ROKU PRZEZ OHIM
TOP 20 COUNTRIES ACCORDING TO THE NUMBER OF COMMUNITY TRADEMARK APPLICATIONS FILED
WITH THE OHIM IN 2015 AND COMMUNITY TRADEMARKS REGISTERED WITH THE OHIM IN 2015

kraj
country

l.p

liczba zgłoszeń
number
of applicatons

kraj
country

liczba rejestracji
number
of registrations

1

Niemcy / Germany

20437

Niemcy / Germany

17142

2

Stany Zjednoczone Ameryki
/ United States of America

16901

Stany Zjednoczone Ameryki
/ United States of America

13504

3

Wielka Brytania / United Kingdom

12531

Wielka Brytania / United Kingdom

10931

4

Włochy / Italy

9941

Włochy / Italy

8803

5

Hiszpania / Spain

9406

Hiszpania / Spain

8056

6

Francja / France

7912

Francja / France

7171

7

Holandia / The Netherlands

4538

Holandia / The Netherlands

3810

8

Chiny / China

4147

Szwajcaria / Switzerland

3779

9

Szwajcaria / Switzerland

4000

Chiny / China

3258

10

Polska / Poland

3662

Szwecja / Sweden

2584

11

Austria / Austria

2960

Polska / Poland

2582

12

Szwecja / Sweden

2885

Austria / Austria

2551

13

Japonia / Japan

2591

Japonia / Japan

2147

14

Belgia / Belgium

2241

Belgia / Belgium

1994

15

Republika Korei / Republic of Korea

2054

Dania / Denmark

1514

16

Dania / Denmark

1749

Portugalia / Portugal

1123

17

Australia / Australia

1402

Luksemburg / Luxembourg

1105

18

Finlandia / Finland

1372

Finlandia / Finland

1090

19

Portugalia / Portugal

1329

Kanada / Canada

1032

20

Luksemburg / Luxembourg

1221

Republika Korei / Republic of Korea

976

Źródło: OHIM
Source: OHIM
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PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP*
PROCEDURE OF EXAMINING TRADEMARK APPLICATIONS BY THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC
OF POLAND*

Zgłoszenie
Application

Publikacja zgłoszenia
Publication of the application

Rezygnacja
Withdrawal

Rezygnacja
Withdrawal

Badanie formalnoprawne
Examination as to formal
and legal requirements

Badanie merytoryczne
Substantial examination

Uwagi osób trzecich
Observations made by third parties

Wezwanie do uzupełnienia
lub poprawienia zgłoszenia

Decyzja o umorzeniu
postępowania

Invitation to complete
or correct an application

Decision on discontinuance
of the proceedings

Zawiadomienie o przeszkodach
do udzielania prawa wyłącznego
Notice of obstacles
to grant an exclusive right

Decyzja o umorzeniu postępowania
Decision on discontinuance
of the proceedings

Decyzja o udzieleniu prawa
ochronnego
Decision on granting
the protection right

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wpis do rejestru

Request for re-exam ination of the case

Entry in the register

Sprzeciw (6 miesięcy)
Opposition (6 months)

Decyzja o odmowie
udzielenia prawa ochronnego
Decision on the refusal
of granting the protection right

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Request for re-examination of the case

Publikacja o udzieleniu
prawa ochronnego
Publication on granting
the protection right

Decyzja o unieważnieniu prawa
Decision on invalidation of the right

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję
Decision sustaining the appealed decision

Wniosek o unieważnienie
lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa

Skarga
Complaint

Request for invalidation
or revocation
of the right
Wojewódzki Sąd Administracyjny
District Administrative Court
Decyzja o unieważnieniu
albo stwierdzeniu wygaśnięcia prawa
Decision on invalidation
or revocation of the right

Skarga kasacyjna
Cassation appeal

Naczelny Sąd Administracyjny
Supreme Administrative Court

* niniejszy diagram przedstawia procedurę badawczą obowiązującą dla zgłoszeń do 14 kwietnia 2016 r. (zgłoszenia dokonane po tej dacie
będą rozpatrywane w nowej procedurze sprzeciwowej)
* the diagram presents an examination procedure that applies to trade marks ﬁled until 14th April 2016 (trade mark applications ﬁled after that
date shall be considered in the new opposition procedure)
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POSTĘPOWANIE SPORNE
LITIGATION PROCEDURE
Ustawa Prawo własności przemysłowej powierza Urzędowi
Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyganie
wniosków o unieważnienie lub wygaśnięcie prawa wyłącznego oraz wniosków o udzielenie licencji przymusowej. Złożone z ekspertów Urzędu Patentowego Kolegium
Orzekające, orzeka w tych sprawach w trybie postępowania spornego i po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem
stron. Natomiast w kwestiach nieuregulowanych w ustawie Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Industrial Property Law entrusts the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland with the power of deciding on requests for invalidation or declaration of the
lapse of an exclusive right or requests for compulsory licenses. Adjudicative Boards of the Patent Ofﬁce decide in the above-mentioned cases, on the
basis of the Industrial Property Law under litigation
procedure after a hearing. With respect to other
cases not regulated by the Industrial Property Law,
the Code of Administrative Procedure is applied.

Postępowanie sporne służące jako środek rozstrzygania
spraw z zakresu własności przemysłowej stanowi bardzo
ważny element krajowego systemu ochrony, umożliwiający
stronom postępowania uzyskanie orzeczenia w przypadku wystąpienia konﬂiktu interesów lub innych okoliczności
wymagających decyzji opartych na postępowaniu dowodowym. Sprawne oraz profesjonalne rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstających w związku z udzielonymi
prawami wyłącznymi leży w interesie publicznym i sprzyja
pewności obrotu gospodarczego. Postępowanie sporne
prowadzone jest przez ekspertów-orzeczników posiadających specjalistyczną wiedzę oraz duże doświadczenie
niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących praw
wyłącznych. W odniesieniu do wszystkich decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy RP przysługuje
stronom postępowania prawo ich zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.
Skarga składana jest za pośrednictwem Urzędu Patentowego, który przekazuje do WSA także stanowisko Urzędu
w danej sprawie. WSA rozpoznaje sprawę na podstawie
dowodów zgromadzonych w aktach sprawy prowadzonej
przed Urzędem i po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron
postępowania. W postępowaniu tym Urząd występuje
w charakterze strony. Orzeczenia sądowe w sprawach
o udzielenie prawa wyłącznego mają charakter kasatoryjny – na orzeczenia WSA stronom przysługuje skarga
kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Litigation procedure as a means of deciding in industrial property cases constitutes an important
element in the Polish system of IP protection, ensuring a decision in case of a conﬂict of interests or
other circumstances requiring a decision based on
proceedings to take evidence. Eﬀective and professional handling and deciding the disputes that arise
in connection with granted exclusive rights lies in
the public interest and boosts safety of business
transactions. Litigation procedure is carried out
by examiners who have expertise and experience
necessary to take decisions concerning exclusive
rights. With reference to all decisions and rulings
issued by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland, the parties to the proceedings are entitled to
lodge a complaint with the District Administrative
Court in Warsaw. The said complaint is submitted
through the intermediary of the Patent Oﬃce which
also provides the District Administrative Court with
its opinion on a given case. The Court makes a decision on the basis of any evidence contained in the
ﬁles of the case dealt with by the Patent Oﬃce and
after having heard the parties to the proceedings.
In such proceedings the Patent Oﬃce acts as a
party. Court decisions on the grant of an exclusive
right are of cassation nature – the decisions issued
by the District Administrative Court are subject to
cassation lodged with the Supreme Administrative
Court.
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WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU PATENTOWEGO W TRYBIE SPORNYM W 2015 ROKU ORAZ ROZPATRZONE SPRAWY
REQUESTS FILED WITH THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2015 UNDER THE LITIGATION
PROCEDURE AND CASES DECIDED
800
736

724

700
617
600

574

569

545
500

519

523

459

444
400

300
2011

2012

2013

2014

Wnioski skierowane do UPRP
w trybie spornym
Requests ﬁled with the Patent Oﬃce of the Republic
of Poland under the litigation procedure

2015

Rozpatrzone sprawy
Cases decided
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LICZBA ROZPRAW PRZED KOLEGIAMI ORZEKAJĄCYMI DS. SPORNYCH WYZNACZONYCH
PRZEZ URZĄD PATENTOWY
TRIALS BEFORE ADJUDICATIVE BOARDS SCHEDULED BY THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND
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INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

OF KNOWLEDGE ON

UPOWSZECHNIANIE
WIEDZY O OCHRONIE

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

DISSEMINATION
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Upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej stanowi jeden z determinantów właściwego
funkcjonowania systemu zabezpieczającego prawa twórców rozwiązań innowacyjnych i umożliwiającego
gospodarcze wykorzystanie dorobku intelektualnego w sposób przynoszący korzyści całemu społeczeństwu. W warunkach dynamicznego rozwoju technologicznego zarówno twórcy innowacyjnych rozwiązań,
jak i podmioty inwestujące we wdrażanie innowacji muszą bowiem posiadać pogłębioną znajomość zasad
ochrony przedmiotów własności przemysłowej. Zakres tej informacji powinien obejmować m.in. szerokie
spektrum zagadnień związanych z uzyskiwaniem praw wyłącznych, komercjalizacją innowacji oraz skutecznym egzekwowaniem przyznanej ochrony. Bardzo istotne jest także promowanie nowoczesnych metod
zarządzania prawami własności przemysłowej m.in. poprzez rozwijanie tej tematyki w akademickich programach nauczania oraz edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących
własności intelektualnej.
Bez systematycznego poszerzenia świadomości społecznej na temat funkcjonowania systemu ochrony
własności intelektualnej nie jest możliwe tworzenie i rozwój prawdziwie innowacyjnej gospodarki. Urząd
Patentowy RP prowadzi intensywne działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne służące na wielu
płaszczyznach poszerzaniu wiedzy społeczeństwa o znaczeniu ochrony własności intelektualnej dla zrównoważonego rozwoju gospodarki.
W 2015 roku Urząd Patentowy RP zakończył realizację 5-letniego projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” będącego częścią Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przeprowadzone w tym okresie działania zaowocowały szeregiem szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji, sympozjów, wystaw, konkursów i publikacji. Adresatami
tych przedsięwzięć byli głównie przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MSP, instytucje otoczenia biznesu,
uczelnie i placówki naukowo-badawcze, rzecznicy patentowi, oraz te ﬁrmy i organizacje, które budują swoją

The dissemination of knowledge on intellectual property protection is one of the determinants in a well-functioning system for safeguarding the rights of authors of innovative solutions as well as enabling the economic
use of intellectual achievements for the beneﬁt of the whole society. Given the dynamics of technological
development, both the authors of creative solutions and those who invest in their implementation, need to
have extensive knowledge of the rules of industrial property protection. Their knowledge should then include,
among other things, information on obtaining exclusive rights, commercialization of inventions as well as effective enforcement of granted protection. Not less signiﬁcant is the promotion of modern methods of IP rights
management, education and teaching various groups of professionals, students and school youth on the effective use of industrial property protection in science and business.
Without a systematic and continuous eﬀort towards raising social awareness of the functioning of intellectual
property protection system it is not possible to create and develop a truly innovative economy. The Patent Ofﬁce of the Republic of Poland undertakes intensive educational, informative and promotional activities aimed
at broadening in the society the knowledge of the importance of industrial property protection for sustainable
development of the economy.
In 2015, the implementation of a 5-year systemic project “Supporting Eﬀective Use of Industrial Property in
Innovative Economy” as part of the Innovative Economy Operational Programme was brought to an end in
the Patent Oﬃce of the Republic of Poland. The initiatives implemented at the time yielded numerous training sessions, seminars, symposia, lectures, conferences, exhibitions, competitions and publications. They
were addressed mainly to entrepreneurs, especially small and medium-sized enterprises, business-oriented
institutions, universities, research centres, patent attorneys as well as other entities which are based on industrial property and its protection. The result of an intensive promotional and educational activity was the organization of 30 events (e.g. conferences, seminars, lectures, meetings, competitions, exhibitions). More than
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pozycję w oparciu o ochronę własności przemysłowej. Wynikiem aktywnej działalności promocyjnej i edukacyjnej była organizacja ponad 30 różnych przedsięwzięć (konferencje, seminaria, wykłady, spotkania,
konkursy, wystawy). Łącznie w wydarzeniach o charakterze informacyjno-promocyjnym zorganizowanych
w ramach powyższego projektu wzięło udział ponad 14 tys. osób, w tym przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Należy przy tym podkreślić, że problematyka ochrony dorobku intelektualnego wymaga kontynuacji intensywnych działań edukacyjnych ukierunkowanych na tworzenie kultury
poszanowania wartości niematerialnych.

Konferencje, sympozja, seminaria
VIII Międzynarodowa Konferencja
„Innowacyjność i kreatywność w gospodarce – Wzornictwo w strategii ﬁrmy”
Konferencja poświęcona była tematyce zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskami akademickimi,
projektantami i przedsiębiorcami, wdrażania wzornictwa przemysłowego, a także ochronie własności intelektualnej, która odgrywa kluczową rolę w umacnianiu konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw na rynkach
krajowych i zagranicznych. Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych
z sektorem kreatywnym mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają

14 thousand people participated in the above-mentioned initiatives. It is worth emphasizing that the issues
connected with intellectual property protection require continuous educational eﬀorts aimed at the formation
of a culture of respect for intangible assets.

Conferences, symposia, seminars
8th International Conference
“Innovation and Creativity for Economy – Design in Business Strategy”
The event was devoted to developing cooperation between academia, designers and entrepreneurs, implementation of industrial designing as well as intellectual property protection whose role is crucial in strengthening the competitive position of enterprises in both domestic and foreign markets. Within the framework of
the conference, entrepreneurs and other participants could exchange their experiences, discuss obstacles to
eﬀective cooperation and suggest necessary ﬁnancial, legal and educational activities that could contribute
to a better use of industrial design and implementation of innovative solutions. Other issues included the possibilities to obtain support for innovative business activity connected with design within the framework of the
new EU ﬁnancial perspective. The participants of panel discussions included design experts from Poland and
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ich efektywną współpracę, a także wskazania niezbędnych działań ﬁnansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego oraz wdrażania
innowacyjnych rozwiązań. Przedstawione zostały także kwestie związane z możliwościami uzyskiwania przez
przedsiębiorców wsparcia dla innowacyjnej działalności biznesowej związanej z wzornictwem w ramach programów nowej perspektywy ﬁnansowej UE. W panelach dyskusyjnych wzięli udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego. Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa najciekawszych projektów wzorniczych stworzonych przez polskich projektantów, wyróżnionych
w plebiscycie „Must have 2014”. Ekspozycja ta została przygotowywana wspólnie z Łódź Design Festival.
XI Międzynarodowe sympozjum z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce:
„Nauka-Biznes-Zysk-Rozwój: Budowa Efektywnego Ekosystemu Innowacji”
Sympozjum odbywające się co roku w Krakowie z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej organizowane jest we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską,
Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, a także przy wsparciu
licznego grona partnerów. Główną osią obrad w roku 2015 była pogłębiona reﬂeksja nad sprawnością i doj-

other countries, entrepreneurs, representatives from the public and local administration, academia, business
organizations and the creative sector. The event was accompanied by an exhibition of the most interesting
designs created by Polish designers awarded in the “Must have 2014” competition. The exhibition was jointly
prepared with Lodz Design Festival.
11th International Krakow Symposium – “Intellectual Property in Innovative Economy:
Research-Business-Proﬁt-Growth: Fostering a Thriving Innovation Ecosystem”
The Symposium is held each year in Krakow on the initiative of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland and
is organized in cooperation with the World Intellectual Property Organization, Jagiellonian University, Cracow
University of Technology, AGH University of Science and Technology in Krakow, Kielce University of Technology, Wrocław University of Science and Technology, Oﬃce of Marshal of the Malopolskie Voivodeship and
with the support of many other partners. In 2015, the discussions focused on eﬃciency and maturity of the
innovation ecosystem in Poland, the European Union and in the world, on the inﬂuence of the EU funds on its
formation in the new ﬁnancial perspective as well as the changing role of patents in the creation of a competitive edge in business and science. Presentations and discussions of more than 50 experts from Poland and
other countries were accompanied by interactive workshops devoted to, among other subjects, evaluation of
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rzałością ekosystemu innowacji w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, wpływem środków unijnych na jego
kształtowanie w nowej perspektywie ﬁnansowej oraz kwestia zmieniającej się roli patentów w budowaniu
przewagi konkurencyjnej w biznesie i nauce. Prezentacjom i dyskusjom blisko 50 wybitnych ekspertówpraktyków z Polski i zagranicy towarzyszyły interaktywne warsztaty poświęcone m.in. wycenie wartości niematerialnych i prawnych na wstępnych etapach procesów inwestycyjnych oraz kształtowaniu praktycznych
zdolności prezentowania nowych rozwiązań potencjalnym partnerom biznesowym oraz inwestorom.
Konferencja „Ochrona znaków towarowych w Chinach”
Urząd Patentowy RP, wraz z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Urzędem ds. Znaków
Towarowych Chin oraz IP Key zorganizował seminarium poświęcone ochronie i korzystaniu ze znaków towarowych na rynku chińskim, który ze względu na swoją atrakcyjność i potencjał stał się obszarem aktywności
nie tylko wielkich koncernów, ale również mniejszych ﬁrm z całego świata. Sukces biznesowy na tym rynku
uzależniony jest nie tylko od atrakcyjności oferty i renomy, ale niemal w równym stopniu od sprawnego
poruszania się w sferze przepisów oraz procedur związanych ochroną znaków.
Konferencja miała za zadanie przybliżyć specyﬁkę ochrony znaków towarowych i oznaczeń geograﬁcznych
w Chinach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień istotnych dla zgłaszających z zagranicy, w tym w kon-

intangible and legal assets at the introductory stages of investment processes as well as presentation of new
solutions to potential business partners and investors.
Conference “Protection of Trademarks in China”
The Patent Oﬃce of the Republic of Poland, in cooperation with the Oﬃce for Harmonization in the Internal
Market (OHIM), State Administration for Industry and Commerce (SAIC) – China’s Trademark Oﬃce and IP
Key, delivered a seminar devoted to protection and use of trademarks in the Chinese market which, due to
its potential and attractiveness, became an area of great activity of both big corporations and smaller businesses from all over the world. Business success in this particular market depends not only on attractiveness
of the oﬀer and good reputation but also on the knowledge of legal provisions and procedures connected
with trademark protection.
The conference aimed at presenting information on the protection of trademarks and geographical indications
in China, paying special attention to issues important for foreign applicants, including the latest amendments
to Chinese regulations on trademark protection. Presentations of examiners from SAIC and IP Key (a joint
project of the European Commission and the OHIM) were accompanied by discussions devoted to practical
issues connected with the registration of trademarks in the Chinese market.
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tekście ostatniej nowelizacji chińskich przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych. Prezentacjom
ekspertów z Urzędu ds. Znaków Towarowych Chin oraz IP Key (wspólnego projektu Komisji Europejskiej
i OHIM) towarzyszyły sesje dyskusyjne dotyczące zagadnień praktycznych rejestracji znaków towarowych
na rynku chińskim.
Ogólnopolska konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej
„Sukces marki. Marki sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy”
W konferencji udział wzięli wybitni eksperci w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz brandingu,
przedstawiciele środowisk akademickich oraz przedsiębiorcy. Konferencja została podzielona na dwie
części tematyczne. W części pierwszej – „Ochrona marki” poruszano kwestie opłacalności rejestracji znaków towarowych, oznaczeń odróżniających towary, strategii rozwoju rynku wewnętrznego ze szczególnym
uwzględnieniem własności przemysłowej oraz sposobów na uzyskanie ochrony znaku towarowego w Polsce i za granicą. W części drugiej „Marka w biznesie”, omówiony został temat używania i ochrony znaku
przed naruszeniami oraz strategie budowania silnej marki. Istotnym elementem konferencji była dyskusja
panelowa, w której udział wzięli przedsiębiorcy, eksperci z instytucji rządowych, agencji brandingowych
oraz specjaliści ds. marketingu.

Conference on the occasion of the World IP Day “Success of a Brand. Successful Brands.
The Role of Trademark in Business Activity”
The participants of the conference included eminent experts on industrial property protection, banding, representatives of universities and entrepreneurs. The conference was divided into two parts. The ﬁrst part –
“Brand Protection” focused on the issues of proﬁtability of trademark registration, strategies of internal market
development with the emphasis on industrial property as well as ways of obtaining protection of a trademark
in Poland and other countries. The second part – “Brand in Business Activity” was devoted to the use and
protection of trademarks against infringements as well as strategies leading to the development a strong
brand. One of the key elements of the event was a panel discussion of entrepreneurs, governmental experts,
representatives from branding agencies and marketing experts.
“Intellectual Property and Socio-Economic Development” – workshop with the participation of the
World Intellectual Property Organization (WIPO)
As part of the research project – “Intellectual Property and Socio-Economic Development”, implemented by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland in cooperation with the World Intellectual Property
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Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny – warsztaty z udziałem przedstawicieli
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
W ramach realizowanego przez Urząd Patentowy RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności
Intelektualnej (WIPO) projektu badawczego „Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny”,
w Urzędzie Patentowym RP zorganizowane zostały warsztaty dotyczące innowacyjności w sektorze ochrony
zdrowia. W warsztatach wzięli udział eksperci z WIPO, specjaliści w dziedzinie innowacyjności, ochrony własności intelektualnej i ochrony zdrowia oraz przedstawiciele kluczowych instytucji w zakresie innowacyjności
w obszarze ochrony zdrowotnej w tym m.in. z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckiego Ośrodku Transferu Technologii UW, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego, Urzędu Rejestracji Substancji Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
Ministerstwa Zdrowia, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Funduszu Zdrowia, EIT+ Wrocławskiego Centrum Badań, spółki Advanced
Accelerator Applications Polska Sp. z o.o., Read Gene S.A.
XXXIV Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie
Doroczne Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych zorganizowane zostało przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Słuchaczom zaprezentowano wiele zagadnień istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną
w placówkach naukowych (transfer technologii, ochrona wyników badań naukowych, ochrona patentowa

Organization (WIPO), workshops on innovation in the health sector were organized in the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland. The group of participants included WIPO experts, experts on innovation,
intellectual property protection, healthcare as well as representatives from key institutions dealing with
innovation in healthcare, e.g. Polish Academy of Sciences, University of Warsaw, University of Warsaw Technology Transfer Center, Medical University of Warsaw, Jagiellonian University, Cardinal Stefan
Wyszyński University in Warsaw, Medical University in Szczecin, Oﬃce for Registration of Medicinal
Products, Medical Devices and Biocides, Ministry of Economy, Central Statistical Oﬃce of Poland, Main
Pharmaceutical Inspectorate, Ministry of Health, Centre for Preclinical Research and Technology (CePT),
Ministry of Science and Higher Education, National Health Fund, Wrocław Research Centre EIT+, Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o., Read Gene S.A.
34th Seminar for Patent Attorneys from Universities and Academies in Cedzyna
Annual Seminar for Patent Attorneys from Universities and Academies was organized by the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland in cooperation with the World Intellectual Property Organization, Board of Patent
Attorneys of Universities and Academies, Kielce University of Technology, Boleslaw Markowski Higher School
of Commerce in Kielce. The participants learned about methods of eﬃcient management of intellectual property in universities and research centres (technology transfer, protection of research results, patent and copyright protection). The training sessions were accompanied by an open debate on the protection of computer
programmes. Workshops devoted to the interpretation of patent claims by the Patent Oﬃce of the Republic
of Poland and the European Patent Oﬃce were also held. All the speakers were outstanding representatives
of universities, IP law practitioners and examiners from the Patent Oﬃce of the Republic of Poland as well as
the EPO.
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i prawno-autorska). Oprócz prezentacji i wykładów odbyła się debata na temat ochrony programów komputerowych. Przeprowadzone zostały także warsztaty: nt. interpretacji zastrzeżeń przez Urząd Patentowy RP
oraz Europejski Urząd Patentowy. Wszystkie zagadnienia przedstawione podczas seminarium w Cedzynie
zaprezentowane były przez wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków zajmujących się
prawem własności intelektualnej oraz ekspertów urzędów patentowych – polskiego i europejskiego.

Działania edukacyjne
XIII edycja konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat
oraz III edycja konkursów na krótki ﬁlm i informację medialną z zakresu własności intelektualnej
W ostatniej edycji konkursów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zostały zgłoszone łącznie
42 prace naukowe, w tym: 3 rozprawy habilitacyjne, 10 prac doktorskich, 28 prac magisterskich oraz
1 praca licencjacka. Nadesłano również 160 projektów plakatów. W konkursach na krótki ﬁlm i informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej zgłoszono 20 ﬁlmów oraz
34 indywidualne artykuły, 5 cykli artykułów, cykl wywiadów radiowych i nagrań audiowizualnych, 3 blogi
oraz portal internetowy. Idea cyklicznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Educational activities
13th edition of the annual competition for the best postdoctoral, doctoral, master’s, student’s
theses and artistic poster on the subject of industrial property protection and the 3rd edition
of the competition for a short ﬁlm and a press release on intellectual property
Altogether 42 theses, including 3 postdoctoral, 10 doctoral, 28 master’s, and 1 student’s thesis entered the
competition, in addition to 160 posters, 20 ﬁlms, 34 separate articles, 5 series of articles, a series of radio interviews and audiovisual recordings, 3 blogs and an Internet portal. Since its very beginning the idea of annual
competitions organized by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland has met with full support on the part of
the Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Culture and National Heritage, Ministry of Economy,
and Ministry of Agriculture and Rural Development, which proves that the main state institutions acknowledge
the need for the dissemination of knowledge of IP as well as raising awareness of innovation, entrepreneurship, creativity and legal protection of new technical and scientiﬁc solutions. The competitions for the best
thesis and artistic poster, organized by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland, have also for many years
been fostered by opinion-forming circles. Among the jury there are outstanding scientists and artists, including rectors and board members of the leading Polish universities and academies of ﬁne arts, which results
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co świadczy o tym, że najwyższe instytucje państwowe doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy
na temat własności przemysłowej oraz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, kreatywności intelektualnej oraz prawnej ochrony rozwiązań technicznych,
naukowych i projektowych. Konkursy na pracę naukową i plakat organizowane przez Urząd Patentowy RP
są wspierane także od wielu lat przez środowiska opiniotwórcze – w pracach jury biorą udział wybitne
autorytety naukowe i artystyczne, zasiadają w nim m.in. rektorzy i członkowie władz wiodących polskich
uczelni oraz akademii sztuk pięknych, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych
prac. Konkursy wspierane są także przez liczne grono życzliwych fundatorów, w tym szczególnie: Związek
Banków Polskich, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Kancelarię Rzeczników Patentowych POLSERVICE,
Kancelarię Patentową PATPOL, NASK, Naczelną Organizację Techniczną, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Wydawnictwo Jedność,
Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej. Pomoc i współdziałanie ze strony licznych partnerów umożliwiają stałe wzbogacanie konkursów o nowe możliwości służące
promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów. Projekty artystyczne zgłaszane na konkurs
należą do kategorii sztuki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach
promocyjnych służących podnoszeniu społecznej świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej i są publikowane w wydawnictwach edukacyjnych. Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły

in steady increase in the quality of works entering the competitions. The initiative is supported by benevolent
sponsors, including the Polish Banks Association, Polish Chamber of Patent Attorneys, POLSERVICE Patent
and Trademark Attorneys Oﬃce, PATPOL European and Polish Patent and Trademark Attorneys, NASK, Chief
Technical Organization, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, Arbitration Court at the Polish
Chamber of Commerce, publishing companies Wolters Kluwer and Jedność as well as the World Intellectual
Property Organization.
Mutual cooperation among numerous partners supports the continuous development of the initiative adding
new possibilities of promoting the most talented participants. The designs entering the competitions are examples of applied art which is used by the Patent Oﬃce in numerous promotional activities aimed at raising
social awareness of intellectual property protection and are published in educational publications. Previous
editions of the competitions helped recognize and award many talented authors and scientists who deal with
the issues of intellectual property – a vital element in the development of innovative economy.
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dostrzeżenie i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców i naukowców, którzy w swojej działalności
podejmują tematykę własności intelektualnej, będącej istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki.
Konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości
Konkurs Ambasador Szkolnej Wynalazczości organizowany przez Urząd Patentowy RP oraz Polską Akademię
Dzieci skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Celem tej inicjatywy jest pobudzanie kreatywności
najmłodszego pokolenia w aspekcie tworzenia użytecznych rozwiązań inspirowanych dziecięcą wyobraźnią
i wrażliwością na otaczający świat. Ta formuła spotyka się z ogromnym zainteresowaniem dzieci mogących
w ten sposób zaprezentować własne pomysły charakteryzujące się często dużym potencjałem wynikającym
z nieszablonowego myślenia. Atmosfera wydarzenia charakteryzuje się dużym ładunkiem emocjonalnym
i ogromnym zaangażowaniem uczestników po raz pierwszy prezentujących swoje dokonania. Doświadczenia te z pewnością mogą zaowocować w przyszłości ukierunkowaniem drogi edukacyjnej i zawodowej
młodych wynalazców.
Do II edycji konkursu zgłoszono 141 prac, w tym: 46 prac w kategorii „Wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne” oraz 95 projektów gier planszowych lub komputerowych. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali

Ambassador of School Inventions Competition
The Competition organized by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland and the Polish Academy of Kids
is addressed to primary school students. The initiative aims at fostering creativity in the young generation to
produce useful solutions inspired by children’s imagination and sensitivity towards the world. The initiative has
already become very popular with children who can take this opportunity to present their original ideas based
on unconventional thinking. The atmosphere of the event is usually very friendly and full of engagement of the
participants who present their achievements for the ﬁrst time. Experience gained during the competitions is
likely to indicate the educational and career directions for the young inventors.
Altogether, 141 works entered the competition, including 46 in the category “inventions or other technical
solutions” and 95 board or computer game designs. All the awarded participants received mini-patents of the
Patent Oﬃce of the Republic of Poland as well as Quality Certiﬁcates of the Game Research Association of
Poland. All 24 schools which participated in the competition were awarded with Diplomas of School Inventors
Embassy. The best designs were awarded a ﬁnancial or an in-kind prize. The Ambassador of School Innovation Competition is held under the honorary patronage of the Ministry of Education, Ministry of Economy, Ministry of Culture and National Heritage, the Copernicus Science Centre and High Technologies Foundation.
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Mini-Patenty Urzędu Patentowego RP oraz Certyﬁkaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Biorące
udział w konkursie 24 szkoły otrzymały Dyplomy Ambasady Szkolnych Wynalazców. Najlepsze projekty wyróżnione zostały nagrodami ﬁnansowymi oraz rzeczowymi. Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”
został objęty honorowymi patronatami: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Nauki Kopernik oraz Fundacji Zaawansowanych Technologii.
Dzień otwarty w ramach XIX Festiwalu Nauki w Warszawie
Festiwal Nauki w Warszawie to doroczne wydarzenie mające na celu szeroką popularyzację nauki. Obecnie
na Festiwal składa się kilkaset różnorodnych imprez (wykłady, pokazy, ﬁlmy, wystawy, wycieczki), organizowanych przez liczne placówki naukowe. W 2015 roku Urząd Patentowy RP zorganizował w ramach Festiwalu
serię warsztatów dla dzieci oraz panel dyskusyjny. Działania te cieszyły się szczególnym zainteresowaniem
młodzieży szkół podstawowych, która mogła zapoznać się z podstwowymi zagadnieniami związanymi
z ochroną własności intelektualnej. Szczególna atmosfera tego wydarzenia związana jest z aktywnym udziałem uczniów w niestandardowych prezentacjach, które w oryginalny sposób przedstawiają działanie praw
ﬁzyki i funkcjonowanie urządzeń technicznych. W ramach Festiwalu zorganizowano również dzień otwarty
Urzędu, w trakcie którego odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne z ekspertami oraz otwarte dla
publiczności posiedzenia Kolegium Orzekającego.

Open Day as part of the 19th Festival of Science in Warsaw
Festival of Science is the annual event which aims at the popularization of science. At present, it consists of
several hundred various events (lectures, shows, ﬁlms, exhibitions, trips) organized by numerous scientiﬁc
institutions. In 2015, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland conducted a series of workshops for children
as well as a discussion panel within the framework of the Festival. The oﬀer met with particular interest of
school youth who could learn about the basic issues of intellectual property. Special atmosphere of the event
is connected with active participation of students in unconventional presentations that show the functioning
of the law of physics and technical devices. As part of the Festival, an Open Day was also held in the Patent
Oﬃce, with information and consultation meetings with examiners as well as an open session of the Adjudicative Board.
“Become an Inventor” – workshops for secondary school students in the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland
Within the framework of Robert Bosch Academy of Inventors the Patent Oﬃce held a meeting of secondary school students with young inventors who, in spite of their young age, are authors of inventions or util-
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„Zostań wynalazcą” – warsztaty dla gimnazjalistów oraz licealistów w Urzędzie Patentowym RP
W ramach akcji „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” Urząd Patentowy zorganizował spotkanie
młodzieży gimnazjalnej z wynalazcami, którzy mimo młodego wieku są autorami wynalazków lub wzorów
użytkowych zgłoszonych do ochrony. Ich prezentacje były entuzjastycznie przyjmowane przez młodych
uczestników spotkania, którzy kierowali do kolegów-wynalazców szereg pytań świadczących o tym, że twórcze zdolności stanowią potencjał charakterystyczny dla szerokiej grupy młodzieży zainteresowanej osiągnięciami rówieśników. Podobne spotkanie zostało zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów dla uczniów ze stołecznych szkół średnich w ramach ogólnopolskiej akcji
„Dziewczyny na politechniki” koordynowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Internetowa Platforma Edukacyjna UPRP
Internetowa Platforma Edukacyjna UPRP, dostępna pod adresem ipe.uprp.pl, składa się obecnie ze strefy
wiedzy oraz strefy szkoleń. Strefa wiedzy zawiera informacje i publikacje skierowane zarówno do zaawansowanych użytkowników systemu ochrony, jak i osób poszukujących podstawowych informacji nt. własności
intelektualnej. Strefa szkoleń zawiera natomiast kurs e-learningowy obejmujący obszerny zestaw zagadnień
związanych m.in. z rolą własności intelektualnej jako elementem strategii biznesowej przedsiębiorstwa,

ity models ﬁled for protection with the Patent Oﬃce of the Republic of Poland. Their presentation met with
enthusiasm on the part of young participants, who asked their peers numerous questions. A similar meeting
was held together with the Association of Polish Inventors and Rationalizers for secondary school students
from Warsaw within the framework of the “Girls Go Polytechnic!” campaign coordinated by the “Perspektywy”
Educational Foundation.
Internet Educational Platform of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland
The platform is available at ipe.uprp.pl and consists of the knowledge zone and the training zone. The knowledge zone includes information and publications addressed to both: advanced users of the IP protection
system as well as those searching for basic information on IP. The training zone includes the e-learning course
with an extensive range of topics connected with the role of intellectual property in business strategy, methods
of IP identiﬁcation and commercialization of IP. Easy access to teaching materials facilitates self-study of the
possibilities of industrial property protection and contributes to the formation of a culture of use of intangible
assets in economic activity.
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strategią identyﬁkacji własności intelektualnej i jej ochrony oraz komercjalizacji. Powszechna dostępność
tych materiałów szkoleniowych umożliwia użytkownikom samodzielne, wszechstronne poznanie możliwości
ochrony własności przemysłowej, a tym samym przyczynia się do rozwoju kultury wykorzystania dóbr niematerialnych w działalności gospodarczej.
XX Ogólnopolska Konferencja „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu:
Narzędzia i strategie zarządzania innowacją”
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków informacji patentowej, centrów transferu technologii, instytutów naukowo-badawczych oraz kancelarii patentowych. Konferencja
ma formę warsztatową i umożliwia zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z informacją patentową, jej biznesową przydatnością i zastosowaniem. Stanowi również okazję do nabycia praktycznych umiejętności, m.in.
tworzenia strategii przedsiębiorstwa, wspierania innowacyjności ﬁrm z sektora MŚP i rozwoju przedsiębiorczości. Konferencja zorganizowana została przez Urząd Patentowy RP w ramach Warszawskich Dni Innowacji.
Szkolenia „Zarządzanie innowacyjnością” oraz „Budowa kompetencji innowacyjnych metodą TRIZ”
podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015
Wystawa IWIS została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd
Patentowy RP oraz Politechnikę Warszawską. W 2015 roku wystawa IWIS została objęta Honorowym Patro-

20th National Conference on “Patent Information for Science and Business: Tools and Strategies
for Innovation Management”
The Conference is addressed mainly to small and medium-sized enterprise representatives, patent information centres, technology transfer centres, research centres and patent law oﬃces. The event is usually held as
a workshop and helps learn about patent information, its advantages and use. It also helps acquire practical
skills, such as how to prepare business strategy, support small innovative enterprises, etc. The event was
organized by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland as part of Warsaw Innovation Days.
Training sessions: “Innovation Management” and “Building Innovation Competency according to
the TRIZ method” during the International Warsaw Invention Show IWIS 2015
The Show was organized by the Association of Polish Inventors and Rationalizers, the Patent Oﬃce of the
Republic of Poland and Warsaw University of Technology. The event was held under the honorary patronage
of the President of the Republic of Poland – Andrzej Duda. The strategic partner was the Ministry of Economy.
The substantive patronage was assumed by the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship, Polish Academy of
Sciences, Polish Agency for Enterprise Development and the European Association of Inventors.
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natem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym wydarzenia było
Ministerstwo Gospodarki natomiast Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Akademia Nauk,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców objęli wystawę
patronatami merytorycznymi.
Podczas wystawy IWIS 2015 Urząd Patentowy RP zorganizował szkolenia, które skierowane były w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z zarządzaniem innowacjami oraz algorytmem poszukiwania rozwiązań innowacyjnych i rozwiązywania problemów wynalazczych – budowie kompetencji innowacyjnych metodą TRIZ
(Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień). Szkolenia poprowadzili wybitni eksperci w dziedzinie
ochrony własności intelektualnej i zarządzania dobrami niematerialnymi.
Szkolenia regionalne
W roku 2015 Urząd Patentowy RP przeprowadził szkolenia regionalne, których programy obejmowały m.in.
zagadnienia dotyczące ochrony programów komputerowych, wynalazków realizowanych przy pomocy
komputera, ochronę nazw domen internetowych, jak również problematykę twórczości pracowniczej.
Szkolenie „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w świecie cyfrowym”, zorganizowane w Toruniu
przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Toruńskim Parkiem Technologicznym, poświęcone było tematyce ochrony i zarządzania własnością intelektualną w środowisku cyfrowym. Szkolenie było dedykowane przedsiębiorcom z branży IT, programistom, informatykom, twórcom gier komputerowych, jak również
przedstawicielom otoczenia biznesu, rzecznikom patentowym, prawnikom, pracownikom naukowym i studentom oraz wszystkim zainteresowanym problematyką ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym i procesami komercjalizacji wiedzy.

IWIS 2015 was accompanied by training addressed especially to small and medium-sized enterprises and
business-oriented institutions and was organized by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland. The issues
discussed at the workshop included: innovation management, methods of searching for innovative solutions
and inventive problems – building innovation competency according to the TRIZ method (theory of the resolution of invention-related tasks). The training sessions were conducted by eminent experts on intellectual
property protection and management of intangible assets.
Regional training sessions
In 2015, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland conducted regional training sessions on issues concerning, among other things, protection of computer programmes, computer-implemented inventions, protection
of Internet domain names as well as creativity of employees.
The training on the protection and management of intellectual property in the digital world, organized by the
Patent Oﬃce of the Republic of Poland in cooperation with the Torun Technology Park in Toruń, was devoted
to issues connected with the management of intellectual property in the digital world. The event was addressed to IT entrepreneurs, computer programmers, IT specialists, creators of computer games as well as
representatives of business-oriented institutions, patent attorneys, lawyers, university teachers, students and
everyone else interested in IP rights protection in the digital environment and knowledge commercialization
processes.
The other two regional trainings were devoted to creativity of employees. The trainings were entitled “Protection and management of intellectual property: what does each creator and employer need to know?” and
were held in the Lodz University of Technology and in Poznan Science and Technology Park.
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Tematyka dwóch kolejnych szkoleń regionalnych poświęcona została twórczości pracowniczej. Szkolenia pod
wspólnym tytułem „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną: co każdy twórca i pracodawca wiedzieć
powinien?” odbyły się na Politechnice Łódzkiej oraz w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.
Spotkania konsultacyjno-informacyjne
W ramach realizacji projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej
w innowacyjnej gospodarce” odbywały się w siedzibie Urzędu Patentowego cykliczne spotkania konsultacyjno-informacyjne prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz praktyków w dziedzinie własności intelektualnej. W 2015 roku zorganizowano pięć takich spotkań obejmujących zróżnicowaną tematykę związaną
z ochroną własności intelektualnej i jej rozwojem, który chrakteryzuje się powstawaniem coraz to nowych
zagadnień związanych z postępem naukowo-technicznym i gospodarczym.

Publikacje Urzędu Patentowego
Jednym z ustawowych zadań Urzędu Patentowego RP jest systematyczne podawanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszonych do ochrony przedmiotach własności przemysłowej oraz o udzielonych
prawach wyłącznych. Obowiązek ten jest realizowany poprzez publikację oﬁcjalnych wydawnictw Urzędu
Patentowego RP, który dystrybuuje je w formie drukowanej oraz rozpowszechnia bezpłatnie w formie elektronicznej poprzez zamieszczanie w serwisie internetowym, a także udostępnia w czytelni Urzędu.
Informacje o dokonanych zgłoszeniach publikowane są w wydawnictwie zatytułowanym „Biuletyn Urzędu
Patentowego” (BUP). Dopiero po dokonaniu takiej publikacji, czyli podaniu do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniu, następuje merytoryczne badanie złożonego wniosku. Gdy prowadzone postępowanie
zostanie zakończone udzieleniem prawa wyłącznego informacja o tym fakcie zamieszczana jest w odręb-

Consultation and information meetings
Within the framework of implementation of the systemic project “Supporting Eﬀective Use of Industrial Property in Innovative Economy”, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland hosted a series of consultation and
information meetings conducted by outstanding experts and practitioners in the ﬁeld of intellectual property.
In 2015, ﬁve meetings of the said series were held and featured various topics concerning intellectual property
protection and its development in the context of scientiﬁc and technological advance.

Publications of the Patent Office
One of the statutory responsibilities of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland is publication of information
concerning industrial property objects ﬁled for protection as well as exclusive rights granted by the Patent
Oﬃce. The task is implemented through oﬃcial publications issued by the Patent Oﬃce of the Republic of
Poland. The publications are distributed in print and electronic formats, free of charge, via the Internet. They
are also available in the reading room of the Patent Oﬃce.
Information on industrial property objects ﬁled for protection is published by the Patent Oﬃce of the Republic
of Poland in its oﬃcial publications – “Bulletin of the Patent Oﬃce” (Biuletyn Urzędu Patentowego – BUP). Only
after such publication reveals to the public the information on ﬁling an application the substantive examination
of the application is carried out. Information on the grant of exclusive right is published in a separate publication of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland – “Communications of the Patent Oﬃce” (Wiadomości
Urzędu Patentowego – WUP), which also provides information on decisions on the refusal to grant the right,
discontinuance of proceedings, invalidation of the right, changes in registers and declaration of lapse of the
right. Consequently, all interested parties can access current oﬃcial information on industrial property objects.
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nym wydawnictwie urzędowym „Wiadomości Urzędu Patentowego” (WUP), w którym publikowane są także
decyzje o odmowach udzielenia praw, umorzeniach postępowań, unieważnieniach, zmianach w rejestrach
oraz decyzje o wygaśnięciu praw wyłącznych. W ten sposób wszystkie zainteresowane osoby mają wgląd
do bieżących oﬁcjalnych informacji o przedmiotach własności przemysłowej. Oﬁcjalne wydawnictwa Urzędu Patentowego pełnią więc bardzo istotną rolę w systemie ochrony własności przemysłowej w Polsce poprzez upublicznianie podstawowych danych o dokonanych zgłoszeniach i udzielonych prawach. Ponadto
w „Dzienniku Urzędowym Urzędu Patentowego RP” zamieszczane są zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP, oﬁcjalne obwieszczenia i komunikaty.
W „Biuletynie Urzędu Patentowego” w roku 2015 opublikowano 4 688 ogłoszeń o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych oraz 13 713 ogłoszeń o zgłoszonych znakach towarowych. Natomiast w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” w roku 2015 opublikowano 2 764 ogłoszenia o udzielonych patentach
na wynalazki i prawach ochronnych na wzory użytkowe, 714 ogłoszeń o udzielonych prawach z rejestracji
na wzory przemysłowe oraz 7 988 ogłoszeń o udzielonych prawach ochronnych na znaki towarowe. Łącznie
w 2015 roku wydano 26 numerów „Biuletynu Urzędu Patentowego” oraz 12 numerów „Wiadomości Urzędu
Patentowego” w nakładzie 4 259 egzemplarzy.
Publikowane przez Urząd opisy patentowe stanowią część składową wydawanych przez Urząd dokumentów
patentowych. W 2015 roku opublikowanych zostało 2 210 opisów patentowych. Ponadto opublikowane
zostały 584 opisy ochronne wzorów użytkowych, a także 715 opisów ochronnych wzorów przemysłowych.
Urząd wydaje również publikacje służące szerokiemu upowszechnianiu wiedzy o ochronie własności przemysłowej, w tym poradniki tematyczne i broszury informacyjne. Z uwagi na stale wzrastające zainteresowanie problematyką ochrony własności przemysłowej ze strony odbiorców indywidualnych oraz ośrodków
informacji patentowej, a także uczestników licznych seminariów i konferencji, wydawane są kolejne nakłady

The oﬃcial publications of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland play a very important role in the system
of industrial property protection in Poland as they provide basic data concerning applications ﬁled for protection and exclusive rights already granted. In addition, “The Oﬃcial Journal of the Patent Oﬃce of the Republic
of Poland” (“Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP”) includes ordinances of the President of the Patent
Oﬃce, oﬃcial announcements and communications.
In 2015, 4,688 announcements on inventions and utility models ﬁled for protection and 13,713 announcements on trademarks ﬁled for registration were published in the “Bulletin of the Patent Oﬃce”.
In 2015, 2,764 announcements on granted patents and rights of protection for utility models, 714 announcements on granted rights in registration for industrial designs and 7,988 announcements on granted rights of
protection for trademarks were published in the “Communications of the Patent Oﬃce”.
26 issues of the “Bulletin of the Patent Oﬃce” and 12 issues of the “Communications of the Patent Oﬃce”
were published in 2015 altogether, in the total number of 4,259 copies.
Patent speciﬁcations published by the Patent Oﬃce form part of patent documents issued by the Patent Ofﬁce. In 2015, 2,210 patent speciﬁcations, 584 utility model speciﬁcations, and 715 industrial design speciﬁcations were published.
Apart from the above-mentioned publications, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland publishes guidebooks and brochures on industrial property protection. Considering a growing interest in industrial property
protection on the part of individual users and patent information centres, including participants of numerous
seminars and conferences, new publications are under preparation. In 2015, 45 issues of a brochure in a
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dotychczasowych publikacji, jak i przygotowywane są nowe opracowania. W 2015 roku ukazało się, w ramach projektu systemowego POIG „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”, 45 zeszytów z serii „Ochrona własności przemysłowej” oraz 2 broszury: „Ochrona
patentowa wynalazków” i „Ochrona wzorów przemysłowych”. Publikacje te udostępniane są nieodpłatnie
zarówno w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu, (zakładka „Platforma edukacyjna”) jak
również w wersji papierowej. Urząd wydał także „Przewodnik/Znaki towarowe. Przesłanki udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy” oraz „Teksty ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy
Prawo własności przemysłowej”. Publikacje te można kupić w siedzibie Urzędu, bądź zamówić telefonicznie
lub za pośrednictwem strony internetowej.
Do stałych pozycji wydawniczych Urzędu należy czasopismo „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” wydawane
od 2010 roku. Kierowane ono jest do szerokiego grona czytelników zainteresowanych zagadnieniami ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także różnorodnymi aspektami funkcjonowania Urzędu.
„Kwartalnik” stanowi szerokie forum wymiany informacji oraz poglądów dotyczących rozwoju nauki, techniki
i gospodarki. Do grona autorów publikacji zamieszczanych w „Kwartalniku” należą, zarówno pracownicy Urzędu, jak również naukowcy oraz praktycy zajmujący się szeroko pojętą problematyką własności intelektualnej.
Urząd Patentowy RP oferuje użytkownikom rozbudowany serwis internetowy, zawierający kompendium wiedzy
na temat polskiego i międzynarodowego systemu patentowego, informacje bieżące oraz elektroniczne wer-

series “Ochrona właśności przemysłowej” were published as well as two brochures “Ochrona patentowa
wynalazków” and “Ochrona wzorów przemysłowych” within the framework systemic project „Support of the
eﬀective use of industrial property in innovative economy” of the Operational Programme Innovative Economy.
The above-mentioned publications are available free of charge both in an electronic format on the Oﬃce’s
website (tab “Learning Platform”) as well as in print. The Oﬃce also published a guidebook on trademarks
and the grounds for conferring the right of protection as well as “Consolidated Texts of the Basic Implementing Provisions to the Industrial Property Law”. These publications can be purchased at the Oﬃce’s seat or
ordered over the phone or website.
Among the regular publications of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland is the quarterly magazine
“Kwartalnik Urzędu Patentowego RP”, published since 2010. The magazine is addressed to both individuals
and entities interested in various aspects of functioning of the Patent Oﬃce and industrial property protection
issues in general. “Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” serves as a wide platform of exchange of information
and opinions concerning the development of science, technology and economy. Among the authors who
contribute to the content of the quarterly magazine are both members of staﬀ of the Patent Oﬃce and scientists, lawyers as well as experts dealing with various issues of intellectual property.
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sje oﬁcjalnych publikacji, takich jak „Biuletyn Urzędu Patentowego”, „Wiadomości Urzędu Patentowego”, opisy
patentowe, opisy ochronne wzorów użytkowych, opisy ochronne wzorów przemysłowych, „Dziennik Urzędowy
Urzędu Patentowego RP”, „Raport Roczny” „Międzynarodowa Klasyﬁkacja Patentowa”, ”Międzynarodowa klasyﬁkacja towarów i usług”. W serwisie internetowym znajduje się także „Biuletyn Informacji Publicznej” (BIP), bazy danych Urzędu zawierające dane o przedmiotach własności przemysłowej chronionych w Polsce oraz wiele innych
informacji nt. procedur obowiązujących w systemach ochrony własności przemysłowej. Łącznie w 2015 roku zanotowano ponad 1,2 mln wejść do serwisu internetowego i baz danych dostępnych na stronie Urzędu.
Istotnym udogodnieniem dla wszystkich osób korzystających z informacji patentowej jest specjalny serwer
publikacji umożliwiający dostęp on-line do pełnych tekstów polskich opisów patentowych, opisów wzorów
użytkowych, opisów wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń patentów europejskich, które uzyskały ważność na terytorium Polski.

Informatyzacja
Wprowadzając najwyższe standardy elektronicznego środowiska pracy w centralnej instytucji państwowej oraz
mając na względzie dynamicznie wzrastającą rolę globalnej komunikacji internetowej, Urząd Patentowy RP realizował w 2015 roku wiele zaawansowanych projektów informatycznych. Jednym z przedsięwzięć było zapewnienie coraz szerszych możliwości komunikacji elektronicznej on-line z osobami i podmiotami dokonującymi
zgłoszeń do Urzędu. W przypadku Urzędu, jako instytucji przechowującej długoterminowo duże zbiory danych,
szczególnie ważne było zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w postaci elektronicznej.
Całość działań podejmowanych na polu informatyki przez Urząd ukierunkowana jest przede wszystkim
na stworzenie osobom korzystającym z usług Urzędu przyjaznego środowiska szybkiej komunikacji wykorzystującej najnowsze technologie.

The Patent Oﬃce of the Republic of Poland oﬀers a fully developed Internet service containing a wide collection of information on the Polish and international patent systems, current information as well as electronic versions of oﬃcial publications, e.g. “Bulletin of the Patent Oﬃce”, “Communications of the Patent Oﬃce”, patent
speciﬁcations, utility model speciﬁcations, industrial design speciﬁcations, Oﬃcial Journal of the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland (“Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego RP”), “Annual Report”, “International Patent Classiﬁcation” and “International Classiﬁcation of Goods and Services”. Apart from the above-mentioned
content, the Internet service oﬀers the “Bulletin of Public Information” (BIP), databases of the Patent Oﬃce of
the Republic of Poland on industrial property objects protected in Poland as well as other information available
in both Polish and English language versions. Throughout the year 2015 there were more than 1.2 million hits
on the Internet service and databases available on the website of the Patent Oﬃce.
A special publication server with on-line access to full texts of Polish patent speciﬁcations, utility model speciﬁcations, industrial design speciﬁcations and translations of European patents which are valid on the territory
of Poland constitutes a useful and practical tool for all users of patent information.

Information technologies
By implementing the highest-standard IT solutions in the central administration agency and considering the
dynamics of global Internet communication, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland conducted many
advanced IT projects. The activities included ensuring constant development of electronic communication
with applicants ﬁling their applications with the Patent Oﬃce. Considering the long-term storage of data in the
Patent Oﬃce of the Republic of Poland, security of electronic data is one of the priorities.

64

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2015

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2015

Urząd w 2015 roku ﬁnalizował szereg projektów informatycznych mających na celu usprawnienie obsługi
osób zgłaszających oraz optymalizację procedur wewnętrznych.
Przede wszystkim kontynuowano intensywne prace wdrożeniowe w ramach współpracy z Urzędem
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Największym i najbardziej złożonym projektem realizowanym przez kilka lat było wdrożenie w czerwcu 2015 roku nowego systemu BackOfﬁce do zarządzania
procedurami udzielania i utrzymywania praw wyłącznych dla znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. BackOfﬁce jest systemem źródłowym dla innych baz danych i wyszukiwarek. Równolegle uruchomiono Moduł Publikacji do kompletowania oraz eksportu danych do systemu elektronicznego składu
Biuletynu Urzędu Patentowego i Wiadomości Urzędu Patentowego. W ramach projektu Software Package
wdrożono również aplikacje TMeFiling i DSeFiling. Te interaktywne formularze zamieszczone na witrynie
Urzędu ułatwiają sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych o udzielenie praw na znaki towarowe i wzory
przemysłowe.
W minionym roku z systemem BackOfﬁce został także zintegrowany funkcjonujący w Urzędzie system
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod nazwą ePUAP2
realizowane były również zadania związane z wprowadzeniem tego systemu. Platforma ta ma umożliwiać

All the activities in this ﬁeld aim at the creation of user-friendly environment in which every person visiting the
website of the Patent Oﬃce is oﬀered the latest technology.
In 2015, many IT projects aiming at expediting the services and internal processes were brought to an end.
In 2015, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland continued its implementation of co-operation programmes
conducted by the OHIM. The biggest and the most complex project implemented within the framework of the
OHIM co-operation programmes was the implementation of the Back Oﬃce system for registration of trademarks
and industrial designs in June 2015. Back Oﬃce is a source system for other databases and search engines.
The launch of Back Oﬃce was accompanied by the launch of the Publication Module for the collection and
export of data to the system of electronic setting of the “Bulletin of the Patent Oﬃce” and “Communications of
the Patent Oﬃce”. Within the framework of the Software Package, the TMeFiling and DSeFiling systems were
implemented. These on-line forms, available from the website of the Patent Oﬃce, facilitate preparation of the
necessary documentation concerning ﬁling of trademarks and industrial designs.
In 2015, the Back Oﬃce system was fully integrated with a special system for electronic management of
documentation (EZD). In connection with the introduction of ePUAP2 – a new public administration platform
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kompleksową dwustronną komunikację z Urzędem w formie elektronicznej, w tym dokonywanie zgłoszeń
elektronicznych dotyczących przedmiotów ochrony własności przemysłowej.
We współpracy z OHIM w ramach programu Cooperation Fund wdrożono wyszukiwarkę DesignView, która
umożliwia udostępnianie przez Urząd danych o zarejestrowanych wzorach przemysłowych. Tym samym
baza DesignView została powiększona o około 28 000 zarejestrowanych w Polsce wzorów przemysłowych,
do których mają dostęp wszyscy użytkownicy tego systemu.
Urząd prowadził także prace rozwojowe nad systemem Register Plus, w ramach których rozszerzono zakres
prezentowanych danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz wzorów zdobniczych, które stanowiły oddzielną kategorię ochrony do roku 2000.
Kontynuowane były również prace nad uruchomioną w 2014 roku Wyszukiwarką Przedmiotów Chronionych,
koncentrujące się na uwzględnieniu merytorycznych uwag użytkowników zewnętrznych i wdrażaniu dalszych funkcjonalności.
Realizowano prace mające na celu rozwój funkcjonalności innych systemów IT eksploatowanych w Urzędzie
również w zakresie dostosowania niektórych z nich do nowych przepisów i regulacji.
Pracownicy Departamentu Informatyki uczestniczyli w przygotowaniu projektu strony internetowej oraz niezbędnych funkcjonalności aplikacji do obsługi informatycznej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.

for electronic services, new tasks were also implemented. The Platform ensures smooth electronic communication with the Patent Oﬃce, including ﬁling applications for protection of industrial property objects.
In cooperation with the OHIM and within the framework of the Cooperation Fund, DesignView search engine
was introduced. It ensures access to databases of registered industrial designs. The DesignView database
was updated with about 28 thousand industrial designs registered in Poland. Work was also conducted on
the development of the Register Plus system. The work included the enlargement of data concerning inventions, utility models, industrial designs and decorative marks, which were a separate category eligible for
protection until 2000.
Work was also continued on the search engine for protected objects, which was launched in 2014. In 2015,
attention was focused on the feedback from users and on implementing new functionalities.
Moreover, other IT systems used in the Patent Oﬃce were developed and adapted to new provisions and
regulations.
The staﬀ of the IT Department actively participated in the preparation of an outline of a new website of the
Patent Oﬃce as well as necessary application for the operation of the Visegrad Patent Institute.
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Urząd Patentowy RP, współpracując z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Światowa Organizacja
Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejska Organizacja Patentowa (EOP) oraz z instytucjami unijnymi,
w szczególności z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Komisją Europejską i Radą UE,
reprezentowany był w organach tych Organizacji.
W 2015 roku przedstawiciele Urzędu Patentowego RP brali udział w pracach Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej, które koncentrowały się głównie na kwestiach związanych z reformą współpracy patentowej na podstawie Układu waszyngtońskiego (PCT), harmonizacją materialnego prawa
patentowego, dalszym doskonaleniem systemu madryckiego w zakresie międzynarodowej rejestracji
znaków towarowych oraz systemu haskiego w zakresie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, a także modyﬁkacją klasyﬁkacji nicejskiej dla międzynarodowej rejestracji znaków. Najważniejszym dla Polski wydarzeniem na forum WIPO w 2015 roku było nadanie przez Zgromadzenie Związku
PCT statusu Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Badań Wstępnych Wyszehradzkiemu Instytutowi
Patentowemu (WIP), którego Polska jest członkiem. Umowa między Wyszehradzkim Instytutem Patentowym i WIPO ustalająca warunki wykonywania przez WIP funkcji Międzynarodowego Organu Poszukiwań
i Badań Wstępnych została podpisana w dniu 14 grudnia 2015 roku.

The Patent Oﬃce of the Republic of Poland cooperates permanently with international organizations, particularly with the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the European Patent Organization (EPO) as
well as the European Union institutions, such as the Oﬃce for Harmonization in the Internal Market (OHIM), the
European Commission and the Council of the European Union. The Patent Oﬃce of the Republic of Poland
is duly represented in the bodies of the above-mentioned organizations.
In 2015, representatives of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland engaged in the work of the World Intellectual Property Organization concerning the reform of patent cooperation based on the Patent Cooperation
Treaty (PCT), harmonization of substantive patent law, further improvement of the Madrid system for international registration of trademarks and the Hague system for international registration of industrial designs as
well as modiﬁcations of the Nice Classiﬁcation for international registration of trademarks. However, for Poland, as a member of the Visegrad Group, the most signiﬁcant event at the WIPO forum was the appointment
of the Visegrad Patent Institute (VPI) as the International Searching and Preliminary Examining Authority under
the PCT by the Assembly of the PCT Union. The Agreement between the Visegrad Patent Institute and the
WIPO setting the conditions for the role performed by the VPI as the International Searching and Preliminary
Examining Authority under the PCT was signed on 14 December 2015.
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Przedstawiciele Urzędu brali również udział w pracach Europejskiej Organizacji Patentowej prowadzonych
w ramach Rady Administracyjnej, Komisji Specjalnej Rady Administracyjnej, Komitetu Budżetowego, Komitetu Prawa Patentowego i Komitetu Wspierającego Techniczno-Operacyjnego, a także w ramach Programu Współpracy Dwustronnej (BCP). Prace w Radzie Administracyjnej i Komitecie Budżetowo-Finansowym
EOP były poświęcone realizacji kolejnych etapów wdrożenia planów działania w zakresie zasobów ludzkich, inwestycji, jakości, informatyki oraz współpracy z państwami członkowskimi. Rozpoczęto także prace
nad przeprowadzeniem kompleksowej reformy organizacyjnej i strukturalnej Komisji Odwoławczych EUP.
Natomiast Prace Komisji Specjalnej Rady Administracyjnej EOP koncentrowały się na opracowaniu ram
prawnych funkcjonowania systemu patentu europejskiego o skutku jednolitym, w tym na ustaleniu wysokości opłat za utrzymanie patentu w mocy, zasad funkcjonowania systemu, pokrywania związanych z nim
kosztów oraz podziału dochodów pomiędzy EUP a państwa członkowskie.
W 2015 roku przedstawiciele Urzędu brali udział w pracach nad rewizją systemu wspólnotowego znaku
towarowego, kontynuowanych na forum grupy roboczej Rady Unii Europejskiej.
Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w pracach Rady Administracyjnej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Komitetu Budżetowego oraz komitetów łącznikowych i licznych grup roboczych. Prace te pro-

Representatives of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland actively participated in the work of the European Patent Organization (EPO) conducted within the framework of the Administrative Council, Select Committee of the Administrative Council, Budget and Finance Committee, Committee on Patent Law, Technical
and Operational Support Committee (TOSC) as well as within the framework of the Bilateral Co-operation
Plan (BCP). The work of the Administrative Council and the Budget and Finance Committee was focused on
the implementation of the subsequent work programmes on human resources, information technology, investment, quality and cooperation with the member states. In addition, the work on the overall organizational and
structural reform of the Boards of Appeal of the EPO was commenced. The work of the Select Committee of
the Administrative Council focused on the creation of the legal framework for the unitary patent system, including the arrangements concerning the maintenance fees range, principles on the functioning of the system,
covering the costs of the system, as well as division of income between the EPO and the member states.
In 2015, representatives of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland participated in the work devoted to revision of the Community trademark system conducted by the Working Group of the EU Council.
The Patent Oﬃce of the Republic of Poland maintained cooperation with the Oﬃce for Harmonization in the
Internal Market (OHIM), participating in the work of the OHIM Administrative Council, Budget Committee,
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wadzone były w szczególności w celu realizacji wspólnych projektów w ramach Programu Konwergencji
oraz Funduszu Współpracy.
W czerwcu 2015 roku odbyło się na Słowacji kolejne spotkanie prezesów urzędów patentowych krajów
Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier), w toku którego dyskutowano problemy związane
z członkostwem tych krajów w Europejskiej Organizacji Patentowej oraz w Unii Europejskiej, a także problemy współpracy tych krajów w ramach OHIM oraz WIPO. Szczególnie intensywne było zaangażowanie tych
urzędów w prace zmierzające do utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) pełniącego
funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych na podstawie Układu o współpracy patentowej (PCT). Po podpisaniu w dniu 26 lutego 2015 roku umowy o WIP pomiędzy rządami państw Grupy Wyszehradzkiej – w ramach przygotowań do utworzenia (WIP) – Urząd nasz
przeprowadzał spotkania i konsultacje z Nordyckim Instytutem Patentowym, Światową Organizacją Własności Intelektualnej i ekspertami z Izraelskiego Urzędu Patentowego. W celu wypracowania kompleksowych
rozwiązań praktycznych niezbędnych do rozpoczęcia działalności (WIP) rozpoczęły pracę grupy robocze
do spraw jakości, rozwiązań informatycznych oraz grupa robocza ekspertów patentowych. Umowa o WIP
została ratyﬁkowana we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej i weszła w życie w dniu 13 grudnia
2015 roku. W dniu 14 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Administracyjnej WIP. Przewidywana
data rozpoczęcia działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) to 1 lipca 2016 roku.

Liaison Meetings and the OHIM working groups. The work was focused particularly on the implementation of
joint projects within the framework of the Convergence Programme and the Cooperation Fund.
In June 2015, the successive meeting of the Presidents of the Intellectual Property Oﬃces of the Visegrad
Group countries (Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary) was held in Slovakia. The meeting involved
talks on the most important topics concerning the participation of those countries in the EPO and the EU as
well as co-operation with OHIM and the WIPO. Special attention was devoted to the work on the preparation of the establishment of the Visegrad Patent Institute (VPI) as the International Searching and Preliminary
Examining Authority under the PCT. On signing the Agreement on the Visegrad Patent Institute (VPI Agreement) on 26 February 2015 – as part of the preparation for the establishment of the VPI – the Patent Oﬃce of
the Republic of Poland ran a series of meetings and consultations with the Nordic Patent Institute, the World
Intellectual Property Organization and examiners from the Israel Patent Oﬃce. In order to work out comprehensive solutions to practical problems, working groups on quality and information technologies as well as
working group of patent experts were established. VPI Agreement was ratiﬁed in all countries of the Visegrad
Group and entered into force on 13 December 2015. The Administrative Board of the Visegrad Patent Institute
held its ﬁrst meeting on 14 December 2015. The Visegrad Patent Institute is to become operational on 1 July
2016.
In 2015, legislative work was conducted in connection with the amendments to the Industrial Property Law.
Moreover, drafts of the implementing regulations to the Industrial Property Law were prepared.
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W 2015 roku prowadzone były prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz opracowaniem projektów aktów wykonawczych do powyższej ustawy.
W 2015 roku Sejm przyjął dwie ustawy zmieniające ustawę Prawo własności przemysłowej, tj. ustawę
z dnia 24 lipca 2015 roku, która weszła w życie dnia 1 grudnia 2015 roku i ustawę z dnia 11 września 2015 roku,
ze skutkiem od dnia 15 kwietnia 2016 roku.
Nowelizacja wprowadza szereg zmian mających na celu przede wszystkim ułatwienie zgłaszającym uzyskania ochrony na przedmioty własności przemysłowej, co ma znaczenie dla rozwoju innowacyjności oraz
usunięcie z przepisów luk prawnych i niejasności powodujących różnice interpretacyjne.
Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość uzyskania przez zgłaszającego na jego wniosek, oprócz sprawozdania o stanie techniki, także wstępnej oceny dotyczącej nowości, poziomu wynalazczego i jednolitości
wynalazku, co zasadniczo ułatwi mu podjęcie decyzji w sprawie ubiegania się o ochronę na swoje rozwiązanie. Wprowadzono także tzw. ulgę w nowości, czyli możliwość udzielenia patentu na wynalazek pomimo
jego ujawnienia, jeżeli nastąpiło ono nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.
Ponadto łatwiejsze będzie przekształcenie wcześniejszego zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego w związku z jasnym i precyzyjnym sformułowaniem wymogów formalnych w tym zakresie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszających wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie znaków
towarowych i wzorów przemysłowych. Przede wszystkim badawczy system rozpatrywania zgłoszeń znaków
towarowych zastąpiono systemem sprzeciwowym. Konsekwencją wprowadzenia tego systemu będzie
znaczne skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego, gdyż Urząd podobnie jak OHIM

In 2015, the Polish Parliament adopted two acts amending the Industrial Property Law, i.e. the act of 24 July
2015, which entered into force on 1 December 2015, and the act of 11 September 2015, which is to enter into
force on 15 April 2016.
The above-mentioned amendment introduces changes with a view to make it easier for the applicant to
obtain protection for industrial property objects. The amendment is of vital signiﬁcance for the development
of innovation. It also aims at removing loopholes and vagueness in the provisions to prevent divergence of
interpretation.
One of the most important changes is the possibility to obtain, on the request of the applicant, apart from the
state-of-the-art report, a preliminary assessment of novelty, inventive step and unity of a given invention, which
aims to considerably help take decisions on ﬁling applications for protection. Another novelty is the introduction of a “grace period”, which means a possibility to grant patent for an invention in spite of its disclosure, if the
disclosure occurred up to six months prior to ﬁling the application and was a result of obvious abuse towards
the applicant or their predecessor. It will also be easier to transform a patent application into a utility model
application due to the more precise wording of provisions describing the formal requirements.
Considering the expectations of applicants, new solutions concerning trademarks and industrial designs
were introduced. The examination system of processing of the trademark application was replaced with the
opposition system. As a consequence, the waiting time for the grant of an exclusive right will be considerably
reduced. The Patent Oﬃce of the Republic of Poland, just as the OHIM, will examine ex oﬃcio only absolute
grounds for the refusal of protection. The absolute grounds are now rearranged in one provision to make
them clearer and prevent vagueness of interpretation. Also, the relative grounds are now clearly deﬁned. They
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będzie badał z urzędu bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego, które ustawodawca usystematyzował i zawarł w jednym przepisie, tak aby nowa regulacja była bardziej czytelna i wykluczała
wątpliwości interpretacyjne. Podobnie ściśle określił przesłanki względne, które będą mogły stanowić podstawę sprzeciwu i ustalił termin dla jego wniesienia w wymiarze 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu
znaku towarowego.
Nowelizacja przewiduje również odstąpienie od przesłanki interesu prawnego przy wszczęciu postępowania o unieważnienie i wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy i jednocześnie wprowadza zasadę,
że z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić jeżeli sprzeciw, który był oparty
na tych samych podstawach prawnych, został prawomocnie oddalony.
Zgodnie z oczekiwaniami zgłaszających, zwłaszcza przedsiębiorców, dopuszczono możliwość używania
w znaku towarowym nazwy lub skrótu nazwy „Rzeczpospolita Polska” oraz nazw polskich województw,
miast i miejscowości.
Nowelizacja wprowadza możliwość uzyskania pierwszeństwa z wystawienia wzorów przemysłowych
i wzorów użytkowych na wystawach innych niż wystawa międzynarodowa oﬁcjalna lub oﬁcjalnie uznana,
pod warunkiem, że będzie ona wskazana przez Prezesa Urzędu Patentowego RP w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Istotnym elementem nowelizacji ustawy jest zmiana dotycząca częściowego zwolnienia z opłaty za zgłoszenie nie tylko, jak dotychczas wynalazku lub wzoru użytkowego, ale również znaku towarowego i wzoru przemysłowego, w przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty w pełnej wysokości
z uwagi na trudną sytuację materialną. Jednocześnie przewidziano, że w zależności od kondycji ﬁnansowej,

can form the basis for opposition, which can be ﬁled within three months from the date of publication of the
trademark application.
The amendment brings changes to the proceedings for invalidation and declared lapse of a right for protection for a trademark. Under the new regulation, it is not necessary to show legal interest in order to initiate the
above-mentioned proceedings. It is no longer possible to ﬁle a request for invalidation or revocation of the right
if the opposition based on the same grounds was dismissed with prejudice.
Taking into account the expectations of applicants, especially entrepreneurs, it is now possible to use the
name of ”Rzeczpospolita Polska” or its abbreviation in one’s trademark as well as the names of Polish voivodeships, cities and towns.
The amendment introduces the possibility to obtain exhibition priority for industrial designs and utility models
presented at exhibitions other than international, providing that the exhibition has been indicated by the President of the Patent Oﬃce of the Republic of Poland in the Journal of Laws of the Republic of Poland – “Monitor
Polski”.
Another important change concerns the partial exemption from ﬁling fees, which refers not only to an invention or a utility model but also to a trademark and industrial design. Exemption from the ﬁling fee is possible
when the applicant proves that they cannot make the payment to the full amount on account of their ﬁnancial
situation. Depending on the ﬁnancial situation, the applicant may now apply for an exemption of up to 80% of
the fee, instead of 70% (under the previous regulation).
The amendment also concerns the rules of representation of the applicant before the Patent Oﬃce of the Re-
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zgłaszający może ubiegać się o zwolnienie do wysokości 80% opłaty należnej, a nie jak dotychczas do 70%
tej opłaty.
Nowelizacja wprowadziła również zmiany dotyczące zasad reprezentacji zgłaszających w postępowaniu
przed Urzędem Patentowym RP. Zniesiono zasadę obowiązkowej reprezentacji przez rzecznika patentowego osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Ponadto w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych, dopuszczono w charakterze pełnomocników adwokatów, radców prawnych i osoby świadczące usługi transgraniczne.
W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej Urząd opracował szereg projektów rozporządzeń wykonawczych.
W dniu 5 sierpnia 2015 roku Sejm przyjął ustawę o ratyﬁkacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym. Instytut ten będzie działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ
Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT). Polscy zgłaszający uzyskają możliwość przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań wstępnych w Urzędzie Patentowym RP
korzystając przy tym ze zniżek z tytułu wykorzystania wyników krajowego poszukiwania w stanie techniki,
co jest szczególnie ważne dla osób ﬁzycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytutów badawczych oraz organizacji non-proﬁt.
Nowelizacja dostosowuje także przepisy krajowe do umów międzynarodowych tj. Aktu genewskiego Porozumienia Haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych.

public of Poland. The rule on the obligatory representation by a patent attorney of a person having a domicile
or seat on the territory of the European Union, in a member state of the European Free Trade Association
(EFTA) or the Swiss Confederation was annulled. In addition, barristers, legal advisors and professionals providing cross-border services may now act as legal representatives in cases concerning ﬁling and examining
trademark applications.
In connection with amendments described above, the Patent Oﬃce of the Republic of Poland prepared a
number of draft implementing regulations.
On 5 August 2015, the Polish Parliament adopted an act on the ratiﬁcation of the Visegrad Patent Institute
Agreement. The Visegrad Patent Institute will act as the International Searching and Preliminary Examining
Authority under the PCT. It will be possible for Polish applicants to conduct international search and preliminary examination in the Patent Oﬃce of the Republic of Poland with a discount due to the use of domestic
search on the state-of-the-art. The discount is particularly important for natural persons, small and mediumsized enterprises, universities, research centres and non-proﬁt organizations.
The amendment also aligns national provisions with international regulations, i.e. the Geneva Act of the Hague
Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs and the Singapore Treaty on the
Law of Trademark.
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Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Dozwolony użytek prywatny a opłaty od urządzeń kopiujących i czystych
nośników”.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Zasady oceny naruszenia patentu
w oparciu o teorię ekwiwalentów w świetle aktualnego krajowego i zagranicznego orzecznictwa sądowego”.
Podpisanie umowy w sprawie utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego przez Polskę, Słowację, Czechy
i Węgry.

Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Wspólność praw patentowych”.

styczeń

29

January
luty

25
February
luty

26

Information and consultation meeting in
the Patent Oﬃce of the Republic of Poland on “Private fair use and the fees for
photocopying devices and clear durable
mediums”.
Information and consultation meeting in
the Patent Oﬃce of the Republic of Poland on the “Rules on the estimation of
patent infringement on the basis of the
theory of equivalents in the context of the
Polish and foreign case-law”.

Signing of the Agreement on the Visegrad Patent Institute by Poland, Slovakia,
the Czech Republic and Hungary.

February
luty

26

Information and consultation meeting in
the Patent Oﬃce of the Republic of Poland on “Community of patent rights”.

February
Spotkania w Urzędzie Patentowym RP
pod hasłem „Zostań wynalazcą” dla
gimnazjalistów i licealistów w ramach akcji „Akademia Wynalazców im. Roberta
Boscha”.
VIII międzynarodowa konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” zorganizowana pod hasłem
„Wzornictwo w strategii ﬁrmy” pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej
małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu
Patentowego RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Giełdą Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz z instytucjami i organizacjami partnerskimi: Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem Projektantów Form Przemysłowych,
Instytutem Wzornictwa Przemysłowego,
Politechniką Świętokrzyską, Kancelarią
Patentową PATPOL Sp. z o.o., Kancelarią Rzeczników Patentowych Polservice,
Zamkiem Cieszyn, Łódź Design Festival,
ﬁrmami Goshico, Rafako oraz Iker.
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marzec

12–13
March

marzec

26–27
March

Meeting in the Patent Oﬃce of the Republic of Poland entitled “Become an inventor” addressed to secondary school
students within the framework of Robert
Bosch Academy of Inventors.
8th International Conference “Innovation
and Creativity for Economy” – “Design in
Business Strategy” held under the honorary patronage of Anna Komorowska, the
Spouse of the President of the Republic of
Poland and the honorary patronage of the
Minister of Economy. The Conference was
organized on the initiative of the Patent
Oﬃce of the Republic of Poland in cooperation with the World Intellectual Property
Organization (WIPO), Warsaw Stock Exchange and other partner institutions and
organizations: Polish Agency for Enterprise
Development, Designers Association of
Industrial Design, Institute of Industrial
Design, Kielce University of Technology,
PATPOL European and Polish Patent and
Trademark Attorneys, Polservice Patent
and Trademark Attorneys Oﬃce, Castle
in Cieszyn, Lodz Design Festival, Goshico
company, Rafako company and Iker.
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Patronami medialnymi konferencji
były redakcje: TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, Polish Market, Dobre
Wnętrze, Perspektywy, FUTU, Przegląd
Techniczny.

Media partners of the Conference included: TVP Info, Dziennik Gazeta Prawna, Polish Market, Dobre Wnętrze, Perspektywy, FUTU, Przegląd Techniczny.

Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Rejestracja kształtu funkcjonalnego
jako znaku towarowego w świetle najnowszego orzecznictwa”.

marzec

Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Upoważnienie do korzystania z wynalazku niezależnie od woli uprawnionego z patentu”.

kwiecień

Ogólnopolska konferencja „Sukces
marki. Marki sukcesu. Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy”
zorganizowana z okazji Światowego
Dnia Własności Intelektualnej przez
Urząd Patentowy RP pod honorowym
patronatem Ministra Gospodarki.
Konferencja „Patenty na konkurencyjnym rynku” zorganizowana w siedzibie
Ministerstwa Gospodarki. Wydarzenie
adresowane do przedsiębiorców oraz
osób zarządzających prawami własności intelektualnej.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Zdolność patentowa roślin” adresowane do m.in. do rzeczników patentowych i pracowników jednostek badawczo-rozwojowych.
Rozstrzygnięcie II edycji konkursu
„Ambasador Szkolnej Wynalazczości” zorganizowanego przez Urząd
Patentowy RP oraz Polską Akademię
Dzieci dla uczniów szkół podstawowych.
Oprócz nagród indywidualnych przyznano także wyróżnienia dla placówek
oświatowych szczególnie wspierających
kreatywność uczniów.
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31
March

9
April
kwiecień

24
April
maj

12
May
maj

13
May

maj

30
May

Information and consultation meeting in
the Patent Oﬃce of the Republic of Poland on the ”Registration of a functional
shape as a trademark in the latest caselaw”.
Information and consultation meeting in
the Patent Oﬃce of the Republic of Poland on “Authorization to use an invention irrespective of the will of the patent
holder”.
National conference on the occasion of
the World IP Day “Success of a Brand.
Successful Brands. The Role of Trademark in Business Activity” organized by
the Patent Oﬃce of the Republic of Poland under the honorary patronage of the
Ministry of Economy.
Conference on “Patents on the competitive market” organized in the seat of the
Ministry of Economy. The event was addressed to entrepreneurs and those who
deal with IP rights management.
Information and consultation meeting
in the Patent Oﬃce of the Republic of
Poland on “Patentability of plants” addressed to, inter alia, patent attorneys
and employees of research and development units.
2nd edition of the Ambassador of School
Inventions Competition organized by the
Patent Oﬃce of the Republic of Poland
and the Polish Academy of Kids for the
primary school students. In addition to
individual prizes there were diplomas for
schools that particularly foster creativity
in students.
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Szkolenie regionalne w Toruniu nt. „Ochrona
i zarządzanie własnością intelektualną
w świecie cyfrowym” przeznaczone dla
przedsiębiorców z branży IT, programistów,
informatyków, prawników, pracowników
naukowych i studentów. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Toruńskim Parkiem
Technologicznym.
Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP
Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, którego głównym
zadaniem jest profesjonalna obsługa
zapytań kierowanych do Urzędu przez
użytkowników systemu ochrony. Centrum udziela informacji zarówno osobom prowadzącycm postępowanie
przed UPRP, jak i planującym dokonanie
zgłoszenia oraz udziela wyjaśnień osobom zainteresowanym problematyką
ochrony własności przemysłowej.

2
June

czerwiec

3
June

Uruchomienie nowego systemu informatycznego BackOfﬁce wspierającego procedury udzielania przez Urząd
Patentowy RP praw wyłącznych na znaki
towarowe i wzory przemysłowe.

czerwiec

Szkolenia regionalne w Politechnice Łódzkiej i Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym pt. „Ochrona i zarządzanie
własnością intelektualną: co każdy twórca i pracodawca wiedzieć powinien”.

czerwiec

Uroczystość wręczenia nagród laureatom V edycji dorocznego konkursu
„Student – Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską
w ramach projektu pt. „Systemowe
wsparcie wynalazczości studenckiej”
– program Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego „Kreator innowacyjności –
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Konkurs objęty
został honorowymi patronatami Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra
Gospodarki, Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu
Patentowego RP.
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czerwiec

8
June

10–11
June

czerwiec

18
June

Regional training in Toruń on the protection and management of intellectual
property in a digital world. The event was
addressed to IT entrepreneurs, computer programmers, IT specialists, lawyers,
university teachers and students. The
training was organized in cooperation
with the Torun Technology Park.

Launch of the new Industrial Property Information Centre in the Patent Oﬃce of
the Republic of Poland. The main function is to provide professional service to
current and future users of the IP system (processing questions and requests
concerning IP protection).

Launch of the Back Oﬃce – the new IT
system for registration of trademarks and
industrial designs, which supports the
granting procedures used by the Patent
Oﬃce.
Regional training sessions on the “Protection and management of intellectual
property: what does each creator and
employer need to know?” held in the
Lodz University of Technology and in the
Poznan Science and Technology Park.
Prize award ceremony at the 5th edition
of the annual competition “Student-Inventor” organized by the Kielce University of Technology within the framework
of the “systemic support for student inventiveness” – a project of the Ministry
of Science and Higher Education “Creator of Innovation – support for innovative
university enterprise”. The event was
held under the honorary patronage of
the Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Economy, National
Center for Research and Development
and President of the Patent Oﬃce of the
Republic of Poland.
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XX Ogólnopolska Konferencja „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu: Narzędzia i strategie zarządzania
innowacją” zorganizowana w ramach
Warsaw Innovation Days wspólnie
z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy we współpracy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Warszawskim, Enterprise Europe
Network oraz Laboratorium Gospodarki
Cyfrowej (DELab).
Otwarte spotkanie w Urzędzie Patentowym RP z przedstawicielami Japońskiego Urzędu Patentowego na temat
ekosystemu innowacji w Japonii.
XI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu
„Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” pod hasłem „NaukaBiznes-Zysk-Rozwój: Budowa efektywnego ekosystemu innowacji”. Sympozjum
zorganizowane zostało z inicjatywy
Urzędu Patentowego RP pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki,
we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą
w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską,
Politechniką Wrocławską, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Krajową Izbą Gospodarczą,
Ośrodkiem Przetwarzania Informacji,
oraz przy wsparciu ﬁrm Innoco i Rafako.
Wydarzenie zostało objęte patronatem
medialnym TVP Kraków, Dziennika Gazety Prawnej, Polish Market oraz czasopisma Prestiż.

XXXIV Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP,
Światową Organizację Własności Intelektualnej, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Politechnikę Świętokrzyską oraz Wyższą Szkołę Handlową
w Kielcach.
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czerwiec

23–24
June

lipiec

10
July

wrzesień

3–4
September

wrzesień

14–18
September

20th National Conference on “Patent
Information for Science and Business:
Tools and Strategies for Innovation Management” organized as part of Warsaw
Innovation Days in cooperation with the
Municipal Oﬃce of the Capital City of
Warsaw, Polish Agency for Enterprise
Development, University of Warsaw,
Enterprise Europe Network and Digital
Economy Lab (DELab).
Meeting with representatives of the Japan Patent Oﬃce, devoted to innovation
ecosystem in Japan. The event was held
in the Patent Oﬃce of the Republic of
Poland.
11th International Krakow Symposium –
“Intellectual Property in Innovative Economy” with the theme “Research-Business-Proﬁt-Growth: Fostering a Thriving
Innovation Ecosystem”. The event was
organized on the initiative of the Patent
Oﬃce of the Republic of Poland, under
the honorary patronage of the Ministry of
Economy, in cooperation with the World
Intellectual Property Organization, Jagiellonian University, Cracow University of
Technology, AGH University of Science
and Technology in Krakow, Kielce University of Technology, Wroclaw University of Technology, Oﬃce of Marshal of the
Malopolskie Voivodeship, Polish Chamber of Commerce, Information Processing Institute (OPI), with support of InnoCo
and Rafaco companies. The event was
held under the media patronage of TVP
Kraków, Dziennik Gazeta Prawna, Polish
Market and the Prestiż magazine.
34th Seminar for Patent Attorneys from
Universities and Academies, held in
Cedzyna, organized by the Patent Oﬃce
of the Republic of Poland in cooperation with the World Intellectual Property
Organization, Board of Patent Attorneys
of Universities and Academies, Kielce
University of Technology and Bolesław
Markowski Higher School of Commerce
in Kielce.

79

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2015

Dzień Otwarty Urzędu Patentowego RP
zorganizowany w ramach XIX Festiwalu
Nauki. W Urzędzie odbyły się m.in. specjalne Lekcje Festiwalowe dla uczniów
młodszych klas szkół podstawowych,
dyskusja panelowa, spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz otwarte rozprawy Kolegiów Orzekających.
Międzynarodowy Związek Współpracy
Patentowej działający przy Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej
nadał Wyszehradzkiemu Instytutowi Patentowemu status Międzynarodowego
Organu Poszukiwań oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych.
Przeprowadzenie przez Urząd Patentowy RP szkoleń „Zarządzanie innowacyjnością” oraz „Budowa kompetencji
innowacyjnych metodą TRIZ (Teoria
Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień)” w ramach IX Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS
2015 odbywającej się w Politechnice
Warszawskiej.
Przeprowadzenie konferencji „TRIZ
– jak rozwiązywać problemy techniczne, opracowywać wynalazki i wprowadzać innowacje zorganizowanej wspólnie z Fundacją TRIZ Polska w ramach
III Międzynarodowych Targów Innowacji
i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO
2015 w Kielcach.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom XIII edycji konkursów na pracę
habilitacyjną, doktorską, magisterską
i studencką oraz na plakat, a także
III edycji konkursów na krótki ﬁlm i informację medialną z zakresu własności
intelektualnej ogłoszonych przez Urząd
Patentowy RP.
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Naczelną
Organizację Techniczną, Konfederację
Lewiatan, Naukową i Akademicką Sieć
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wrzesień

25
September

październik

6
October

październik

12–13
October

październik

15–16
October

październik

23
October

Open day in the Patent Oﬃce of the Republic of Poland within the framework of
the 19th Science Festival in Warsaw –
special festival lessons for children, panel discussions, information and consultation meetings as well as open sessions
of the Adjudicative Boards were held.

Appointment of the Visegrad Patent Institute (VPI) as the International Searching and Preliminary Examining Authority
under the PCT by the Assembly of the
PCT Union.

Training sessions “Innovation Management” and “Building Innovation Competency according to the TRIZ method”
during the International Warsaw Invention Show IWIS 2015. The training sessions were conducted by the Patent Ofﬁce of the Republic of Poland.

Conference on “The TRIZ method – how
to solve technical problems, create inventions and introduce innovation?”. The
event was organized jointly with TRIZ
Polska Foundation within the framework of the 3rd International Innovation
Fair and New Technologies INNO-TECH
EXPO 2015 in Kielce.
Prize award ceremony in the 13th edition of the annual competition for the
best postdoctoral, doctoral, master’s,
student’s theses and artistic poster on
the subject of industrial property protection and in the 3rd edition of a short
ﬁlm and press release competition. Both
competitions were organized by the Patent Oﬃce of the Republic of Poland. The
founders of the prizes were: Minister of
Science and Higher Education, Minister
of Culture and National Heritage, Minister of Economy, Minister of Agriculture
and Rural Development, Chief Technical Organization, Polish Confederation
of Private Employers Lewiatan, NASK
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Komputerową NASK, Związek Banków
Polskich, PATPOL Kancelarię Patentową sp. z o.o., POLSERVICE Kancelarię
Rzeczników Patentowych sp. z o.o., Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Sąd
Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Urząd Patentowy RP. Ponadto nagrody książkowe dla laureatów
zostały ufundowane przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. oraz
Wydawnictwo Jedność w Kielcach.

Scientiﬁc and Academic Computer Network, Polish Bank Association, PATPOL
European and Polish Patent and Trademark Attorneys, POLSERVICE Patent
and Trademark Attorneys Oﬃce, Polish
Chamber of Patent Attorneys, Arbitration
Court at the Polish Chamber of Commerce and Patent Oﬃce of the Republic
of Poland. Book awards were founded
by publishing companies Wolters Kluwer
and Jedność in Kielce.

Konferencja „Ochrona znaków towarowych w Chinach” zorganizowana przez
Urząd Patentowy RP wspólnie z Urzędem
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(OHIM), Urzędem ds. Znaków Towarowych Chińskiej Republiki Ludowej oraz
IP Key.

Conference on the “Protection of Trademarks in China” organized by the Patent
Oﬃce of the Republic of Poland in cooperation with the Oﬃce for Harmonization
in the Internal Market (OHIM), China’s
State Administration for Industry and
Commerce (SAIC) and IP Key.

Wdrożenie projektu DesignView umożliwiającego międzynarodowe udostępnianie przez Urząd Patentowy RP danych
o zarejestrowanych wzorach przemysłowych w ramach programu Cooperation Fund prowadzonego przez Urząd
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
(OHIM).
Wprowadzenie przez Urząd Patentowy RP
nowej usługi elektronicznego międzynarodowego zgłoszenia patentowego
w systemie PCT za pośrednictwem platformy e-PCT.
Uruchomienie przez Urząd Patentowy RP
nowego serwisu internetowego Register Plus prezentującego dane o krajowych wzorach przemysłowych i wzorach
zdobniczych.
Szkolenia regionalne „Rejestracja znaku jeszcze nigdy nie była tak prosta
– przełomowe zmiany w prawie znaków
towarowych” przeprowadzone przez
Urząd Patentowy RP w Lublinie, Łodzi,
Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku
i Warszawie.
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październik

26
October

październik

26
October

listopad

1
November
listopad

4

Implementation of the DesignView project
enabling international access to data on
registered industrial designs within the
framework of the Cooperation Fund conducted by the OHIM.

Introduction in the Patent Oﬃce of the
Republic of Poland of a new service of
the electronic international patent application under the PCT by means of ePCT platform.

Launch of a new Internet service Register Plus presenting data on domestic
industrial designs and decorative marks.

November

listopad

19–24
November

Regional training sessions on “Trademark registration easy as never before
– groundbreaking changes in trademark
law” – conducted in Lublin, Lodz, Wroclaw, Katowice, Poznan, Rzeszów, Krakow, Torun, Gdansk and Warsaw by the
Patent Oﬃce of the Republic of Poland.
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Wejście w życie umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym ratyﬁkowanej
przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

grudzień

13
December

Pierwsze posiedzenie Rady Administracyjnej Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego w Genewie z udziałem Polski,
Czech, Słowacji i Węgier.
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grudzień

14
December

Agreement on the Visegrad Patent Institute ratiﬁed by the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary enters into
force.

Administrative Board of the Visegrad Patent Institute held its ﬁrst meeting in Geneva with the participation of Poland, the
Czech Republic, Slovakia and Hungary.
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WYDARZENIA OBJĘTE W 2015 ROKU PATRONATAMI PREZESA
URZĘDU PATENTOWEGO RP
EVENTS HELD IN 2015 UNDER THE PATRONAGE
OF THE PRESIDENT OF THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC
OF POLAND
Konferencja naukowa „Współczesne
wyzwania prawa ochrony własności intelektualnej – między teorią a praktyką”
zorganizowana przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Prawa
Handlowego „Amicus Curiae” oraz Grupę Inicjatywną Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów „Amicus Iuris”.
Rolno-Żywnościowa Wystawa SMACZNA
POLSKA zorganizowana przez Magazyn
Ludzi Przedsiębiorczych AGRO w Warszawie.
XXII edycja Giełdy Wynalazków zorganizowana w Warszawie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów we współpracy z ﬁrmą
Eurobusiness-Haller.
IV edycja programu edukacyjno-naukowego E(x)plory 2015 zorganizowanego
w Gdyni przez Fundację Zaawansowanych Technologii.

styczeń

16

January

styczeń

24–25
January
luty

17–18
February
marzec

25–28
March

Academic conference on “Current challenges faced by the intellectual property
law – between theory and practice” delivered by the Faculty of Economic and
Commercial Law at the University of
Rzeszów, Amicus Curiae group and Amicus Iuris Association of Graduates.

Food and agriculture exhibition
“SMACZNA POLSKA” organized by
Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych
AGRO in Warsaw.

22nd Exhibition of Inventions organized
by the Association of Polish Inventors
and Rationalizers and EurobusinessHaller company.

4th edition of the educational and scientiﬁc programme – E(x)plory 2015, delivered in Gdynia by the Advanced Technology Foundation.

marzec

30
XXII edycja konkursu DOBRY WZÓR zorganizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

March

—

22nd edition of DOBRY WZÓR Competition organized by the Institute of Industrial Design in Warsaw.

październik

22
October
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VIII edycja konkursu „Elektryzująca
Pasja” zorganizowanego przez spółkę
ELEKTROTIM SA we Wrocławiu.

kwiecień

17

8th edition of the “Thrilling passion” competition organized by ELEKTROTIM SA
in Wroclaw.

April
III edycja wydarzenia edukacyjno-naukowego MAKERspace Poznań zorganizowanego przez SWIMMO Start Up.

kwiecień

21

3rd edition of the education and scientiﬁc
event MAKERspace Poznań organized
by SWIMMO Start Up.

April
Ogólnopolski Dzień Otwarty „Tylko dla
dziewczyn” w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki” oraz „Dziewczyny
do ścisłych” zorganizowanych przez
Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz
Konferencję Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych.
Konferencja „Dobre praktyki ochrony
praw autorskich na uczelniach – analiza funkcjonujących procedur i nowe
wymagania prawne” zorganizowana
w Warszawie przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela.
Konferencja naukowa „Internet a prawo autorskie” zorganizowana przez
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej oraz Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
IX edycja Konkursu o Nagrodę
„NOVATOR” zorganizowanego przez
Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach.

Konferencja „Kierunek zmian prawa autorskiego w Polsce. 20 lat nowej ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych” zorganizowana w Warszawie przez
wydawnictwo Wolters Kluwer.
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kwiecień

23
April
kwiecień

23
April
maj

7
May
maj

25
May
maj

27
May

Open Day – for girls only – within the
framework of “Girls Go Polytechnic!” and
“Girls Go Science!” – national initiatives
undertaken by the Perspektywy Education Foundation and Conference of Rectors of Polish Technical Universities.

Conference on “Good practices of copyright protection in universities – analysis
of the existing procedures and new legal
requirements” organized in Warsaw by
the Augustin-Jean Fresnel Foundation.
Academic conference on “The Internet
and copyright” delivered by the Intellectual Property Law Science Club of the
Law and Administration Faculty at the
Maria Curie-Skłodowska University in
Lublin.
9th edition of the Competition for NOVATOR Award, organized by the Staropolska Chamber of Industry and Commerce
in Kielce.

Conference on “Direction of changes to
the copyright law in Poland. 20 years of a
new law on copyright and related rights”
held in Warsaw and organized by Wolters Kluwer publishing house.
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Konkurs „Student Wynalazca” zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w ramach projektu
„Systemowe wsparcie wynalazczości
studenckiej”.

III edycja konkursu „Eureka DGP – odkrywamy polskie wynalazki” zorganizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

czerwiec

18
June
czerwiec

20
June

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG zorganizowane w Krakowie przez Fundację
HALLER PRO INVENTIO oraz ﬁrmę Eurobusiness-Haller.

42. Międzynarodowy Harcerski Festiwal
Kultury Młodzieży Szkolnej zorganizowany w Kielcach przez Chorągiew Kielecką
ZHP.

XIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2015 zorganizowana w Warszawie przez Zarząd
Targów Warszawskich.

VI Konferencja Programu Współpraca
w Ochronie Praw zorganizowana w Warszawie przez Grupę Allegro.

czerwiec

25–26
June
lipiec

12–26
July
wrzesień

16–17
September
październik

1

Student – Inventor Competition organized by the Kielce University of Technology within the framework of the “systemic support for student inventiveness”
project.

3rd edition of the competition “Eureka
DGP! – we are creating Polish inventions”
competition organized by the Dziennik
Gazeta Prawna.

International Economic and Scientiﬁc Innovation Fair INTARG organized in Krakow by the HALLER PRO INVENTION
Foundation and Eurobusiness-Haller.

42nd International Scouts’ Festival organized by “Chorągiew Kielecka” ZHP
(Polish Scouting and Guiding Association, Kielce division).

13th International Conference and Exhibition NAFTA-GAZ-CHEMIA 2015 organized in Warsaw by the Management of
Warsaw Fair.

6th Conference of Protection of Rights
Cooperation Program organized in Warsaw by Allegro Group.

October
II Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO
2015 zorganizowane w Kielcach przez
Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii.

październik

15–16
October
październik

Konferencja szkoleniowa zorganizowana
w Kielcach przez Fundację TRIZ Polska.

15–16

2nd International Fair of Innovations
and New Technologies INNO-TECH
EXPO 2015, organized in Kielce by the
Świętokrzyskie Innovation and Technology Transfer Center.

Conference with a training session organized in Kielce by the TRIZ Polska
Foundation.

October
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III Międzynarodowa Konferencja Prawa
Własności Intelektualnej i Prawa Nowych
Technologii zorganizowana w Gdańsku
przez Centrum Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego.

październik

16
October

3rd International Conference on Intellectual Property Rights and Rights of New
Technologies organized in Gdańsk by
the Intellectual Property Center at the
Faculty of Law and Administration of the
University of Gdańsk.

październik
Jubileusz 25-lecia Staropolskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

21

25th jubilee of the Staropolska Chamber
of Industry and Commerce in Kielce.

October
XI edycja Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE zorganizowanych
w Gdańsku przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

październik

X edycja konkursu „Innovator Małopolski”
zorganizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

listopad

Międzynarodowa konferencja „Nowy
Jork, Paryż, Warszawa. Miasta Lubomira Tomaszewskiego” zorganizowana
w Warszawie przez Fundację Art & Design Lubomir Tomaszewski.
V edycja konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności” zorganizowanego przez Naczelną Organizację
Techniczną.
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22–23
October

10
November
listopad

13
November
listopad

25
November

11th edition of Industrial Technology, Science and Innovation Fair TECHNICONINNOWACJE organized by Gdansk International Fair.

10th edition of a competition “Innovator
Małopolski” organized by the Technology
Transfer Center of the Krakow University
of Technology.
International Conference “New York,
Paris, Warsaw. Cities of Lubomir Tomaszewski” organized in Warsaw by
Art&Design Lubomir Tomaszewski Foundation.
5th edition of the Stanislaw Staszic Competition “Laur innowacyjności” organized
by the Polish Federation of Engineering
Associations – NOT.
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