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Szanowni Państwo,
Wyniki działalności Urzędu Patentowego RP za rok 2016 wskazują na nowe tendencje, jakie uwidoczniły się
w sferze ochrony własności przemysłowej w naszym kraju. Bardzo istotny jest ogólny wzrost liczby zgłoszeń
przedmiotów własności przemysłowej do ochrony, która zwiększyła się o 5,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Znaczący jest przy tym fakt, że aż o 10,5 proc. wzrosła liczba zgłoszeń znaków towarowych w trybie
krajowym, co wynika niewątpliwie z wprowadzenia nowego systemu sprzeciwowego, znacznie upraszczającego procedurę. Pozytywną tendencją jest także wzrost udziału zgłoszeń napływających z sektora gospodarki,
co świadczy o zwiększającym się zainteresowaniu przedsiębiorców ochroną własności przemysłowej. Także
wiele innych danych zamieszczonych w raporcie rocznym Urzędu wskazuje, że postępujący rozwój ochrony
własności przemysłowej odzwierciedla bardzo istotne zjawiska, zachodzące w polskiej i światowej gospodarce.
Analizując dane dotyczące m.in. coraz większej liczby zgłoszeń należy wziąć pod uwagę, że społeczna świadomość znaczenia wartości niematerialnych stale ulega znacznym przeobrażeniom. Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony dóbr intelektualnych są obecnie już dość dobrze zakorzenione zarówno w teorii, jak i w praktyce biznesowej, a prowadzony dyskurs publiczny ewoluuje w kierunku systemowych zagadnień strategicznych.
Na tym tle ważnym obszarem rozwoju innowacyjności, dostrzeganym przez Urząd Patentowy RP, jest działalność polskich podmiotów podejmujących działalność w formie startupów. Ich doświadczenia jednoznacznie
wskazują, iż dla osiągnięcia sukcesu potrzebne są obecnie zaawansowane narzędzia
działania na polu ochrony i wykorzystania
własności intelektualnej. Ponieważ zasadniczą grupę twórców startupów stanowi młode

Dear Readers,
The results achieved by the Patent Office
of the Republic of Poland in 2016 indicate
the emergence of new trends in industrial
property protection in our country. What
is very important is the general rise in the number of IP filings, which increased by 5.5 percent compared to the number of filings from
last year. Another significant observation
is the 10.5 percent rise in the number of trademark applications under national procedure, which is certainly the consequence of the implementation of a new
opposition system for trademark registration, which considerably streamlines the procedure. A promising trend
is also the increase in the number of filings from business entities, which reflects the rising interest in industrial
property protection on the part of entrepreneurs. Undoubtedly, there are more data in the Annual Report that
lead to a conclusion that continuous progress of industrial property protection reflects very meaningful developments in Polish as well as world economy.
When examining the data concerning, among others, a growing number of applications it should be taken into
consideration that the social awareness of the importance of intangible assets is under continuous transformation. The very basic concepts referring to intellectual property protection have been sufficiently rooted in both
business theory and practice, while ongoing public debate is leaning towards systemic, strategic issues.
Considering the above, an important area in the development of innovation, recognized by the Patent Office
of the Republic of Poland, is the activity of Polish entities setting up their businesses as startups. Their experi-
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pokolenie, warto zaznaczyć, że zauważalna, dobra znajomość problematyki własności intelektualnej w tym
środowisku jest z pewnością także efektem szerokiej działalności edukacyjnej prowadzonej od wielu lat przez
Urząd Patentowy RP. Należy podkreślić, że Urząd skutecznie zabiegał o wprowadzenie tematyki ochrony dóbr
niematerialnych do akademickich programów nauczania wszystkich szkół wyższych w Polsce.
Zapewnienie ochrony prawnej w procesach tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań technicznych,
wzornictwa przemysłowego, znaków towarowych oraz innych przedmiotów własności przemysłowej służy
przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstw działających na konkurencyjnym rynku. Prawa wyłączne chroniące przedmioty własności przemysłowej stanowią istotny element ekosystemu innowacji, niezbędny dla
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Realizując swoje zadania statutowe Urząd Patentowy RP systematycznie wprowadza liczne usprawnienia
służące przyspieszeniu i ułatwieniu procedur w postępowaniach o uzyskanie praw wyłącznych. W 2016
roku jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w tym zakresie było wprowadzenie nowej procedury
rozpatrywania znaków towarowych czyli systemu sprzeciwowego, co m.in. przyczyniło się do znacznego
skrócenia czasu oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia prawa ochronnego. Zmienione zostały także
zasady naliczania opłat za zgłoszenia i ochronę znaków towarowych, co w wielu przypadkach umożliwia
zgłaszającym i właścicielom praw obniżenie kosztów zgłoszeń i ochrony.
Bardzo istotne możliwości zmniejszenia wydatków na ochronę patentową wiążą się także z uruchomieniem
w 2016 roku działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, przy tworzeniu którego aktywnie uczestniczył Urząd Patentowy RP. Oferta Instytutu zapewnia bardziej przyjazny i tańszy dostęp do międzynarodowego systemu PCT (Patent Cooperation Treaty) administrowanego przez Światową Organizację Własności
Intelektualnej.

ence indicates that in order to succeed a range of sophisticated tools for the protection and use of intellectual
property is now indispensable. As the core of startups’ creators are representatives of the young generation, it is worth emphasizing that a satisfying level of the knowledge on IP among this group is certainly also
the effect of numerous educational activities conducted for many years by the Patent Office of the Republic
of Poland. The Office has successfully sought the introduction of the issues on intangible assets and their
protection into the curricula of all universities in Poland.
Ensuring legal protection of creative processes as well as at the state of implementation of technical solutions,
industrial designs, trademarks and other industrial property objects serves predominantly the protection of intangible assets belonging to enterprises operating in a competitive market. Exclusive rights for the protection
of industrial property objects are an important part of innovation ecosystem, crucial for the safety of business
transactions.
While fulfilling its statutory responsibilities, the Patent Office of the Republic of Poland regularly introduces numerous improvements for speeding up and streamlining procedures connected with proceedings on the grant
of exclusive rights. In 2016 one of the most significant changes in that respect was the introduction of a new
procedure for trademark registration, namely the opposition system, which contributed, among other things,
to a considerable shortening of the waiting time for a decision on the grant of the right of protection. Besides,
the rules on calculating the filing fees and the fees for the protection of trademarks were also changed, which
in many instances enables applicants and right holders to reduce the cost of protection.
A significant possibility of lowering the patent protection cost is also connected with the launch in 2016
of the Visegrad Patent Institute (VPI). The Patent Office of the Republic of Poland was actively involved
in the creation of the VPI which ensures a more friendly access to the international system of the Patent
Cooperation Treaty (PCT) administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO).
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Wprowadzone zostały także istotne usprawnienia procedur rozpatrywania zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych i przemysłowych. Szczególnie istotne w nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej
było wprowadzenie możliwości uzyskania pierwszeństwa dla zgłoszenia wzoru przemysłowego lub użytkowego na podstawie prezentacji rozwiązania na wystawach krajowych.
Wprowadzenie powyższych zmian oraz wiele innych istotnych usprawnień w zakresie procedur patentowych
wprowadzonych przez Urząd w 2016 roku służyło przede wszystkim wsparciu ze strony systemów ochrony
własności przemysłowej rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa obrotu. Biorąc pod uwagę znaczenie
nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla wspierania i rozwoju przedsiębiorczości jest oczywiste,
że innowacyjność przedsiębiorstw czyli zdolność do kreowania nowych technologii, produktów i usług,
wymaga wsparcia poprzez skuteczną ochronę wartości niematerialnych. Korzystając z praw wyłącznych
przedsiębiorcy skłonni są do inwestowania w rozwiązania mające walor nowości, co jest podstawowym warunkiem wzrostu konkurencyjności oraz bardziej efektywnego wykorzystania potencjału gospodarczego.
Mając nadzieję, że informacje prezentowane w Raporcie Rocznym spotkają się z Państwa zainteresowaniem, pragnę jednocześnie zachęcić wszystkich użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej
do przekazywania uwag, sugestii i opinii mogących przyczynić się do coraz bardziej efektywnego wykorzystania możliwości wynikających z uzyskiwania i utrzymywania w mocy praw na dobrach niematerialnych.
dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

Important improvements were also introduced with respect to the procedures of processing patent applications as well as utility models and industrial designs. A particularly significant amendment was made
to the Industrial Property Law, which introduced the possibility of obtaining the priority of filing an industrial
design or a utility model based on their presentation at national exhibitions.
The above mentioned improvements as well as other considerable changes to patent procedures introduced
in 2016 by the Patent Office of the Republic of Poland aimed first of all at the strengthening of industrial
property protection and the safety of business transactions. Considering the importance of new legal and organizational solutions for the support and development of entrepreneurship, it is evident that innovative enterprises, that is those with the ability to create new technologies, products or services, need to be supported
by an effective protection of intangible assets. By making use of exclusive rights entrepreneurs are more
encouraged to invest in new solutions, which is the basic condition of increased competitiveness and a more
effective use of their economic potential.
I do hope that the information presented in the Annual Report 2016 will be of interest to you. At the same time
I would like to encourage all users of the industrial property protection system to share their views, remarks
and suggestions, which may contribute to a better and more effective use of the possibilities connected with
obtaining and maintaining the rights on intangible assets.
Dr Alicja Adamczak

President of the Patent Office
of the Republic of Poland

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

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
Produkt ochrony roślin
Medicinal product or plant
protection product based
on patented invention

Dodatkowe prawo ochronne*
Supplementary protection
certificate*

do 5 lat
do 5 lat i 6 miesięcy
w przypadku produktów
leczniczych pediatrycznych
up to 5 years
up to 5 years and 6 months
in case of paediatric medicinal
products

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

Znak towarowy
Trademark

* Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin jest odrębnym od patentu tytułem ochronnym. Dodatkowe prawo ochronne zapewnia ochronę prawną konkretnych produktów wytworzonych według opatentowanego wynalazku po wygaśnięciu ochrony patentowej.
* Supplementary protection certificate (SPC) for medicinal products and plant protection products is a separate title of protection.
SPC ensures legal protection of specific products manufactured on the basis of a patented invention after the expiry of patent protection.
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PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE
BASIC STATISTICAL DATA
Liczba zgłoszonych w 2016 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 2016
in the Patent Office of the Republic of Poland under the national procedure

21 375
Liczba rozpatrzonych w 2016 roku spraw dotyczących zgłoszonych do ochrony przedmiotów
własności przemysłowej, w których zakończono postępowanie
The number of cases decided in 2016 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

25 182
Liczba udzielonych w 2016 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 2016 by the Patent Office of the Republic of Poland under the national procedure

14 020
Liczba przeprowadzonych w 2016 roku badań formalnoprawnych zgłoszeń wynalazków,
wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych
The number of formal and legal examinations conducted in 2016 in the Patent Office of the Republic
of Poland with reference to patent, utility model, trademark and industrial design applications

22 948
Liczba praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2016 roku
The number of exclusive rights for industrial property objects remaining in force in Poland
(as of 31 December 2016)

305 143
Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2016
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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 W LATACH 2012–2016
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED BY DOMESTIC ENTITIES UNDER NATIONAL
AND INTERNATIONAL PROCEDURE IN THE YEARS 2012–2016
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Patent applications filed by domestic
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Utility model applications filed by domestic
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE W TRYBIE
KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 2012–2016
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED BY FOREIGN ENTITIES UNDER NATIONAL
AND INTERNATIONAL PROCEDURE IN THE YEARS 2012–2016
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2014

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 UPRP DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W LATACH 2009–2016
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED ELECTRONICALLY WITH THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN THE YEARS 2009–2016
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2016 ROKU WEDŁUG KRAJOWYCH
PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2016 BY DOMESTIC ENTITIES UNDER
NATIONAL AND INTERNATIONAL PROCEDURE BROKEN DOWN BY TYPE OF APPLICANT*

52,76%

1,59%

jednostki naukowe PAN
Polish Academy of Sciences scientific units

podmioty sektora gospodarki
business entities

7,28%

instytuty badawcze
research centers

24,90%

szkoły wyższe
universities

13,47%

osoby fizyczne
natural persons

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the seat of the first applicant
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2016 ROKU W POLSCE PRZEZ PODMIOTY
KRAJOWE WG WOJEWÓDZTW*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN POLAND IN 2016 BY DOMESTIC ENTITIES
BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP*
Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
52

Zachodniopomorskie

60 97

Podlaskie

Kujawsko-Pomorskie

46

22 110
Mazowieckie

79 169
Lubuskie Wielkopolskie
19 67

Łódzkie

92

Lubelskie

Dolnośląskie

81
Opolskie

52

wzory użytkowe
utility models

184 848

Świętokrzyskie

Śląskie

27 65

27 76

wynalazki
inventions

41

Małopolskie

154

Podkarpackie

34

114

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the seat of the first applicant

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2016 ROKU W POLSCE PRZEZ PODMIOTY
KRAJOWE WG WOJEWÓDZTW W PRZELICZENIU NA 100 TYS. MIESZKAŃCÓW*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2016 WITH THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND BY DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP PER EACH
100 THOUSAND INHABITANTS*
11,4
Pomorskie

10,9
Warmińsko-Mazurskie

14,8
Zachodniopomorskie

11,1
Podlaskie

11,9
Kujawsko-Pomorskie

* W oparciu o dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w „Stan i struktura
ludności oraz ruch naturalny
w przekroju terytorialnym. Stan
w dniu 31.12.2016 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 31 December 2016”.

8,5
Lubuskie

15,6
Łódzkie
13,3
Dolnośląskie
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19,2
Mazowieckie

16,1
Wielkopolskie

10,4
Opolskie

14,1
Śląskie

10,4
Lubelskie
7,3
Świętokrzyskie

15,2
Małopolskie

12,5
Podkarpackie
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ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2016 ROKU PRZEZ PODMIOTY KRAJOWE
WG DZIAŁÓW TECHNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2016 BY DOMESTIC ENTITIES BROKEN
DOWN BY THE FIELDS OF TECHNOLOGY UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

0,28%
2,96%

Dział D – włókiennictwo; papiernictwo
Textiles; paper

Dział H – elektrotechnika
Electricity

38,77%
niesklasyfikowane**
Non classified**

4,88%
Dział G – fizyka
Physics

8,03%

12,85%

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

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

8,92%

12,40%

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

Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

10,91%
Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

* według klasy głównej
* by the main class

** Zgłoszenia niesklasyfikowane są to zgłoszenia, które nie zostały zaklasyfikowane przez eksperta UPRP. Klasyfikacja prowadzona jest zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami.

** Non-classified applications are applications which have not been classified by the Patent Office examiner. Classification is conducted under the procedures provided by law.

ZGŁOSZENIA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH DOKONANE W 2016 ROKU PRZEZ PODMIOTY
ZAGRANICZNE WG DZIAŁÓW TECHNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2016 BY FOREIGN ENTITIES BROKEN
DOWN BY THE FIELDS OF TECHNOLOGY UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

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

29,70%
Dział B – różne procesy przemysłowe; transport
Performing operations; transporting

1,49%
Dział H – elektrotechnika
Electricity

17,33%
niesklasyfikowane**
Non classified**

6,44%

17,33%

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

Dział G – fizyka
Physics

11,88%
7,43%
Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

* według klasy głównej

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

7,92%
Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

* by the main class
** Zgłoszenia niesklasyfikowane są to zgłoszenia, które nie zostały zaklasyfikowane przez eksperta UPRP. Klasyfikacja prowadzona jest zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami.

** Non-classified applications are applications which have not been classified by the Patent Office examiner. Classification is conducted under the procedures provided by law.

16

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2016

annual report 2016

Patent Office of the Republic of Poland
39

8

4

20

26

6

5

17

77

63

54

115
50

90

93

134

123

134

119

96

109

88

69

56

53

34

7

26

11

0

a – uwzględnia sklasyfikowane zgłoszenia – według stanu bazy na 30.06.2017 roku
b – według klasy głównej w oparciu o „WIPO IPC-Technology Concordance Table”

Analiza materiału biologicznego/Analysis of biological materials
Biotechnologia/Biotechnology
Chemia materiałów podstawowych/Basic materials chemistry
Chemia spożywcza/Food chemistry
Chemia wysokogatunkowych związków organicznych/Organic fine chemistry
Chemia związków wielkocząsteczkowych, polimery/Macromolecular chemistry, polymers
Elementy mechaniczne/Mechanical elements
Informatyczne metody zarządzania/IT methods for management
Inne maszyny specjalistyczne/Other special machines
Inne towary konsumpcyjne/Other consumer goods
Inżynieria chemiczna/Chemical engineering
Inżynieria lądowa/Civil engineering
Komunikacja cyfrowa/Digital communication
Kontrola, sterowanie/Control
Maszyny elektryczne, urządzenia, energia/Electrical machinery, apparatus, energy
Maszyny włókiennicze, papiernicze/Textile and paper machines
Meble, gry/Furniture, games
Narzędzia mechaniczne/Machine tools
Obróbka termiczna, aparatura/Thermal processes and apparatus
Obsługa/Handling
Optyka/Optics
Podstawowe procesy komunikacyjne/Basic communication processes
Pomiary/Measurement
Półprzewodniki/Semiconductors
Silniki, pompy, turbiny/Engines, pumps, turbines
Środki farmaceutyczne/Pharmaceuticals
Technologie audiowizualne/Audio-visual technology
Technologie komputerowe/Computer technology
Technologie medyczne/Medical technology
Technologie mikrostrukturalne, nanotechnologie/Micro-structural and nano-technology
Technologie obróbki i powlekania powierzchni/Surface technology, coating
Technologie ochrony środowiska/Environmental technology
Telekomunikacja/Telecommunications
Transport/Transport
Tworzywa, metalurgia/Materials, metallurgy
186

100

184

177

150

200

420

250

300

350

400

450

a – together with classified applications, as of 30 June 2017
b – by the main class based on “WIPO IPC-Technology Concordance Table”

225

204

198

PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN POLAND IN 2016 BY DOMESTIC ENTITIES UNDER NATIONAL AND INTERNATIONAL
PROCEDURE BROKEN DOWN BY FIELDS OF TECHNOLOGYab
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a – uwzględnia sklasyfikowane zgłoszenia – według stanu bazy na 30.06.2017 roku
b – według klasy głównej w oparciu o „WIPO IPC-Technology Concordance Table”

Tworzywa, metalurgia/Materials, metallurgy

Transport/Transport

0

3

3

Technologie ochrony środowiska/Environmental technology

3

Technologie medyczne/Medical technology

2

Technologie obróbki i powlekania powierzchni/Surface technology, coating

Technologie komputerowe/Computer technology

Technologie audiowizualne/Audio-visual technology

Silniki, pompy, turbiny/Engines, pumps, turbines

Pomiary/Measurement

Obsługa/Handling

Obróbka termiczna, aparatura/Thermal processes and apparatus

Narzędzia mechaniczne/Machine tools

1

2

Maszyny włókiennicze, papiernicze/Textile and paper machines
Meble, gry/Furniture, games

2

1

Maszyny elektryczne, urządzenia, energia/Electrical machinery, apparatus, energy

Komunikacja cyfrowa/Digital communication

Inżynieria lądowa/Civil engineering

Inżynieria chemiczna/Chemical engineering

4

5

5

5

5
4

Inne maszyny specjalistyczne/Other special machines

Inne towary konsumpcyjne/Other consumer goods

5

1

Chemia związków wielkocząsteczkowych, polimery/Macromolecular chemistry, polymers

2

Elementy mechaniczne/Mechanical elements

1

1

Chemia wysokogatunkowych związków organicznych/Organic fine chemistry

Chemia materiałów podstawowych/Basic materials chemistry

Biotechnologia/Biotechnology

Analiza materiału biologicznego/Analysis of biological materials

7

8

9

5

10

13

15

20

25

30

35

40

a – together with classified applications, as of 30 June 2017
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 2016 ROKU PRZEZ PODMIOTY
ZAGRANICZNE WG PAŃSTW*
PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN POLAND IN 2016 BY FOREIGN ENTITIES
BROKEN DOWN BY THE COUNTRY*
Stany Zjednoczone/United States

48

Czechy/Czech Republic

23

Niemcy/Germany

21

Ukraina/Ukraine

18

Włochy/Italy

13

Chiny/China

11

Szwajcaria/Switzerland

9

Japonia/Japan

9

Austria/Austria

6

Finlandia/Finland

5

Francja/France

5

Holandia/Netherlands

4

Turcja/Turkey

4

Białoruś/Belarus

3

Hiszpania/Spain

3

Rosja/Russian Federation

3

Słowacja/Slovakia

3

Wielka Brytania/United Kingdom

2

Korea Południowa/Republic of Korea

2

Brytyjskie Wyspy Dziewicze/British Virgin Islands

2

Pozostałe/Others

8
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

* 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 2016 ROKU
DOMESTIC ENTITIES WITH OVER 20 PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS FILED IN 2016
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

117

Politechnika Wrocławska

105

Politechnika Poznańska

95

Politechnika Łódzka

93

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

85

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

76

Politechnika Śląska

60

Politechnika Warszawska

58

Politechnika Lubelska

58

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

44

Politechnika Gdańska

43

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

40

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

39

Uniwersytet Śląski w Katowicach

36

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

36

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

30

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

29

Politechnika Świętokrzyska

27

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

25

Instytut Metali Nieżelaznych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

25
22

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

22

Instytut Techniki Górniczej Komag

21
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PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PODMIOTOM KRAJOWYM
W LATACH 2012–2016
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED TO DOMESTIC ENTITIES
IN THE YEARS 2012–2016
4000
3500
3370

3000
2500

1500

2490

2404

621

586

562

638

2013

2014

2015

2016

2339

2000
1848

1000
500
0

514
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 PODMIOTOM ZAGRANICZNYM
W LATACH 2012–2016
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED TO FOREIGN ENTITIES
IN THE YEARS 2012–2016
700
636
600
465

500

362

400
300

168

200
100
0

38

33

34

44

36

2012

2013

2014

2015

2016

Patenty udzielone podmiotom zagranicznym
Patents granted to foreign entities

20

178

Prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom zagranicznym
Rights of protection for utility models granted to foreign entities
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PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2016 ROKU PODMIOTOM
KRAJOWYM WG WOJEWÓDZTW*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2016 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY VOIVODESHIP*
Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
30

Zachodniopomorskie

26 54

16

Podlaskie

Kujawsko-Pomorskie

18
Mazowieckie

29 105
Lubuskie Wielkopolskie
12

Łódzkie

41

Lubelskie

Dolnośląskie

wzory użytkowe
utility models

36

42

wynalazki
inventions

88 811

Opolskie

Świętokrzyskie

Śląskie

13

10

Małopolskie

137

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the seat of the first applicant

32

Podkarpackie

24

84

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2016 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 2016 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY THE VOIVODESHIP
PER EACH 100 THOUSAND INHABITANTS*

8,6
Pomorskie

5,6
Warmińsko-Mazurskie

7,0
Zachodniopomorskie

5,9
Podlaskie

6,4
Kujawsko-Pomorskie

* W oparciu o dane opublikowane przez Główny
Urząd Statystyczny w „Stan
i struktura ludności oraz
ruch naturalny w przekroju
terytorialnym. Stan w dniu
31.12.2016 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 31 December
2016”.

3,5
Lubuskie

10,2
Łódzkie
13,4
Dolnośląskie
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16,8
Mazowieckie

8,4
Wielkopolskie

8,6
Opolskie

13,5
Śląskie

10,5
Lubelskie
4,9
Świętokrzyskie

12,9
Małopolskie

5,5
Podkarpackie
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PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2016 ROKU
WG KRAJOWYCH PODMIOTÓW ZGŁASZAJĄCYCH*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2016 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY TYPE OF APPLICANT*

3,22%

jednostki naukowe PAN
Polish Academy of Sciences scientific units

39,45%

podmioty sektora gospodarki
business entities

5,26%

osoby fizyczne
natural persons

34,91%

szkoły wyższe
universities

17,17%

instytuty badawcze
research centers

* według siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the seat of the first applicant

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2016 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 2016 TO DOMESTIC ENTITIES BROKEN DOWN BY THE FIELDS
OF TECHNOLOGY UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

1,05%
Dział D – włókiennictwo; papiernictwo
Textiles; paper

9,56%
Dział H – elektrotechnika
Electricity

10,90%
Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

20,51%
Dział B – różne procesy przemysłowe; transport
Performing operations; transporting

16,67%
Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

14,40%
Dział G – fizyka
Physics

13,60%
13,32%
Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

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

* według klasy głównej
* by the main class
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PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2016 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 2016 TO FOREIGN ENTITIES BROKEN DOWN BY THE FIELDS OF TECHNOLOGY
UNDER THE INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION*

1,87%

21,96%

Dział G – fizyka
Physics

Dział A – podstawowe potrzeby ludzkie
Human necessities

4,21%

20,56%

Dział D – włókiennictwo; papiernictwo
Textiles; paper

Dział C – chemia; metalurgia
Chemistry; metallurgy

4,67%

18,22%

Dział H – elektrotechnika
Electricity

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

13,08%

15,42%

Dział E – budownictwo; górnictwo
Fixed constructions

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

* według klasy głównej
* by the main class

PATENTY I PRAWA OCHRONNE NA WZORY UŻYTKOWE UDZIELONE PRZEZ UPRP W 2016 ROKU PODMIOTOM
ZAGRANICZNYM WG PAŃSTW*
PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS GRANTED BY THE PATENT OFFICE
OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2016 TO FOREIGN ENTITIES BROKEN DOWN BY THE COUNTRY*
Niemcy/Germany

50

Stany Zjednoczone/United States

47

Chiny/China

14

Francja/France

12

Szwajcaria/Switzerland

11

Szwecja/Sweden

8

Wielka Brytania/United Kingdom

6

Ukraina/Ukraine

5

Rosja/Russian Federation

5

Czechy/Czech Republic

5

Dania/Denmark

5

Hiszpania/Spain

5

Australia/Australia

4

Holandia/Netherlands

4

Włochy/Italy

4

Japonia/Japan

4

Finlandia/Finland

4

Indie/India

3

Słowacja/Slovakia

3

Austria/Austria

3

Kanada/Canada

3

Pozostałe/Others

9
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* według kraju siedziby pierwszego zgłaszającego
* by the country – the seat of the first applicant
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24
0

* według klasy głównej w oparciu o „WIPO IPC-Technology Concordance Table”
* by the main class based on “WIPO IPC-Technology Concordance Table”

Technologie audiowizualne/Audio-visual technology
Technologie komputerowe/Computer technology
Technologie medyczne/Medical technology
Technologie mikrostrukturalne, nanotechnologie/Micro-structural and nano-technology
Technologie obróbki i powlekania powierzchni/Surface technology, coating
Technologie ochrony środowiska/Environmental technology
Telekomunikacja/Telecommunications
Transport/Transport
Tworzywa, metalurgia/Materials, metallurgy

Analiza materiału biologicznego/Analysis of biological materials
Biotechnologia/Biotechnology
Chemia materiałów podstawowych/Basic materials chemistry
Chemia spożywcza/Food chemistry
Chemia wysokogatunkowych związków organicznych/Organic fine chemistry
Chemia związków wielkocząsteczkowych, polimery/Macromolecular chemistry, polymers
Elementy mechaniczne/Mechanical elements
Informatyczne metody zarządzania/IT methods for management
Inne maszyny specjalistyczne/Other special machines
Inne towary konsumpcyjne/Other consumer goods
Inżynieria chemiczna/Chemical engineering
Inżynieria lądowa/Civil engineering
Komunikacja cyfrowa/Digital communication
Kontrola, sterowanie/Control
Maszyny elektryczne, urządzenia, energia/Electrical machinery, apparatus, energy
Maszyny włókiennicze, papiernicze/Textile and paper machines
Meble, gry/Furniture, games
Narzędzia mechaniczne/Machine tools
Obróbka termiczna, aparatura/Thermal processes and apparatus
Obsługa/Handling
Optyka/Optics
Podstawowe procesy komunikacyjne/Basic communication processes
Pomiary/Measurement
Półprzewodniki/Semiconductors
Silniki, pompy, turbiny/Engines, pumps, turbines
Środki farmaceutyczne/Pharmaceuticals
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PODMIOTY, KTÓRE UZYSKAŁY WIĘCEJ NIŻ 20 PATENTÓW I PRAW OCHRONNYCH NA WZORY UŻYTKOWE
W 2016 ROKU
DOMESTIC ENTITIES WITH MORE THAN 20 PATENTS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR UTILITY MODELS
OBTAINED IN THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2016
Politechnika Wrocławska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Łódzka
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Politechnika Śląska
Politechnika Poznańska
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Politechnika Gdańska
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Techniki Górniczej Komag
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel
Politechnika Opolska
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Metali Nieżelaznych
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Częstochowska
Główny Instytut Górnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Instytut Technologii Elektronowej
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

194
134
106
97
93
80
70
68
61
60
58
53
48
39
34
34
34
32
30
29
29
29
27
24
24
23
22
21
20

Liczba patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe udzielonych przez UPRP w trybie krajowym
pozostających w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2016 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 2016)

21 960
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PATENTY EUROPEJSKIE WALIDOWANE W POLSCE W 2016 ROKU WG KRAJU POCHODZENIA UPRAWNIONEGO*
EUROPEAN PATENTS VALIDATED IN POLAND IN 2016 BROKEN DOWN BY THE COUNTRY OF ORIGIN
OF THE RIGHT HOLDER*
Niemcy/Germany
Stany Zjednoczone/United States
Francja/France
Szwajcaria/Switzerland
Włochy/Italy
Holandia/Netherlands
Japonia/Japan
Wielka Brytania/United Kingdom
Szwecja/Sweden
Austria/Austria
Belgia/Belgium
Finlandia/Finland
Dania/Denmark
Hiszpania/Spain
Korea Południowa/Republic of Korea
Chiny/China
Turcja/Turkey
Izrael/Israel
Norwegia/Norway
Polska/Poland
Kanada/Canada
Australia/Australia
Luksemburg/Luxembourg
Tajwan/Taiwan
Irlandia/Ireland
Indie/India
Liechtenstein/Liechtenstein
Czechy/Czech Republic
Słowenia/Slovenia
Malta/Malta
Pozostałe/Others

717
612
479
339
338
327
282
235
212
210
167
141
121
79
73
71
65
59
50
48
40
38
37
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21
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189
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* według kraju siedziby pierwszego uprawnionego
* by the country – the seat of the first right holder

Liczba patentów europejskich pozostających w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2016 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 2016)

46 019
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LICZBA ZGŁOSZEŃ DOKONANYCH W EUROPEJSKIM URZĘDZIE PATENTOWYM (EPO) ORAZ LICZBA PATENTÓW
EUROPEJSKICH UDZIELONYCH PODMIOTOM POLSKIM W LATACH 2004–2016
NUMBER OF APPLICATIONS FILED WITH THE EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) BY POLISH ENTITIES
AND NUMBER OF EUROPEAN PATENTS GRANTED TO POLISH ENTITIES IN THE YEARS 2004–2016
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USPRAWNIENIA PROCEDUR PATENTOWYCH
W 2016 roku istotną nowością w procedurze rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych było
wprowadzenie w interesie zgłaszających tzw. wstępnej oceny zgłoszenia dokonywanej jeszcze przed publikacją w Biuletynie Urzędu Patentowego. Otrzymując na piśmie wstępną ocenę zgłoszenia, zgłaszający
rozwiązanie może skorygować zauważone błędy i usterki. Poprawnie przeredagowane zgłoszenie, uwzględniające uwagi eksperta przekazane we wstępnej ocenie, może zdecydowanie przyspieszyć udzielenie patentu lub prawa ochronnego.
Wprowadzono także rozwiązania pozwalające na przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku tzw. „patentów
wiecznie zielonych”. Jeśli zgłoszenie wynalazku spełnia wymóg jednolitości, zgłaszający może dokonywać
skutecznie zgłoszenia wydzielonego tylko do czasu ogłoszenia o zgłoszeniu tj. w ciągu 18 miesięcy od dnia
zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Zapobiega to przedłużaniu procedury przez tych zgłaszających, którzy nie tyle zainteresowani są szybkim zakończeniem postępowania, co stałym utrzymywaniem
w niepewności konkurentów z tej samej dziedziny techniki.
Doprecyzowano przepisy, w szczególności odnoszące się do czasu powstawania efektów stanowiących
podstawę ustalenia wynagrodzenia twórcy projektów wynalazczych, a także do kwestii odmowy udzielenia
patentu z powodu niedostatecznego ujawnienia wynalazku w dokumentacji zgłoszeniowej złożonej w Urzędzie Patentowym RP.
Uwzględniając złożoność wielu postępowań rozszerzono katalog decyzji podejmowanych przez Urząd
w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, a także katalog okoliczności uzasadniających unieważnienie
patentu i prawa ochronnego na wzór użytkowy.

STREAMLINING PATENT PROCEDURES
In 2016 a considerable novelty to the examination procedure of patent applications and utility model applications was introduction, in the interest of the applicants, of the so-called preliminary assessment of an application, made before the publication in the “Bulletin of the Patent Office”. On receiving the preliminary assessment
in a written form, the applicant may correct any faults or mistakes that have been noticed. A correctly redrafted
application which takes into account the examiner’s comments from the preliminary assessment may significantly speed up granting of patent or right of protection.
Another novelty was the introduction of a solution to counteract a negative condition of the so-called ‘evergreen patents’. If a patent application meets the requirement of a unity of invention, the applicant may file
a divisional application only up to the announcement of filing of the application, that is within 18 months from
the date of filing the application with the Patent Office of the Republic of Poland. It prevents prolonging the procedure by those applicants who are not so much interested in swift termination of the proceedings but rather
in maintaining the state of uncertainty with regard to competitors in the same field of technology.
Some clarifications were introduced, referring in particular to the time horizon for obtaining profits which are
the basis for fixing the remuneration for the author of an invention project. Clarifications also regulate the issue
of refusal to grant a patent due to insufficient disclosure of the invention in the documentation filed with the
Patent Office of the Republic of Poland.
Considering the complexity of many proceedings, a catalogue of the decisions undertaken by the Patent
Office of the Republic of Poland as a result of re-examination of the case was enlarged. Besides, a catalogue of the situations eligible for invalidation of a patent and a right of protection for a utility model was
also extended.

32

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2016

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2016

UMIĘDZYNARODOWIENIE OCHRONY PATENTOWEJ
W dniu 1 lipca 2016 roku rozpoczął funkcjonowanie Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP), utworzony przez cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry).
Jest on otwarty także dla ościennych państw europejskich. Instytut jest organizacją międzyrządową
do spraw współpracy patentowej, posiadającą osobowość prawną oraz autonomię administracyjną
i finansową.
Celem utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego było zapewnienie łatwiejszego i bardziej
przyjaznego niż dotychczas dostępu do systemu Układu o współpracy patentowej (PCT). Zgłaszający
uzyskali możliwość przeprowadzenia międzynarodowych poszukiwań i badań wstępnych w swoim urzędzie krajowym 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, jak
i szkół wyższych, instytutów badawczych oraz organizacji non-profit.
Utworzenie WIP jest korzystne dla wszystkich krajowych użytkowników systemu PCT, zwłaszcza dla MŚP.
Polscy użytkownicy zyskali dodatkową możliwość wyboru tego organu (oprócz Europejskiego Urzędu
Patentowego), a tym samym możliwość procedowania w języku polskim we własnym kraju. Użytkownicy, którzy wybiorą WIP mogą ubiegać się o refundację 40% opłaty za sporządzenie sprawozdania
z międzynarodowego poszukiwania, o ile zgłaszający korzysta z pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego i przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania. Pełna opłata za ten etap procedury ustalona
przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) wynosi obecnie 1875 euro; zamiast tej
kwoty zgłaszający zapłaci jedynie 1125 euro.

INTERNATIONALIZATION OF PATENT PROTECTION
On July 1, 2016 the Visegrad Patent Institute (VPI) started its operations. The Institute was established
by the four countries making up the Visegrad Group (the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia). It
is also open to other neighbouring European states. It is an intergovernmental organization for patent cooperation, with legal personality as well as administrative and financial autonomy.
The Visegrad Patent Institute was established with the aim to ensure an easier and more friendly access
to the system of the Patent Cooperation Treaty (PCT). Applicants gained a possibility to conduct international
searches and preliminary examinations in their national offices while enjoying the reduced fees for making
use of the results of a national search in the state of the art, which is of special importance to natural persons,
small and medium-sized enterprises, as well as universities, research institutes, and non-profit organizations.
The establishment of the VPI is of great advantage to all domestic users of the PCT system, especially
to small and medium-sized enterprises. Polish users obtained additional possibility to choose that authority (besides the European Patent Office), and at the same time to proceed their applications in the Polish
language and in their own country. The users who will choose VPI’s services may apply for a 40% discount
on the international search report fee, provided that the applicant enjoys the domestic priority and submits
the national search report. The total fee for that stage of the procedure, fixed by the World Intellectual Property
Organization (WIPO) amounts to 1875 euro; instead of which the applicant will pay just 1125 euro.
Additional advantage for the applicant is a possibility to postpone the requirement to submit to the WIPO
the translation of their application for the purpose of publication up to 14 months from the priority date. In case
of a negative opinion of the International Authority, the applicant may withdraw their application without further
costs. Besides, in case of applying for a European patent, an applicant who has the international search report
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Dodatkową korzyścią dla zgłaszającego jest również możliwość odroczenia konieczności dostarczenia
do WIPO tłumaczenia zgłoszenia dla celów publikacji do 14 miesięcy od daty pierwszeństwa, a w przypadku uzyskania negatywnej opinii Organu Międzynarodowego zgłaszający może wycofać zgłoszenie bez ponoszenia dalszych kosztów. Ponadto w przypadku ubiegania się o patent europejski zgłaszający, posiadający międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań sporządzone przez WIP, będzie mógł skorzystać ze zniżki
w opłacie za dodatkowe europejskie sprawozdanie z poszukiwań, którą zobowiązani są wnosić zgłaszający,
jeśli ich sprawozdanie z poszukiwań/badań wstępnych pochodzi od Organów Międzynarodowych innych
niż Europejski Urząd Patentowy. Zamiast pełnej opłaty 1300 euro, zgłaszający zobowiązany będzie do wniesienia obniżonej opłaty wynoszącej 190 euro.

PROGRAM GLOBAL PATENT PROSECUTION HIGHWAY (GPPH)
Program Global PPH umożliwia zgłaszającym wnioskowanie o zastosowanie przyspieszonej procedury
w dowolnym z uczestniczących w tym programie urzędów, jeżeli chociaż jedno z zastrzeżeń analogicznego zgłoszenia patentowego zostało zaakceptowane przez którykolwiek z urzędów będących stroną
wielostronnego porozumienia GPPH. Podstawą wniosku o zastosowanie GPPH są zarówno czynności podjęte przez urząd wcześniejszego badania (Office of Earlier Examination) wskazujące na udzielenie patentu
w trybie krajowym, jak również czynności (sprawozdanie z poszukiwania lub badania wstępnego) dokonane przez ten urząd jako Organ Międzynarodowy działający w trybie PCT.
Urząd Patentowy RP przystąpił do programów PPH w 2013 r. podpisując dwustronne umowy z Japońskim
Urzędem Patentowym (JPO) i Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO), w 2014 r. z Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz

made by the VPI, may enjoy a discount on additional European search report fee which is obligatory for those
applications that have their search report/preliminary examinations made by International Authorities other
than the European Patent Office. Instead of the total fee of 1300 euro, the applicant will pay the reduced fee
of 190 euro.

GLOBAL PATENT PROSECUTION HIGHWAY PROGRAM
Global Patent Prosecution Highway Program enables patent applicants to request speeding up the patent
grant procedure in any of the offices participating in the Program, providing that at least one of the claims
of the analogous patent application has been found to be acceptable by any of the offices involved in the GPPH
Program. The grounds for the GPPH request are both the actions undertaken by the office of earlier examination (OEE) with a view to grant or an intention to grant a patent under the national procedure, as well as
the actions search report or preliminary examination report undertaken by that office acting as International
Authority under the PCT.
The Patent Office of the Republic of Poland (PPO) joined the PPH Program in 2013 by signing bilateral
agreements with the Japan Patent Office (JPO) and with the State Intellectual Property Office of the People’s
Republic of China (SIPO), in 2014 with the United States Patent and Trademark Office (USPTO), and in 2016
with the Korean Intellectual Property Office (KIPO). Positive opinions of the PPH system users encouraged
the Patent Office of the Republic of Poland (PPO) to join the Global PPH as of 6th January 2017.
At the core of the Program is the rule saying that no matter in which out of the 22 offices that are parties
to the GPPH the patent application has been filed earlier, the office which carries out the examination later
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w 2016 r. z Koreańskim Urzędem Własności Intelektualnej (KIPO). Pozytywne opinie użytkowników systemu
PPH skłoniły UPRP do przystąpienia do Global PPH, co nastąpi dnia 6 stycznia 2017 r.
Istotą programu jest zasada, że niezależnie od tego, w którym z 22 urzędów – stron GPPH – zgłoszenie zostanie dokonane wcześniej, urząd przeprowadzający badanie później (Office of Later Examination – OLE)
będzie mógł, na wniosek zgłaszającego i przy zachowaniu określonych wymogów, skorzystać z wyników
tego wcześniejszego badania przeprowadzonego w urzędzie określanym jako Office of Earlier Examination
– OEE. Zakres porozumienia GPPH obejmuje również program PCT-PPH zobowiązujący do akceptowania
wyników wstępnej oceny i raportu z poszukiwań przeprowadzonych przez urzędy-strony będące Organami
Międzynarodowymi PCT.
Dokonując zgłoszenia w UPRP, a następnie analogicznego zgłoszenia (zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak również w ramach procedury PCT) w jednym z pozostałych 21 urzędów należących do Global PPH
zgłaszający, po uzyskaniu w UPRP pozytywnego wyniku co do spełnienia przesłanek zdolności patentowej,
może wystąpić w urzędzie kolejnego zgłoszenia o zastosowanie procedury PPH, czyli skorzystać z przyspieszonej ścieżki badania. Zasada wzajemnego wykorzystywania pozytywnych wyników przez urzędy należące
do Global PPH jest bardzo korzystna dla zgłaszających, gdyż znacząco skraca czas prowadzenia procedury
i udzielenia patentu w kolejnym urzędzie.

(Office of Later Examination – OLE) is entitled – at the request of the applicant and having fulfilled certain
requirements – to use the results of that earlier examination carried out by the office referred to as the Office
of Earlier Examination (OEE). The GPPH agreement also includes the PCT-PPH Program pledging to accept
the results of the written opinion and the international search report carried out by the offices that are parties
acting as International Authority under the PCT.
By filing a patent application at the Patent Office of the Republic of Poland (PPO), and an analogous application (under both national, regional, as well as the PCT procedure) in any of the other 21 offices belonging
to the Global PPH afterwards, the applicant, after having received from the PPO the confirmation of fulfilling
the patentability criteria, may apply at office of the subsequent filing for the PPH procedure, that is may use
accelerated examination.
The rule of mutual exploitation of the positive results by the offices belonging to the Global PPH Program
is very useful to applicants as it makes the timeline of the procedure and the grant of the patent in the subsequent office much shorter.
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PROCEDURA ROZPATRYWANIA PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH W 2016 ROKU
PROCEDURE OF EXAMINING PATENT APPLICATIONS AND UTILITY MODEL APPLICATIONS BY THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC
OF POLAND IN 2016
Zgłoszenie
Application

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

Rezygnacja∗
Withdrawal∗

Decyzja o umorzeniu
postępowania

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

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

Badanie merytoryczne
Substantial examination

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

Wpis do rejestru
Entry in the register

Sprzeciw (6 miesięcy)
Opposition (6 months)

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

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

Decyzja o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu/prawa
ochronnego i umorzeniu postępowania sprzeciwowego
Decision to reverse the decision on the grant of a patent/
right of protection and discontinuance of opposition
proceedings

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję
Decision to uphold the appealed decision

Skarga
Complaint

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wniosek o unieważnienie
lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa
Request for invalidation
or declaration of lapse
of the right

Decyzja o unieważnieniu
albo stwierdzeniu wygaśnięcia prawa
Decision on invalidation
or declaration of lapse of the right

∗ Rezygnacja przysługuje na każdym etapie postępowania.
∗ Withdrawal is possible at each stage of the proceedings.

36

District Administrative Court

Skarga kasacyjna
Cassation appeal

Naczelny Sąd Administracyjny
Supreme Administrative Court

postępowanie odwoławcze
appeal proceedings
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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.
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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.

37

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2016

ZGŁOSZENIA I PRAWA Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH UDZIELONE PODMIOTOM KRAJOWYM
W TRYBIE KRAJOWYM W LATACH 2012–2016
INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS AND RIGHTS IN REGISTRATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS GRANTED
TO DOMESTIC ENTITIES UNDER NATIONAL PROCEDURE IN THE YEARS 2012–2016
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ZGŁOSZENIA I PRAWA Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH UDZIELONE PODMIOTOM ZAGRANICZNYM
W TRYBIE KRAJOWYM W LATACH 2012–2016
INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS AND RIGHTS IN REGISTRATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS GRANTED
TO FOREIGN ENTITIES UNDER NATIONAL PROCEDURE IN THE YEARS 2012–2016
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Liczba praw z rejestracji wzorów przemysłowych pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2016 roku
The number of rights in registration for industrial designs remaining in force in Poland
(as of 31 December 2016)

9 854
ZGŁOSZENIA WSPÓLNOTOWYCH WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH DOKONANE PRZEZ PODMIOTY POLSKIE
W URZĘDZIE UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO)* I REJESTRACJE
WSPÓLNOTOWYCH WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH UDZIELONYCH PODMIOTOM POLSKIM PRZEZ EUIPO
COMMUNITY DESIGN APPLICATIONS FILED WITH THE EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
(EUIPO)* BY POLISH ENTITIES AND REGISTERED COMMUNITY DESIGNS GRANTED TO POLISH ENTITIES
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Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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Liczba rejestracji wspólnotowych wzorów
przemysłowych udzielonych podmiotom
polskim przez EUIPO
Registered Community designs granted by EUIPO
to Polish entities

* Do 23 marca 2016 r. EUIPO działał pod nazwą OHIM (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego).
* Till 23rd March 2016 EUIPO was operating under the name of OHIM (Office for Harmonization in the Internal
Market)
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RANKING 20 PAŃSTW O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE ZGŁOSZEŃ WSPÓLNOTOWYCH WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
DOKONANYCH W EUIPO W 2016 ROKU
TOP 20 COUNTRIES ACCORDING TO THE NUMBER OF COMMUNITY DESIGN APPLICATIONS FILED WITH EUIPO
IN 2016

lp.
no.

kraj
country

liczba zgłoszeń
number of applications

1

Niemcy/Germany

19258

2

Włochy/Italy

11828

3

Wielka Brytania/United Kingdom

6205

4

Francja/France

6042

5

Polska/Poland

4540

6

Hiszpania/Spain

4061

7

Holandia/Netherlands

2675

8

Austria/Austria

2378

9

Szwecja/Sweden

1776

10

Dania/Denmark

1654

11

Belgia/Belgium

1117

12

Portugalia/Portugal

1086

13

Finlandia/Finland

688

14

Czechy/Czech Republic

602

15

Bułgaria/Bulgaria

549

16

Luksemburg/Luxembourg

400

17

Rumunia/Romania

322

18

Węgry/Hungary

217

19

Irlandia/Ireland

199

20

Słowenia/Slovenia

152

Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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ZMIANY W PROCEDURZE ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ
WZORÓW UŻYTKOWYCH I WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
W roku 2016 nastąpiły istotne zmiany w procedurze rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych. Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 roku, wprowadziła instytucję pierwszeństwa z wystawienia na wystawach krajowych dla wzorów przemysłowych oraz użytkowych.
Nowe przepisy określają procedury wskazywania i ogłaszania wystaw, które dają prawo do powołania się
na pierwszeństwo z wystawienia oraz zasady dokonywania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym z powołaniem
się na przedmiotowe pierwszeństwo.
Pierwszeństwo z wystaw ma duże znaczenie dla wystawców, ponieważ w przypadku konkurencyjnych zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP pierwszeństwo posiada zgłoszenie dokonane przez przedsiębiorcę biorącego udział w wystawie i korzystającego z przywileju pierwszeństwa. Warunkiem uzyskania przez niego
prawa wyłącznego jest wykazanie, że wcześniej niż zgłaszający konkurent wystawił przedmiot mogący być
przedmiotem ochrony. Instytucja pierwszeństwa z wystawienia zachęca także do prezentowania na targach nowych rozwiązań będących wzorami przemysłowymi czy użytkowymi bez obawy utraty nowości
w wyniku ich wystawienia. Jednocześnie dla organizatorów targów jest to okazja do zaprezentowania nowości rynkowych i technicznych, które bez zabezpieczenia pierwszeństwa z wystawy nie miałyby szansy
pojawienia się na wystawie. Działanie takie przyczynia się do upowszechniania wiedzy dotyczącej nowych
rozwiązań z zakresu wzorów przemysłowych jak i użytkowych. Instytucja pierwszeństwa z wystawienia ma
duże znaczenie marketingowe dla organizatorów wystaw, czyni dane targi czy wystawę bardziej atrakcyjnymi dla wystawców oraz znacznie podnosi ich rangę. Ponadto wystawy korzystające z przywileju pierwszeństwa nie tylko umożliwiają wprowadzenie na rynek nowych produktów i ich promocję, ale również kreują
pozytywny wizerunek wystawcy oraz pozwalają pozyskać nowych klientów. Rozwiązanie to spotkało się

CHANGES TO THE PROCEDURE OF PROCESSING UTILITY MODEL
AND INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS
In 2016 important changes to the procedure of processing industrial design applications occurred. The
amendment to Industrial Property Law, which entered into force on 15th April 2016 introduced the so called
exhibition priority for industrial designes and utility models displayed at national exhibitions. New provisions
lay down the procedures to indicate and announce exhibitions which offer exhibition priority right as well as
the rules of filing applications which claim exhibition priority with the Patent Office of the Republic of Poland.
Exhibition priority is of great importance to exhibitors as in case of competing applications to be filed with
the Patent Office of the Republic of Poland priority goes to the application filed by an entrepreneur who took
part in the exhibition and who enjoys exhibition priority right. An exclusive right is granted upon providing
a proof that the applicant was the first to present the object to be protected at an exhibition. The exhibition
priority serves also as an incentive to showcase at exhibitions new solutions, either industrial designs or utility models, without fearing the loss of novelty as a consequence of displaying at exhibitions. For organizers
of fairs it is an occasion to present novelties which would not have a chance to be seen at any exhibition
without a guarantee of exhibition priority right. Such practice will contribute to dissemination of knowledge
on new solutions in the field of industrial designs and utility models. Exhibition priority has also marketing value
for organizers of exhibitions, contributing to their attractiveness and adding prestige. Apart from that, exhibitions enjoying the exhibition priority right not only enable launching and promoting of new products but also
contribute to the creation of a positive image of an exhibitor and help gain new customers. The amendment
met with favorable response among organizers who in 2016 submitted to the Patent Office requests to recognize 35 national exhibitions as fulfilling the criteria indicated in Industrial Property Law. They are organized by:
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z zainteresowaniem organizatorów wystaw, którzy w 2016 roku zgłosili do Urzędu wnioski o uznanie 35 wystaw krajowych za spełniające warunki określone w ustawie – ich organizatorami są następujące podmioty:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o, Targi Kielce S.A., Targi w Krakowie Sp. z o.o, Expo Silesia Sp.
z o.o, Interservis Sp. z o.o, ZIAD Bielsko-Biała S.A.
Warto podkreślić, że także uproszczone zostały wymagania dotyczące dokumentacji niezbędnej do dokonania skutecznego zgłoszenia wzoru przemysłowego poprzez wyeliminowanie obowiązku sporządzania
przez zgłaszających opisu wzoru przemysłowego. Ponadto jasno określone zostały wymagania techniczne
dotyczące ilustracji wzoru będącego przedmiotem zgłoszenia. Dzięki wprowadzonym zmianom przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne dokonujące zgłoszeń wzorów przemysłowych nie są obciążeni nadmiernymi
obowiązkami w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji oraz dysponują jasno określonymi zasadami wykonywania ilustracji zgłaszanych wzorów. Wskutek powyższych zmian liczba błędów i usterek w dokumentacji niezbędnej do skutecznego dokonania zgłoszenia znacznie się zmniejszyła, co w konsekwencji
wpłynęło na przyspieszenie postępowania rejestrowego przed Urzędem Patentowym RP. Okres rozpatrywania zgłoszeń i wydania decyzji w sprawie udzielenia ochrony na wzór przemysłowy wynosi aktualnie
2–3 tygodnie.
Od dnia 14 października 2016 roku obowiązują nowe stawki opłat w odniesieniu do wzorów przemysłowych. Znacznie obniżono opłaty za kolejne okresy ochronne – opłata za pierwszy 5-letni okres ochronny
wynosi aktualnie 150 zł (poprzednio 400 zł), a całkowity koszt uwzględniający zgłoszenie, ochronę oraz
publikację zmniejszył się z 770 zł do 520 zł. Obniżone opłaty umożliwiły ochronę wzorów w postępowaniu
krajowym przez firmy, które przy poprzednio obowiązujących stawkach opłat ze względów ekonomicznych nie zgłaszały swoich wzorów do ochrony, bądź chroniły jedynie niewielką część wzorów wprowadzanych na rynek.

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Targi Kielce SA, Targi w Krakowie Sp. z o.o., Expo Silesia Sp.
z o.o., Interservis Sp. z o.o., ZIAD Bielsko-Biała SA.
It is worth emphasizing that requirements concerning documentation necessary to properly file an industrial
application were also simplified. It is no longer obligatory for the applicant to provide a description of industrial design. Besides, technical requirements for illustrating a design which is filed for protection have been
precisely defined. Due to the above mentioned changes, both entrepreneurs and natural persons who want
to file an industrial design application are no longer burdened with excessive requirements when preparing
the necessary documentation. They also have clearly defined rules on how to make illustrations of designs.
Consequently, the number of mistakes and faults in the filing documentation has decreased significantly,
which contributed to speeding up the registration proceedings before the Patent Office of the Republic of Poland. The timescale for processing an application and issuing a decision on the grant of the right in registration
for an industrial design is presently 2-3 weeks.
As of 14th October 2016, the fees referring to industrial designs have been changed. Renewal fees for subsequent periods of protection have been significantly reduced. The fee for the first, 5-year period of protection amounts now to PLN 150 (previously PLN 400), whereas the total cost of filing an application, protection
and publication decreased from PLN 770 to PLN 520. The reduced fees helped protect industrial designs
under the national procedure by companies which could not afford to protect their designs due to economic
reasons, or used to protect just some of the designs introduced on the market.
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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 W LATACH 2012–2016
TRADEMARK APPLICATIONS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR TRADEMARKS GRANTED TO DOMESTIC
ENTITIES UNDER NATIONAL PROCEDURE IN THE YEARS 2012–2016
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ZGŁOSZENIA I PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE UDZIELONE PODMIOTOM ZAGRANICZNYM W TRYBIE
KRAJOWYM W LATACH 2012–2016
TRADEMARK APPLICATIONS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR TRADEMARKS GRANTED TO FOREIGN ENTITIES
UNDER NATIONAL PROCEDURE IN THE YEARS 2012–2016
1200

1000

960

954

911
800

854
797

829

824

600

607

595

400

2012

2013

Zgłoszenia znaków towarowych dokonane
przez podmioty zagraniczne w trybie krajowym
Trademark applications filed by foreign entities
under national procedure

44

798

2014

2015

2016

Prawa ochronne na znaki towarowe udzielone
podmiotom zagranicznym w trybie krajowym
Rights of protection for trademarks granted
to foreign entities under national procedure
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ZGŁOSZENIA I PRAWA OCHRONNE NA ZNAKI TOWAROWE UDZIELONE PODMIOTOM ZAGRANICZNYM W TRYBIE
MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 2012–2016*
TRADEMARK APPLICATIONS AND RIGHTS OF PROTECTION FOR TRADEMARKS GRANTED TO FOREIGN ENTITIES
UNDER INTERNATIONAL PROCEDURE IN THE YEARS 2012–2016*
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* tryb Porozumienia Madryckiego i Protokołu do tego Porozumienia
* based on the Madrid Agreement and the Protocol relating to that Agreement

Liczba praw ochronnych na znaki towarowe pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2016 roku – tryb krajowy
The number of rights of protection for trademarks, remaining in force in Poland
(as of 31 December 2016) – national procedure

139 536
Liczba praw ochronnych na znaki towarowe pozostających w mocy w Polsce
na dzień 31 grudnia 2016 roku – tryb międzynarodowy
The number of rights of protection for trademarks, remaining in force in Poland
(as of 31 December 2016) – international procedure

87 768
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LICZBA ZGŁOSZEŃ WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH DOKONANYCH PRZEZ PODMIOTY POLSKIE
W EUIPO ORAZ REJESTRACJI WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH UDZIELONYCH PODMIOTOM
POLSKIM PRZEZ EUIPO
COMMUNITY TRADEMARK APPLICATIONS FILED WITH THE EUIPO BY POLISH ENTITIES AND COMMUNITY
TRADEMARKS REGISTERED WITH THE EUIPO TO POLISH ENTITIES
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towarowych dokonanych przez podmioty
polskie w EUIPO
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Liczba rejestracji wspólnotowych znaków
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Community trademarks registered
with the EUIPO to Polish entities

Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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RANKING 20 PAŃSTW O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE ZGŁOSZEŃ WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
DOKONANYCH W 2016 ROKU W EUIPO ORAZ REJESTRACJI WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH
DOKONANYCH W 2016 ROKU PRZEZ EUIPO
TOP 20 COUNTRIES ACCORDING TO THE NUMBER OF COMMUNITY TRADEMARK APPLICATIONS FILED WITH
THE EUIPO IN 2016 AND COMMUNITY TRADEMARKS REGISTERED WITH THE EUIPO IN 2016

lp.
no.

kraj
country

liczba zgłoszeń
number
of applicatons

kraj
country

liczba rejestracji
number
of registrations

1

Niemcy/Germany

20471

Niemcy/Germany

18638

2

Stany Zjednoczone/United States

15426

Stany Zjednoczone/United States

15993

3

Włochy/Italy

11818

Wielka Brytania/United Kingdom

11364

4

Wielka Brytania/United Kingdom

11635

Włochy/Italy

10690

5

Hiszpania/Spain

9820

Hiszpania/Spain

8704

6

Chiny/China

7968

Francja/France

7804

7

Francja/France

7862

Chiny/China

6145

8

Holandia/Netherlands

4711

Holandia/Netherlands

4297

9

Szwajcaria/Switzerland

3718

Szwajcaria/Switzerland

4120

10

Polska/Poland

3622

Polska/Poland

2917

11

Szwecja/Sweden

3279

Szwecja/Sweden

2865

12

Austria/Austria

3149

Austria/Austria

2721

13

Japonia/Japan

2319

Japonia/Japan

2597

14

Belgia/Belgium

2292

Belgia/Belgium

2157

15

Dania/Denmark

1918

Australia/Australia

1929

16

Finlandia/Finland

1630

Dania/Denmark

1644

17

Korea Południowa/Republic
of Korea

1599

Korea Południowa/Republic
of Korea

1439

18

Portugalia/Portugal

1514

Finlandia/Finland

1323

19

Luksemburg/Luxembourg

1330

Luksemburg/Luxembourg

1265

20

Australia/Australia

1216

Portugalia/Portugal

1221

Źródło: EUIPO
Source: EUIPO
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SYSTEM SPRZECIWOWY
Od 15 kwietnia 2016 roku obowiązuje nowa procedura rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszeń
znaków towarowych – system sprzeciwowy. Przyjęcie nowego systemu w znacznym stopniu skróciło czas
rozpatrywania znaków towarowych. Była to oczekiwana zmiana, gdyż czas na uzyskanie prawa wyłącznego
ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów przedsiębiorców na dynamicznie zmieniającym się rynku.
Ich konkurencyjność zależy bowiem od szybkości wprowadzania do obrotu nowych produktów oznaczanych chronionymi znakami towarowymi. Obecnie okres rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych w nowym systemie wynosi ok. 5 miesięcy, co przełożyło się na znaczny wzrost liczby zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym (ok. 10,5%). W poprzednim systemie średni czas rozpatrywania zgłoszeń wynosił
ok. 18 miesięcy.
Obecnie Urząd Patentowy ocenia nowe zgłoszenia tylko pod względem realizacji podstawowej funkcji
znaku towarowego, którą co do zasady jest jego funkcja odróżniająca (przesłanki bezwzględne). Nie są
zatem udzielane prawa ochronne na oznaczenia, które m.in.: nie mogą być znakiem towarowym, gdyż
nie nadają się do odróżniania towarów, a także są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, posiadają mylący charakter czy też są zgłoszone w złej wierze. Urząd Patentowy RP w nowym systemie nie przeprowadza badania zgłoszenia pod kątem podobieństwa do znaków wcześniejszych. Kwestia
ta może stanowić jedynie podstawę wniesienia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy. Jednakże nowe przepisy nakładają na Urząd obowiązek powiadamiania zgłaszających znaki
towarowe o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę
sprzeciwu, a w rezultacie prowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W ten
sposób zgłaszający uzyskuje informacje o potencjalnych przeszkodach rejestracji wynikających z praw osób

OPPOSITION SYSTEM
A new procedure for processing trademark applications by the Patent Office of the Republic of Poland has
been in operation since 15th April 2016. It is the so called ‘opposition system’. The new system contributed
significantly to shortening the timescale for processing a trademark application. It is a long-awaited change
as the timescale for obtaining an exclusive right is of great importance for the protection of interests of entrepreneurs at the dynamic market. Their competitiveness is measured by the pace with which they launch
on the market new products protected by trademarks. At present, the timescale for processing a trademark
application is about 5 months (under the new system), which contributed to the increase in the number of applications filed under the national procedure (approx. 10.5%). Under the previous system the timescale was
about 18 months.
The Patent Office of the Republic of Poland now examines new applications only with respect to fulfilling
the basic function of a trademark, which is its distinguishing function (absolute grounds). The right of protection
will not be granted for signs which cannot be trademarks because, e.g. they are not capable of distinguishing
goods, are contrary to public order or morality, may mislead the public or have been filed for protection in bad
faith. The Patent Office of the Republic of Poland under the new system does not examine a trademark application with respect to similarity to earlier trademarks. Such similarity may serve as the grounds for opposition
to the grant of the right of protection. The new provisions, however, impose on the Patent Office an obligation
to inform applicants of existing identical or similar trademarks, which may constitute the grounds for opposition and in consequence lead to the refusal of granting the right of protection. In this way, the applicant obtains
information as to the potential obstacles to registration related to third parties’ rights. At the same time such
practice allows to reduce the costs paid especially by small and medium-sized enterprises and connected
with conducting a search with respect to earlier exclusive rights in force.
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trzecich. Jednocześnie rozwiązanie to pozwala na obniżenie kosztów, ponoszonych szczególnie przez MŚP,
związanych z koniecznością przeprowadzania samodzielnego badania w zakresie istniejących wcześniejszych praw wyłącznych.
Ponadto zgłaszający znak w toku postępowania sprzeciwowego będzie mógł podnieść zarzut nieużywania
znaku przez uprawnionego z wcześniejszej rejestracji. Przedmiotowe rozwiązanie wyeliminuje problem tzw.
„sztucznych” kolizji pomiędzy znakami, które faktycznie nie były używane na polskim rynku.
Postępowanie w sprawie sprzeciwu zostało tak uregulowane, by z jednej strony przeciwdziałać nadmiernemu przedłużaniu postępowania, a z drugiej strony stworzyć warunki dla ugodowego załatwienia sprawy
pomiędzy stronami. Jednocześnie wszystkie te zmiany zbliżają krajową procedurę do unijnej procedury
sprzeciwowej.
Jedną z kluczowych zmian, która weszła w życie 15 kwietnia 2017 roku jest odstąpienie od przesłanki interesu prawnego we wszczęciu postępowania o unieważnienie i wygaszenie prawa ochronnego na znak
towarowy, co było bardzo oczekiwaną zmianą. Jednocześnie wprowadzono przepis, że na prawa wcześniejsze – jako względne podstawy unieważnienia – może powołać się tylko uprawniony z tych praw. Wszystkie
te rozwiązania wpłynęły pozytywnie, zarówno na szybkość, jak i jakość rozpatrywania spraw przez Urząd
Patentowy RP.
Dnia 14 października 2016 roku weszła w życie zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat
związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Obniżona została opłata za zgłoszenie znaku
towarowego. Nowe rozporządzenie zmieniło jednocześnie strukturę naliczania opłat za zgłoszenie znaku

Besides, the applicant can, while opposition proceedings are ongoing, claim non-use of the trademark
by the holder of prior registration rights. Such a solution will eliminate the problem of the so-called ‘false’ collisions of trademarks that have not actually been used on the Polish market.
The opposition proceedings aim to ensure that they are not unnecessary prolonged on the one hand,
and guarantee the conditions for the amicable settlement of dispute between the parties on the other. All
the above mentioned changes also contribute to the harmonization of the domestic procedure with the EU
opposition procedure.
One of the key changes which entered into force on 15th April 2016 is abandonment of the requirement to
demonstrate legal interest while commencing invalidation and revocation of the right proceedings, which has
been a much awaited change. At the same time a new provision has been introduced which says that earlier
rights can be invoked – as relative grounds for invalidation – only by the relevant rights’ holder. All the above
mentioned solutions made a positive impact on both the pace and the quality of processing applications
by the Patent Office of the Republic of Poland.
On 14th October 2016 an amendment to the Regulation of the Council of Ministers on fees relating to the protection of inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications and topographies
of integrated circuits entered into force. The filing fee with regard to the trademark application has been reduced. The new regulation streamlined the structure of calculating the filing fees for trademark application.
The renewal fee for a 10-year period of protection has been also reduced. With reference to the introduction of the opposition system, the fee for opposition against trademark application has also been reduced.
The changes in calculating fees aimed first of all at improving access to the trademark protection system,
increasing competitieness as well as stimulating of innovatieness. It follows from a research conducted
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towarowego oraz za 10-letnie okresy ochrony znacznie je upraszczając i obniżając te opłaty. W związku
z wprowadzeniem systemu sprzeciwowego obniżeniu uległa również opłata od wniesionego sprzeciwu
wobec zgłoszenia znaku towarowego. Zmiany w zakresie naliczania opłat miały na celu przede wszystkim
zwiększenie dostępności systemu ochrony znaków towarowych, a tym samym wzrost konkurencyjności i pobudzenie innowacyjności. Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską jednoznacznie bowiem
wynika, iż wysokość opłat ma decydujący wpływ na decyzję o zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony.

by the European Commission that the level of fees is the main factor when it comes to a decision whether
to apply for protection.
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PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ ZNAKÓW TOWAROWYCH PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP W 2016 ROKU
PROCEDURE OF EXAMINING TRADEMARK APPLICATIONS BY THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 2016

Zgłoszenie
Application

Ujawnienie informacji o zgłoszeniu
Disclosure of the information
on filing of the aplication
Rezygnacja∗
Withdrawal∗

Badanie formalnoprawne
Examination as to formal
and legal requirements

Decyzja o umorzeniu postępowania
Badanie merytoryczne

Decision on discontinuance
of the proceedings

Substantial examination

Publikacja w BUP

Sprzeciw
Opposition

Publication in the Bulletin
of the Patent Office

Decyzja o oddaleniu
sprzeciwu

Decyzja o uznaniu
sprzeciwu za zasadny

Decision rejecting
opposition

Decision upholding
opposition

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 odmowie
udzielenia prawa ochronnego
Decision on the refusal
to grant the protection right

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

Decyzja o udzieleniu prawa
ochronnego
Decision on the grant
the protection right
Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję
Wpis do rejestru

Decision sustaining the appealed decision

Entry in the register

Publikacja udzielonego
prawa ochronnego
Publication of the granted
protection right
Wniosek o unieważnienie
lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa
Request for invalidation
or revocation
of the right

Decyzja o unieważnieniu
albo stwierdzeniu wygaśnięcia prawa
Decision on invalidation
or revocation of the right

∗ Rezygnacja przysługuje na każdym etapie postępowania.
∗ Withdrawal is possible at each stage of the proceedings.
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Skarga
Complaint

Wojewódzki Sąd Administracyjny
District Administrative Court

Skarga kasacyjna
Cassation appeal

Naczelny Sąd Administracyjny
Supreme Administrative Court

postępowanie odwoławcze
appeal proceedings
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POSTĘPOWANIE SPORNE
LITIGATION PROCEDURE
Postępowanie sporne przed Kolegiami Orzekającymi
ds. Spornych w Urzędzie Patentowym RP, jako narzędzie
procesowe służące do rozstrzygania spraw z zakresu własności przemysłowej, stanowi jeden z najistotniejszych
elementów krajowego systemu ochrony, umożliwiający
stronom uzyskanie orzeczenia w przypadku wystąpienia
konfliktu interesów, zagrożenia konkurencyjnej rynkowej
pozycji lub innych okoliczności, wymagających rozstrzygnięć w oparciu o reguły postępowania kontradyktoryjnego.
Bezstronne, szybkie rozpoznawanie sporów powstających w związku z udzielonymi prawami wyłącznymi leży
w interesie publicznym i stanowi podstawowy fundament pewności obrotu gospodarczego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa Prawo własności przemysłowej ustanawia dla
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wyłączną
właściwość w zakresie między innymi rozstrzygania wniosków o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw
wyłącznych, w tym uznania ochrony praw międzynarodowych i unieważnienie patentów europejskich.
Złożone z ekspertów Urzędu Patentowego RP Kolegium
Orzekające ds. Spornych orzeka w kontradyktoryjnym
trybie spornym po przeprowadzeniu jawnej rozprawy
z udziałem stron. Postępowanie sporne prowadzone
jest przez Przewodniczącego Kolegium i ekspertów –
orzeczników posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie orzecznicze. Rozstrzyganie sporów procedowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo własności
przemysłowej i kodeksu postępowania administracyjnego wymaga przeprowadzania szczegółowego postępowania dowodowego.
W odniesieniu do decyzji wydawanych przez Urząd Patentowy RP w trybie spornym stronom przysługuje prawo
ich zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Skarga składana jest do sądu
za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP wraz z odpowiedzią na skargę przygotowaną przez eksperta – sprawozdawcę w danej sprawie. WSA rozpoznaje sprawę
na podstawie dowodów zgromadzonych przed Urzędem
Patentowym RP. Od wyroku WSA stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
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Litigation procedure before the Adjudicative Boards
in the Patent Office of the Republic of Poland, 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, a threat to the competitive market position, or other
circumstances requiring a decision based on adversarial
proceedings.
Impartial and fast settlement of disputes that arise in connection with granted exclusive rights lies in the public
interest and ensures the safety of business transactions
in Poland.
Industrial Property Law entrusts the Patent Office
of the Republic of Poland with the exclusive power
of deciding on requests for invalidation or declaration
of the lapse of an exclusive right, including recognition
of international rights of protection and invalidation of European patents.
Adjudicative Boards of the Patent Office, composed
of examiners of the Patent Office of the Republic of Poland, decide on the basis of the Industrial Property
Law under adversarial litigation procedure after a public hearing with the participation of the parties. The
litigation procedure is conducted by the Chairman
of the Adjudicative Board and examiners – adjudicators
who have expertise and experience in adjudication.
Setting disputes on the basis of the Industrial Property
Law and the Code of Administrative Procedure requires
the proceedings to take evidence.
With reference to all decisions issued by the Patent Office
of the Republic of Poland in litigation procedure, the parties to the proceedings are entitled to lodge a complaint with the District Administrative Court in Warsaw.
Such a complaint is submitted through the intermediary
of the Patent Office together with a reply to the complaint prepared by the examiner-rapporteur in 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. The decisions issued by the District Administrative
Court are subject to cassation lodged with the Supreme
Administrative Court.
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LICZBA WNIOSKÓW SKIEROWANYCH DO URZĘDU PATENTOWEGO RP W TRYBIE SPORNYM
ORAZ LICZBA ROZPATRZONYCH SPRAW W LATACH 2012–2016
NUMBER OF REQUESTS FILED WITH THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND UNDER LITIGATION
PROCEDURE AND NUMBER OF CASES DECIDED IN THE YEARS 2012–2016
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WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU PATENTOWEGO RP W TRYBIE SPORNYM W 2016 ROKU WEDŁUG RODZAJU WNIOSKU
REQUESTS FILED WITH THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND UNDER THE LITIGATION PROCEDURE
IN 2016 BROKEN DOWN BY THE TYPE OF REQUEST

200
180



Wnioski o unieważnienie prawa wyłącznego
Requests for invalidation of exclusive right



Wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia prawa
wyłącznego
Requests for declaration of lapse of exclusive
right



Wnioski o unieważnienie prawa wyłącznego
na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny
Requests for invalidation of exclusive right
as a result of opposition deemed groundless



Wnioski do ponownego rozpoznania po uchyleniu
przez WSA decyzji o unieważnienie prawa
wyłącznego
Requests for re-examination following the reversal
by the Court of the decision on invalidation
of exclusive right



Wnioski do ponownego rozpoznania po uchyleniu
przez WSA decyzji o stwierdzenie wygaśnięcia
prawa wyłącznego
Requests for re-examination following the reversal
by the Court of the decision on the lapse
of exclusive right



Inne
Other

160
140
120
100
188
80
60

140
104

40
20
0

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2016

39
2

9

53

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2016

LICZBA ROZPRAW PRZED KOLEGIAMI ORZEKAJĄCYMI DS. SPORNYCH WYZNACZONYCH PRZEZ URZĄD
PATENTOWY RP W LATACH 2012–2016
NUMBER OF TRIALS BEFORE ADJUDICATIVE BOARDS SCHEDULED BY THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC
OF POLAND IN THE YEARS 2012–2016
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Kluczowym aspektem tworzenia ekosystemu innowacji, niezbędnego dla rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności, jest kształtowanie świadomości znaczenia własności intelektualnej oraz stałe podnoszenie
społecznej kultury w tym zakresie. Edukacja, która jest działaniem długofalowym, mającym za zadanie
utrwalenie w społeczeństwie takich postaw, jak kreatywność, proinnowacyjność, ochrona własnej twórczości i poszanowanie praw osób trzecich, wymaga systematycznego działania. Inicjatywy o charakterze
informacyjno-edukacyjnym realizowane przez Urząd Patentowy RP związane są przede wszystkim z upowszechnieniem wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej oraz służą ograniczaniu negatywnych
zjawisk gospodarczych „piractwa” jak i innych naruszeń praw wyłącznych. Dla realizacji tego celu Urząd
opracowuje wiele publikacji, poradników, organizuje konferencje, sympozja, warsztaty szkoleniowe, współpracuje z krajowymi organizacjami biznesowymi, zrzeszeniami pracodawców oraz stowarzyszeniami twórczymi, a także ze szkołami wyższymi. Wiele spośród tych aktywności realizuje w ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej oraz urzędami patentowymi innych krajów. Partnerami Urzędu są także instytucje państwowe, szczególnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
organy samorządowe, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a także uczelnie takie
jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka,
Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki. Urząd współpracuje również z licznymi organizacjami i instytucjami wspierającymi innowacyjność, m.in.: Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Naczelną Organizacją Techniczną, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN,
Polską Izbą Rzeczników Patentowych, PKO Bankiem Polskim S.A., Kieleckim Parkiem Technologicznym,

A key element in the creation of innovation ecosystem, indispensable for the development of enterprises
and competitiveness is raising the awareness of the importance of intellectual property and fostering social
culture in that field. Education, which is a long-term process, aiming to implement in the society creative, proinnovative behaviours, as well as the need for the protection of one’s own creations and respect for the rights
of third parties, calls for systematic efforts. Informative and educational initiatives conducted by the Patent
Office of the Republic of Poland are connected mainly with the dissemination of knowledge on intellectual
property protection and aim at curbing negative economic phenomena, such as economic piracy as well
as other infringements of exclusive rights. With a view to implementing the above mentioned objectives
the Patent Office of the Republic of Poland prepares numerous publications, guidebooks, organizes conferences, symposia, workshops, and cooperates with national business organizations, associations of employers and creators, as well as universities. Many of these activities are undertaken in close cooperation with
the World Intellectual Property Organization, European Patent Office, European Union Intellectual Property
Office and national IP offices in many countries. Among the Patent Office’s partners are also state institutions,
in particular Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Development, Ministry of Culture and National Heritage, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of National Education, local authorities,
such as Office of the Marshal of the Malopolskie Voivodeship as well as universities, such as AGH University
of Science and Technology in Krakow, Krakow University of Technology, Warsaw University of Technology,
Lodz University of Technology, Kielce University of Technology, Wroclaw University of Science and Technology, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, University of Warsaw, Jagiellonian University, University
of Lodz. Besides, the Patent Office of the Republic of Poland cooperates with many organizations and institutions who support innovativeness, e.g. Association of Polish Inventors and Rationalizers, Polish Federation
of Engineering Associations (NOT), National Information Processing Institute, Polish Agency for Enterprise
Development, National Chamber of Commerce, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, Polish
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Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Ambasadą Izraela w Warszawie, Instytutem Lotnictwa, Staropolską Izbą
Przemysłowo-Handlową w Kielcach, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego oraz Radą Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych.
Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tej współpracy kierowane są przede wszystkim do środowisk
przedsiębiorców, kadry zarządzającej, kadry naukowej szkół wyższych i ośrodków badawczo-rozwojowych,
środowisk twórczych, młodzieży szkolnej i akademickiej, rzeczników patentowych, adwokatów oraz radców
prawnych, sędziów, prokuratorów, służby celnej oraz policji.
Inicjatywy podejmowane przez Urząd Patentowy RP obejmują także zagadnienia związane z transferem technologii z nauki do przemysłu. Międzynarodowe sympozja, organizowane co roku przez Urząd i poświęcone tej
tematyce, umożliwiają szeroką wymianę doświadczeń z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie
problematyki transferu technologii z ośrodków naukowych do przemysłu i gospodarki. Stanowią one stały element działań Urzędu upowszechniających wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania sferą własności przemysłowej. Problematyka ta jest szczególnie istotna dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem startupów prowadzących działalność innowacyjną w obszarze nowych technologii
i będących partnerami uczelni oraz jednostek naukowo-badawczych w procesach transferu wiedzy. Liczne
statystyki wskazują, że startupy stanowią coraz popularniejszą w Polsce formę prowadzenia działalności gospo-

Chamber of Patent Attorneys, PKO Bank Polski S.A., Kielce Technology Park, Agency for Industrial Development S.A., Embassy of Israel in Warsaw, Institute of Aviation, Staropolska Chamber of Business and Commerce in Kielce, Institute of Industrial Design, and Board of Patent Attorneys of Universities and Academies.
The initiatives carried out within the framework of the above mentioned cooperation are addressed mainly
to entrepreneurs, managers, academics and research centers, creators, school youth, and university students, patent attorneys, lawyers and legal advisors, judges, prosecutors, customs and police officers.
The initiatives of the Patent Office of the Republic of Poland cover also technology transfer issues. International symposia held annually by the Patent Office of the Republic of Poland, which deal with those issues,
enable exchange of experiences with national and foreign partners on various aspects of technology transfer
from scientific centers to business and industry. They are among regular events organized for dissemination of knowledge on modern management of industrial property. Those issues are of special importance
to small and medium-sized enterprises with particular consideration for startups undertaking innovative activity in the field of new technologies and acting as partners for universities and research centers in technology transfer processes. According to statistical data, startups are becoming more and more popular form
of business activity in Poland, especially among young entrepreneurs. Many companies build their competi-
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darczej, zwłaszcza wśród młodych przedsiębiorców. Wiele z tych firm buduje swoją przewagę konkurencyjną
w oparciu o kapitał intelektualny oraz potencjał innowacyjny. Niezwykle ważna w tym kontekście jest świadomość konieczności prawnej ochrony rozwiązań innowacyjnych, jak również stałe poszerzanie wiedzy na temat
zarządzania własnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności przemysłowej.
W roku 2016 Urząd Patentowy zorganizował ponad 40 różnego rodzaju przedsięwzięć: sympozjów, konferencji,
warsztatów, szkoleń, spotkań konsultacyjno-informacyjnych, konkursów, w których bezpośrednio udział wzięło
ok. 3000 osób, reprezentujących środowiska naukowe, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz
jednostki administracji rządowej. Transmisje online umożliwiły ponadto wielu tysiącom internautów bieżące
śledzenie przebiegu obrad, sympozjów i konferencji. Wśród tych wydarzeń znalazły się między innymi:

MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE I SYMPOZJA
IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”
na temat „Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym”
Głównymi zagadnieniami konferencji były kwestie związane z tworzeniem i wykorzystaniem nowatorskich
rozwiązań projektowych w celu podnoszenia jakości życia osób z dysfunkcjami, które codziennie pokonują

tive advantage on the basis of their intellectual capital and innovation potential. What is particularly important
in that context is the awareness of the need for legal protection of innovative solutions as well as enhancing
knowledge on intellectual property management with special attention paid to industrial property protection.
In 2016 the Patent Office of the Republic of Poland organized over 40 various events: symposia, conferences,
workshops, information and consultation meetings, competitions, attended by about 3000 participants representing science and business circles, entrepreneurs, business-friendly institutions as well as government
administration. Live webcasts of those events made it possible for thousands of Internet users to watch sessions, conferences, and meetings. Among those events there are the following:

INTERNATIONAL CONFERNCES AND SYMPOSIA
9th International Conference “Innovation and Creativity for Economy”
– “Social Innovation in Industrial Design”
The central topics of the Conference were issues connected with the creation and use of innovative designs
which aim to improve the quality of life for people with various disabilities who overcome barriers in public
space on a daily basis. The idea of universal design which is a response to the challenges of the 21st century
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bariery w przestrzeni publicznej. Podczas konferencji dyskutowano o znaczeniu projektowania uniwersalnego, będącego odpowiedzią na wyzwania XXI w. w przestrzeni publicznej. Istotnym tematem była również
kwestia biznesowego znaczenia innowacji społecznych, jako inicjatyw gospodarczych podejmowanych
przez podmioty komercyjne.
Jednocześnie podkreślano, że podnoszenie jakości życia ogółu społeczeństwa wymaga zacieśniania
współpracy pomiędzy środowiskami projektantów i przedsiębiorców oraz tworzenia innowacyjnego
wzornictwa przemysłowego m.in. przez firmy produkujące sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, producentów mebli, projektantów wnętrz i architektów. Skuteczna współpraca twórców branży kreatywnej
z przemysłem odbywać się może tylko w warunkach ścisłego współdziałania, czego efektem jest transfer
technologii oraz wdrażanie projektów do praktyki biznesowej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa
zarządzanie i ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza przemysłowej, która warunkuje rozwój przedsiębiorstw działających na konkurencyjnych rynkach krajowych i zagranicznych.
Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają im efektywną współpracę,
a także omówienia niezbędnych działań prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego w sferze innowacji społecznych. Przedstawione zostały także

in public space has been widely discussed. Another vital issue was the business significance of social innovation as economic initiatives undertaken by business entities.
It was emphasized that improving the quality of life in the society requires close cooperation between designers and entrepreneurs as well as the creation of innovative industrial designs by, among others, manufacturers of medical and rehabilitation equipment, furniture, interior designers and architects. Effective cooperation
between creators and industry can take place only in close collaboration which is reflected in technology
transfer and successful implementation of projects into business practices. A key role in the process belongs
to the management and protection of intellectual property, especially industrial property which defines the conditions for the development of enterprises operating on competitive domestic and foreign markets.
The Conference served for entrepreneurs and representatives of authors and creators as a platform for the exchange of experiences, searching for the causes of obstacles to effective cooperation, as well as discussing
the necessary legal and educational measures which would contribute to a more effective use of industrial
design for social innovation. Among other issues discussed at the Conference were possibilities of obtaining
financial support by entrepreneurs for setting up business activity connected with industrial design and aimed
at tackling current social and demographic challenges in Europe and the world.
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możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego na założenie innowacyjnej działalności
gospodarczej związanej z wzornictwem przemysłowym, służącej rozwiązywaniu problemów związanych
z aktualnymi wyzwaniami społeczno-demograficznymi w Europie i na świecie.
Objęcie konferencji honorowym patronatem przez Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser–Dudę
świadczyło o wysokiej randze tego przedsięwzięcia, a także było dla wszystkich odbiorców oznaką szczególnego wsparcia dla kreowania postaw twórczych w społeczeństwie, a także dla rozwoju biznesowego
przedsiębiorstw.
Gościem specjalnym konferencji była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz, która
w swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na rolę wzornictwa przemysłowego dla realizacji polityki
gospodarczej rządu w nowej perspektywie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W panelach dyskusyjnych wzięli udział eksperci związani z sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy,
przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, uczelni technicznych i artystycznych, organizacji
biznesowych oraz projektanci. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa innowacyjnych projektów wzorniczych
oraz usług podnoszących jakość życia w wymiarze społecznym, w tym wielu prototypów i koncepcji charakteryzujących się wysokim potencjałem wdrożeniowym.

The event was held under the honorary patronage of the First Lady of the Republic of Poland
– Mrs. Agata Kornhauser-Duda, which was a sign of a special support and attention given to fostering creative attitudes and creativity in the society as well as the development of enterprises.
A special guest to the Conference was the Under-Secretary of State in the Ministry of Development – Jadwiga Emilewicz. In her speech she paid special attention to the role of industrial design for the implementation of economic policy of the government in the new financial perspective for the European Union funding. Among the participants in the panel discussions were design experts from Poland and other countries,
entrepreneurs, representatives of state administration, local government, technical and artistic universities,
business organizations, and designers. The event was accompanied by an exhibition of innovative designs
and services aimed at improving the quality of life in the society, including many prototypes and projects with
high potential for implementation.
The Conference was simultaneously translated and webcast on the Patent Office’s website, which made it
accessible to a wide range of Internet users.
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Konferencja była tłumaczona symultanicznie i transmitowana online poprzez stronę Urzędu Patentowego RP,
co umożliwiło śledzenie konferencji przez szerokie grono internautów.
Sympozjum naukowe pt. „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”
Urząd Patentowy RP zorganizował sympozjum naukowe nt. ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej
oraz ich znaczenia dla uzyskiwania przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.
Znaki towarowe odgrywają kluczową rolę w gospodarce. Są istotnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku zarówno przedsiębiorstwa, jak i produkowanych przez nie towarów lub świadczonych
usług. Brak odpowiedniego zabezpieczenia praw do znaków towarowych może utrudnić, a niekiedy nawet
ograniczyć rozwój przedsiębiorstwa.
Program sympozjum obejmował m.in. następujące zagadnienia: główne założenia nowej dyrektywy unijnej
dotyczącej znaków towarowych, używanie znaków towarowych na terytorium państw Unii Europejskiej, formy naruszenia znaku renomowanego, dochodzenie roszczeń w zakresie znaków towarowych, sprzeczność
z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami w kontekście najnowszego orzecznictwa unijnego, zasadę
jednolitości znaku towarowego oraz zasadę terytorializmu ochrony znaku towarowego.

Scientific Symposium on “Trademarks in the European Union”
The Patent Office of the Republic of Poland organized a scientific symposium on the protection of trademarks
in the European Union and their importance for obtaining by a company a competitive advantage in both
domestic and foreign markets.
Trademarks play an important role in economy. They are a vital element of the promotion and strategy
for the image creation for both the entrepreneurs and goods or services offered by them. Insufficient protection of the rights to trademarks may significantly hinder and in some cases even block the development of an
enterprise.
The program of the Symposium embraced the following issues: the main assumptions of the new EU directive
on trademarks, use of trademarks on the territories of the EU countries, ways of infringements of a trademark
with a reputation, enforcement of trademark claims, conflict with public order and morality in the context
of the latest EU case-law, the principles of uniformity and territoriality of trademark protection.
The event was attended by 140 experts on industrial property protection, including representatives of academia, patent attorneys, and examiners of the Patent Office of the Republic of Poland. The Symposium was
financed by the European Union Intellectual Property Office.
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W wydarzeniu wzięło udział 140 specjalistów z zakresu ochrony własności przemysłowej, w tym przedstawicieli środowiska naukowego, rzeczników patentowych oraz ekspertów Urzędu Patentowego RP. Sympozjum
współfinansowane było ze środków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Międzynarodowe Sympozjum
„Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”.
Sympozjum w Krakowie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju oraz Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Współorganizatorami sympozjum były: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Ambasada Państwa Izrael w Polsce, Agencja Rozwoju Przemysłu, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Politechnika Świętokrzyska, a także Politechnika Wrocławska oraz Europejski Region Przedsiębiorczości Małopolska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut
Lotnictwa, Rafako S.A. i PKN Orlen S.A. Tradycyjnie sympozjum otrzymało również wsparcie organizacyjne
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Głównym tematem tegorocznych obrad było zarządzanie kapitałem intelektualnym, ze szczególnym
uwzględnieniem powstawania i funkcjonowania startupów. Środowisko biznesowe oraz uczelnie odgrywają
istotną rolę w kształtowaniu innowacyjnych postaw i generowaniu nowatorskich rozwiązań, które następnie
za pośrednictwem startupów mogą być transferowane do przemysłu i komercjalizowane. Funkcjonowanie

International Symposium – “Industrial Property in the Innovative Economy
titled “Startups in the World of Innovation”.
The Symposium was held under the honorary patronage of the Minister of Development and the Minister
of Science and Higher Education and was organized in cooperation with the World Intellectual Property Organization, Embassy of Israel, Agency for Industrial Development, Jagiellonian University, Krakow University
of Technology, AGH University of Science and Technology in Krakow, Kielce University of Technology, Wroclaw University of Technology, as well as Małopolska – European Entrepreneurial Region, Ministry of Agriculture and Rural Development, Institute of Aviation, PKN Orlen SA, and Rafako company. Traditionally, the event
also received organizational support from the Office of the Marshal of the Malopolskie Voivodeship.
The main theme of the sessions was the management of intellectual capital, with particular focus on the creation and functioning of start-ups. Both business circles as well as universities play a vital role in fostering innovative attitudes and generating new solutions which can be transferred by means of start-ups to industry
and commercialized. Start-ups as a form of business activity were given an important place in the government
programs and strategies. Considerable EU funding has been earmarked in the new financial perspective
for setting up and operation of start-ups. According to the research, there is a need for regular consultancy
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startupów jako forma przedsiębiorczości znalazło ważne miejsce w strategii i programach rządowych. Znaczne środki unijne w nowej perspektywie finansowej przeznaczone są na zakładanie i działalność tych podmiotów. Badania wskazują na konieczność prowadzenia stałego doradztwa i tworzenia efektywnych narzędzi,
które mogłyby być wykorzystywane przez młode przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych narzędzi jest system
ochrony własności intelektualnej, który powinien być elementem strategii biznesowej każdego przedsiębiorstwa. Cechą wyróżniającą startupy spośród innych młodych firm, jest wyraźne ukierunkowanie na wysoką
zdolność tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Rozwiązania te z uwagi na nowatorski, często w skali światowej,
charakter – powinny być dobrze zabezpieczone przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez konkurencję.
Do udziału w sympozjum zaproszeni zostali liczni przedsiębiorcy, rektorzy szkół wyższych, polscy i zagraniczni pracownicy naukowi, prezesi urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji
Patentowej, przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, a także osoby reprezentujące instytucje
zajmujące się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.
Jednym ze współorganizatorów tegorocznej edycji sympozjum była Ambasada Państwa Izrael w Polsce,
której wsparcie okazało się szczególnie cenne – z uwagi na ogromny potencjał innowacyjny i doświadczenie Izraela w budowaniu ekosystemu sprzyjającego tworzeniu nowoczesnych i kreatywnych rozwiązań.
Honorowym gościem sympozjum była wiceambasador Izraela w Polsce, Ruth Cohen-Dar.

and effective tools that could be used by young entrepreneurs. One of the key tools is the intellectual property
protection system which should be an element of business strategy of each enterprise. What distinguishes
start-ups from other young companies is a clear focus on creating innovative solutions. Such solutions, considering their new and original character, should be duly protected against unfair use by competing businesses.
Among the guests of the Symposium were entrepreneurs, rectors of universities, academics from Poland
and other countries, presidents of patent offices from the European Patent Organization member states,
representatives of central and regional administration, as well as institutions dealing with technology transfer
and management of innovation.
One of the co-organizers of this year’s edition of the Symposium was the Embassy of Israel in Poland, whose
support proved to be of special value – due to enormous innovation potential of Israel and its experience
in building an ecosystem for new, creative solutions. The honorary guest for the event was vice ambassador
of Israel in Poland, Ruth Cohen-Dar.
Among other guests at the sessions also were: the Under-Secretary of State in the Ministry of Development –
Jadwiga Emilewicz, who made a presentation on “Start in Poland”, a government support program for innova-
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Obrady zaszczycili również swoją obecnością: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jadwiga Emilewicz,
która zaprezentowała rządowy program wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw „Start In Poland”, Prezes
Polskiego Funduszu Rozwoju – Paweł Borys oraz członek zarządu Województwa Małopolskiego – Leszek Zegzda.
W obradach uczestniczyło wielu ekspertów z Izraela, Niemiec, Szwajcarii oraz państw nordyckich, którzy
dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania startupów w tych krajach. Prezentacjom
i dyskusjom panelistów towarzyszyły sesje równoległe poświęcone między innymi pozyskiwaniu wsparcia
finansowego na podejmowanie innowacyjnej działalności.
Bezpośredni udział w obradach ponad 350 uczestników i ponad 3000 internautów korzystających z transmisji online dowodzi aktualności i trafności prezentowanej tematyki oraz stałego zapotrzebowania na wiedzę
w tym obszarze. Jest to także wyraz uznania dla profesjonalizmu wykładowców i panelistów.
Konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej
pt. „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej – Znaki towarowe w erze
hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów”
Przewodnim tematem tegorocznej konferencji z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej była kreatywność w świecie cyfrowym. Uczestnicy konferencji analizowali wyzwania przed jakimi stoi system ochrony własności intelektualnej w warunkach coraz bardziej dynamicznych procesów digitalizacji gospodarki
i rozwoju nowych technologii, w szczególności w obszarach aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych i druku 3D, które często nie poddają się ścisłej regulacji prawnej.
Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział ponad 300 osób, reprezentujących różne grupy zawodowe: ekspertów prawa własności intelektualnej, internetu i nowych techno-

tive enterprises; President of the Polish Development Fund – Paweł Borys and member of the Management
Board of the Małopolskie voivodeship – Leszek Zegzda.
The sessions were attended by many experts from Israel, Germany, Switzerland, as well as Nordic countries
who shared their experiences on functioning of start-ups in their countries. The presentations and panel discussions were accompanied by parallel sessions devoted to, among others, ways of gaining financial support
for innovative activity.
Participation of over 350 direct participants and over 3000 Internet users by means of online transmission
shows a substantial interest in the theme of the Symposium and constant demand for the knowledge in that
field. The impressive attendance is also a sign of recognition for the expertise presented by the speakers
and panellists.
Conference on the occasion of the World Intellectual Property Day
– “Challenges for Intellectual Property Law in Digital Economy – Trademarks in the Era
of Hashtags, Industrial Designs in the World of Layouts”
The leading theme of the Conference held on the occasion of the World Intellectual Property Day was creativity in the digital world. The participants discussed challenges for the intellectual property protection system
in the context of accelerating digitization of economy and the development of new technologies, especially
in mobile applications, social media and 3D printing which often happen to be problematic when it comes
to legal regulation.
Conference proved a great success – the attendance exceeded 300 participants, representatives of various
groups of professionals: IP law experts, Internet and new technologies experts, patent attorneys, lawyers,
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logii, rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, konsultantów ds. innowacyjności, brokerów
innowacji, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rządowych oraz reprezentantów instytucji otoczenia
biznesu. Ponadto, dzięki transmisji internetowej obrady śledziło szerokie grono odbiorców zainteresowanych powyższą tematyką.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Partnerami wydarzenia były: Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Microsoft, IAB Polska, Fundacja Legalna Kultura, Biblioteka
Narodowa, EUIPO, CISCO, Enterprise Europe Network.
W obradach udział wzięli minister Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz dr
Paweł Pudłowski – Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP.
Specjalne przesłanie online do uczestników konferencji skierował także Francis Gurry – Dyrektor Generalny
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
Konferencji towarzyszyła Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych, prezentująca najlepsze polskie znaki
oraz systemy komunikacji wizualnej zorganizowana przez firmę Design-Crit.

legal advisors, consultants on innovation, innovation brokers, entrepreneurs, representatives of governmental
institutions, as well as business intermediaries. Thanks to online transmission, the sessions were available
to a much wider audience interested in the subject.
The event was held under the honorary patronage of Deputy Prime Minister, Minister of Development and Finance Mateusz Morawiecki and of the Ministry of Digital Affairs. The Partners of the Conference were:
the Committee of Digital Affairs, Innovation and New Technologies of the Polish Parliament, Microsoft, IAB
Polska, Legalna Kultura Foundation, National Library, EUIPO, CISCO, Enterprise Europe Network.
Among the speakers at the Conference were: the Under-Secretary of State in the Ministry of Development –
Jadwiga Emilewicz, chairman of the Committee of Digital Affairs, Innovation and New Technologies of the Polish Parliament – Dr Paweł Pudłowski. A special online address to the participants of the Conference was
delivered by Francis Gurry, Director General of the World Intellectual Property Organization.
The Conference was accompanied by the National Exhibition of Graphic Signs which showcased best Polish
signs and visual communication systems. The event was organized by Design-Crit company.
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XXI Ogólnopolska Konferencja pt. „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”
Konferencja skierowana do ośrodków informacji patentowej sieci PATLIB koordynowanej przez Europejski Urząd
Patentowy oraz do użytkowników informacji patentowej reprezentujących środowiska naukowe i przedsiębiorców. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele centrów transferu technologii, instytutów naukowo-badawczych oraz kancelarii patentowych. Obrady konferencji mają formę warsztatową i umożliwiają zapoznanie
się z zagadnieniami związanymi z informacją patentową, jej biznesową przydatnością i zastosowaniem. Wydarzenie to stanowi również okazję do nabycia praktycznych umiejętności m.in. tworzenia strategii przedsiębiorstwa, wspierania innowacyjności firm z sektora MŚP i rozwoju przedsiębiorczości.

SEMINARIA
Szesnaście seminariów regionalnych
pt. „Możliwości ochrony znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”
Urząd Patentowy RP zorganizował w każdym województwie seminarium regionalne pt. „Możliwości ochrony
znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”. Przedsięwzięcie to adresowane było do przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
Seminaria miały za zadanie przybliżyć zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak
i przedstawić specyfikę procedury regionalnej – przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
oraz procedury międzynarodowej, administrowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.
Szkolenia pokazały jak efektywna strategia ochrony znaków towarowych, w tym także ochrony na terytorium państw Unii Europejskiej, pozwala powstrzymać potencjalne naruszenia praw oraz umożliwia czerpanie
korzyści materialnych z ich eksploatacji. Dodatkowo została przybliżona istota wartości znaku towarowego,

21st National Conference on “Patent Information for Science and Business”
The Conference was addressed to the PATLIB network of patent information centers coordinated by the European Patent Office and to patent information users from both science and business circles. The event was
also attended by representatives of technology transfer centers, research centers and patent law offices.
The sessions take the form of workshops and enable participants to learn about patent information issues
and how to use it in business. The conference is also an occasion to obtain practical skills, such as creation
of business strategies, support of the innovativeness of SMEs, and the development of entrepreneurship.

SEMINARS
Sixteen regional seminars:
“Trademark Protection in Poland and the European Union”
The Patent Office of the Republic of Poland organized in each of the voivodeships regional seminar on the possibilities of trademark protection in Poland and the European Union. The initiative was addressed to entrepreneurs and business intermediaries.
Seminars aimed at providing information on both the new system for the registration of trademarks in Poland
as well as the regional procedure – before the European Union Intellectual Property Office and the international procedure, administered by the World Intellectual Property Organization.
The workshops showed how effective strategy of trademark protection, including the protection on the territory of the EU countries enables to restrain potential infringements of rights and take profits from their use.
Besides, the value of trademarks, which often exceeds the value of other assets of the enterprise, was
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która niejednokrotnie przewyższa wartość pozostałych aktywów przedsiębiorstwa. Ponadto podczas seminariów eksperci Urzędu Patentowego RP przedstawiali między innymi najważniejsze aspekty nowej procedury
zgłoszeniowej w Polsce, uwzględniając postępowanie w sprawie sprzeciwu, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie znaków towarowych. Omówione zostały także przeszkody rejestracji znaków w świetle znowelizowanej ustawy Prawo własności przemysłowej. Uczestnicy seminariów, którymi byli głównie mali i średni przedsiębiorcy, zdobyli podczas warsztatów wiedzę niezbędną do prawidłowego dokonania zgłoszenia
znaku towarowego w Urzędzie Patentowym oraz podjęcia decyzji w jakim trybie powinni dokonać takiego
zgłoszenia ze względu na zakres terytorialny prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
35. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie
Doroczne Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych zostało zorganizowane przez Urząd Patentowy RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Radą Rzeczników Patentowych
Szkół Wyższych, a także Politechniką Świętokrzyską i Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Kielcach.
W ramach seminarium zaprezentowanych zostało wiele zagadnień istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w placówkach naukowych dotyczących m.in. transferu technologii, ochrony
wyników badań naukowych, ochrony patentowej, nowego systemu ochrony znaków towarowych i prawa

discussed. Examiners of the Patent Office of the Republic of Poland presented the most important aspects
of the new registration procedure in Poland, including the opposition proceedings, in line with the European
Union trademarks Directive. Obstacles to the registration of trademarks in the context of the amended Industrial Property Law were also discussed. Participants to the seminars, mainly small and medium-sized
entrepreneurs, gained the necessary knowledge on how to file a correct trademark application with the Patent Office of the Republic of Poland and select on the type of registration procedure they should follow with
respect to the territorial scope of their business activity.
35th Seminar for Patent Attorneys from Universities and Academies in Cedzyna
The 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, Ministry of Science
and Higher Education, European Union Intellectual Property Office, Board of Patent Attorneys of Universities
and Academies, Kielce University of Technology, and Staropolska Chamber of Business and Commerce
in Kielce.
The sessions of the Seminar focused on many issues important for the effective management of intellectual
property in scientific and university centers, among others, on technology transfer, protection of research re-
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autorskiego. Po raz pierwszy do programu wydarzenia włączono moduł edukacyjny przeznaczony dla wykładowców prawa własności intelektualnej w szkołach wyższych.
Uczestnicy zapoznawali się z praktycznym funkcjonowaniem wielu obowiązujących regulacji prawnych,
orzecznictwem krajowym i unijnym, dyskutowali o potrzebie działań innowacyjnych zarówno w nauce, jak
i w gospodarce oraz komercjalizacji wyników badań naukowych czy kwestii nauczania zagadnień ochrony własności intelektualnej na wszystkich kierunkach studiów. Oprócz prezentacji i wykładów odbyły się
również sesje warsztatowe dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w zakresie
ochrony własności intelektualnej. Zagadnienia seminarium zostały przedstawione przez grono wybitnych
specjalistów: przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków zajmujących się prawem własności intelektualnej oraz ekspertów urzędów patentowych – polskiego i europejskiego. W seminarium udział wzięło 120
rzeczników patentowych szkół wyższych, instytutów naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz
firm i przedsiębiorstw, a także nauczycieli akademickich.
Dwa seminaria „Od pomysłu do komercjalizacji – zbuduj swoją strategię ochrony”
Seminaria odbywały się w ramach X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2016, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Politechnikę Warszawską oraz
Urząd Patentowy RP, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Podczas seminariów zaprezentowane zostały praktyczne aspekty uzyskiwania ochrony własności przemysłowej oraz najnowsze zmiany w przepisach prawnych w tym zakresie. Skoncentrowano się na omówieniu ochrony rozwiązań technicznych, czyli wynalazków i wzorów użytkowych oraz na przedstawieniu tematyki budowy
strategii ochrony dla znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W ramach seminarium uczestnicy mieli
możliwość wysłuchania wykładów wygłaszanych zarówno przez ekspertów UPRP oraz praktyków i rzeczników

sults, patent protection, new trademark registration system, and copyright. An education session addressed
to IP law teachers at universities was for the first time included into the program of the event.
The participants had a possibility to learn about practical aspects of many legal regulations currently in force,
Polish and EU case-law. They also discussed the need for innovative activity both in science and economy,
commercialization of research results, and challenges connected with teaching intellectual property protection
issues in all university faculties.
Apart from presentations and lectures, there were workshop sessions intended for university teachers of IP
and its protection. Among the lecturers of the Symposium were respected experts: representatives of academia, practitioners of IP law, and examiners of the Polish Patent Office and the European Patent Office. The
Seminar was attended by 120 patent attorneys from universities, scientific and research centers, companies
and enterprises, and university teachers.
Two seminars “From concept to commercialization – build your own business strategy”
The seminars were held within the framework of the 10th International Warsaw Inventions Show IWIS 2016,
organized by the Association of Polish Inventors and Rationalizers, Warsaw University of Technology and the
Patent Office of the Republic of Poland under the honorary patronage of the President of Poland Andrzej Duda.
The sessions focused on practical aspects of obtaining protection for industrial property as well as on the latest amendments to the relevant regulations. The presentations concerned in particular the protection of technical solutions, that is inventions and utility models, and the creation of a strategy for trademark and industrial
design protection. The lectures were delivered by the Patent Office’s examiners, IP practitioners and patent
attorneys, as well as representatives of academia who cooperate with technology transfer centers on a daily
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patentowych, jak również przedstawicieli środowisk akademickich współpracujących na co dzień z centrami
transferu technologii. Wydarzenia adresowane były w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw,
środowiska naukowego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
W ramach seminariów towarzyszących wspomnianej wystawie Urząd Patentowy RP zorganizował także stoisko konsultacyjno-informacyjne, gdzie pracownicy Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej udzielali
wystawcom oraz zwiedzającym porad i praktycznych wskazówek w zakresie ochrony własności przemysłowej.

WARSZTATY
Urząd Patentowy RP wraz z firmą Robert Bosch, w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Wynalazców
im. Roberta Boscha” zorganizował warsztaty dla młodych wynalazców pt.: „Wynalazek i co dalej?”.
Podczas warsztatów uczniowie szkół gimnazjalnych mieli za zadanie przygotować w kilkuosobowych grupach rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie człowieka. Ocenie podlegała nie tylko istota rozwiązania, ale także właściwa prezentacja pomysłu, jego specyfika oraz przewidywane koszty wytworzenia

basis. The event was addressed mainly to small and medium-sized enterprises, representatives of academia,
and business intermediaries.
Within the framework of the seminars accompanying the exhibition, the Patent Office of the Republic of Poland organized also an information and consultation stand where staff members of the Patent Literature Department offered practical advice and consultancy on industrial protection issues.

WORKSHOPS
The Patent Office of the Republic of Poland jointly with Robert Bosch Sp. z o.o., within the framework of Robert Bosch Academy of Inventors organized workshops entitled “An Invention and What Next?” addressed
to young inventors.
During the workshop, secondary school students, divided into teams, were given a task of coming up with
a solution that would be helpful in everyday life. What was assessed was not only the idea of the solution
but also the very presentation of the idea, its specificity, as well as the estimated costs of production and im-
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i wdrożenia wynalazku do produkcji. Poszczególne grupy gimnazjalistów starały się przekonać do zainwestowania w swój produkt, przedstawić sytuację w zakresie istniejącej na rynku konkurencji, a także nakreślić
plany rozwojowe na najbliższe lata.
Podczas warsztatów szczególna uwaga była skoncentrowana wokół rozwijania tzw. kompetencji miękkich,
a zwłaszcza umiejętności atrakcyjnej prezentacji swojego projektu. Konkurujące grupy miały za zadanie
wyłonić spośród siebie liderów, asystentów, osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne rozwiązania,
rozłożyć pracę pomiędzy członków grupy, przygotować graficzny projekt i w ciekawy sposób zaprezentować go jury.
Prezentacje odbywały się pod okiem opiekuna naukowego i twórcy kilkuset wynalazków – dr. Antoniego
Latuszka. Uczestnicy wysłuchali ponadto wykładu nt. ochrony własności intelektualnej i działań Urzędu Patentowego.
Warsztaty pt. „Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym
– czy jesteśmy innowacyjni?”
Wydarzenie zostało zorganizowane w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w ramach realizowanego przez Urząd Patentowy RP, we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, projektu

plementation. Each team of students tried to convince the jury to invest in their product, outline the existing
competition on the market, and present a business plan for the coming years.
A special attention was paid to the formation of the so-called soft skills, particularly to an attractive presentation of own projects. The competing teams were tasked with choosing a leader, an assistant, a person
charged with technical issues, assign particular tasks to team members, prepare a graphic project, and present it in an interesting way to the jury.
Presentations were held under professional guidance of a scientist and author of a few hundreds of inventions, Dr Antoni Latuszek. Besides, participants listened to a lecture on the protection of intellectual property
and the activities of the Patent Office of the Republic of Poland.
Workshop titled “Intellectual Property in pharmaceutical and medical industry
– are we innovative?”
The event was organized in the International Center of Culture in Krakow within the framework of a research
project “IP and socio-economic development. Innovation in the Polish pharmaceutical and medical sector”
implemented by the Patent Office of the Republic of Poland in cooperation with the World Intellectual Property
Organization.
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badawczego „Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny. Innowacyjność w polskim sektorze
farmaceutyczno-medycznym”.
W trakcie warsztatów zaprezentowano wstępne wyniki projektowych analiz ekonomicznych i patentowych
dotyczących polskich przedsiębiorstw z sektora ochrony zdrowia, takich jak firmy farmaceutyczne, producenci urządzeń medycznych i dostawcy usług medycznych. Uczestnicy warsztatów mogli przekonać się,
że informacja patentowa dostarcza cennych danych biznesowych nt. rozwoju sektora w Polsce i zagranicą.
Dyskusje w dalszej części spotkania były podzielone na trzy sesje tematyczne uwzględniające wsparcie
instytucji publicznych, współpracę nauki z biznesem i wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw
w sektorze farmaceutyczno-medycznym. Partnerami wydarzenia był Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Adamed Sp. z o.o. oraz Polpharma Sp. z o.o. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym
zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 50 osób reprezentujących różne grupy zawodowe: administrację rządową, środowisko naukowe, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, prawników i rzeczników patentowych.

SPOTKANIA KONSULTACYJNO-INFORMACYJNE
W 2016 roku zorganizowano w siedzibie Urzędu Patentowego 6 spotkań konsultacyjno-informacyjnych,
podczas których wykładowcami byli wybitni specjaliści oraz praktycy w dziedzinie prawa własności
intelektualnej. W związku z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, która zaczęła obowiązywać od 15 kwietnia 2016 roku, wprowadzającą zmianę systemu badawczego na system sprzeciwowy
– połowa spotkań dotyczyła problematyki znaków towarowych. W spotkaniach uczestniczyło łącznie
ponad 450 osób.

Preliminary results of economic and patent analysis concerning Polish enterprises from the health sector,
such as pharmaceutical companies, manufacturers of medical equipment and medical service providers
were presented during the workshop. The participants had a possibility to check for themselves the real
value of patent information for business, in that case, the development of the pharmaceutical sector in Poland
and other countries. Further discussions were divided into three sessions devoted to the support of public
institutions, cooperation of science and business, and support for the innovation of Polish enterprises from
the pharmaceutical and medical sector. The Partners of the event were: Association of Polish Producers
of Pharmaceuticals, Adamed sp. z o.o., and Polpharma sp. z o.o.. The workshop turned out to be a success
– it was attended by over 50 participants representing various groups of professionals: government administration, academia, entrepreneurs, business intermediaries, lawyers, and patent attorneys.

INFORMATION AND CONSULTATION MEETINGS
In 2016 the Patent Office of the Republic of Poland organized 6 information and consultation meetings.
Among the speakers were eminent experts and practitioners in intellectual property law. Due to the amendments to the Industrial Property Law, which entered in force on 15th April 2016, and replaced the examination system with the opposition system – half of the meetings were devoted to trademark issues. Over 450
participants took part in all the meetings.
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KONKURSY
Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2016
Konkurs został zorganizowany przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Polską Akademią Dzieci oraz
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, w którym odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trzeciej
już edycji tego wydarzenia. Skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5–13 lat. Jego celem jest kształtowanie nie tylko kreatywności wśród bardzo młodych twórców, ale również promowanie aktywnej, zaangażowanej postawy młodego wynalazcy. Inicjatywa ta była okazją do realizacji twórczych pomysłów i konstruowania nowych rozwiązań. Projekty można było zgłaszać w dwóch kategoriach: wynalazki lub rozwiązania
techniczne oraz gry planszowe i komputerowe. Nadesłano 99 aplikacji z całej Polski, w tym projekty będące
efektami prac zespołowych. Przy ocenie projektów konkursowych jury brało pod uwagę: oryginalność pomysłu, wynalazczość propozycji, treści edukacyjne gier, użyteczność, jakość pomysłu i wykonania. Spośród
wszystkich aplikacji, wyróżniono 16 prototypów dziecięcych wynalazków oraz gier planszowych i komputerowych (po 8 z każdej kategorii). Autorzy wytypowanych prac otrzymali nagrody finansowe oraz tytuły
Szkolnych Ambasadorów Wynalazczości 2016, co wzbudziło entuzjazm wszystkich nagrodzonych. Fundatorami nagród były następujące podmioty, organizacje i instytucje wspierające innowacyjność i kreatywność:
Polska Akademia Dzieci, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centrum Nauki Kopernik, Ministerstwo Kultury

COMPETITIONS
Ambassador of School Innovation Competition 2016
The competition was organized by the Patent Office of the Republic of Poland jointly with the Polish Children’s
Academy and the Museum of Technology and Industry where the prize award ceremony of the third edition
of the event took place. The competition was addressed to children and youth at the age of 5-13. The aim
of the initiative is fostering creative attitudes in very young creators and promotion of an active, engaged young
innovator attitude. It was a great occasion to implement creative ideas and create new solutions. The projects
to enter into competition could belong to any of the two categories: inventions and technical solutions, or
board and computer games. 99 applications including team projects were sent from Poland. At the assessment, the jury looked at originality of the project, its innovative character, educational value of the games, usefulness, the quality of the idea and its realization. Of all the applications, 16 prototypes of children’s inventions
and board and computer games were awarded (8 in each category). Best authors were given financial awards
as well as the title of Ambassador of School Innovation 2016, which raised enthusiasm in the participants.
The sponsors of the awards were the following entities, organizations and institutions who support innovation and creativity: Polish Children’s Academy, Ministry of National Education, Copernicus Science Centre,
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i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju, Minister Edukacji Narodowej, Funiversity, PKO Bank Polski S.A., CzuCzu, Xplorer Team, Wydawnictwo Media Rodzina, Wydawnictwo Dwa Pionki, Super Memo,
Manufaktura Cukierków, Marwit, Wonder, Wydawnictwo Jacobsony, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo
Muchomor, Wydawnictwo Zielona Sowa, SmartLab.
VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”
Konkurs organizowany jest co roku przez Politechnikę Świętokrzyską przy wsparciu Urzędu Patentowego RP
w ramach projektu pt. „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej”. Stanowi on część programu realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Kreator innowacyjności – wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatywa ta adresowana jest do studentów i doktorantów będących studentami studiów dziennych, którzy w swoim indywidualnym lub zespołowym dorobku
naukowym posiadają chronione lub zgłoszone do ochrony przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe lub przemysłowe. Jednym z kryteriów konkursowej rywalizacji jest przedstawianie
do oceny prototypów lub modeli prezentowanych podczas wystaw i targów oraz posiadających istotny
potencjał praktycznego zastosowania. Wydarzenie ukierunkowane jest na wsparcie młodych twórców
i stwarza warunki popularyzacji i promocji wyników ich pracy. Konkurs przeprowadzany jest przy udziale
wielu instytucji i partnerów wspierających rozwój młodej wynalazczości, m.in. Stowarzyszenia Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów. Laureaci konkursu mają okazję promować swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie oraz poprzez udział w Krajowej Giełdzie Wynalazczości,
a także w spotkaniach brokerskich, prezentacje w Katalogu Wynalazków Studenckich oraz rejestrację

Ministry of Culture and National Heritage, Ministry of Development, Minister of National Education, Funiversity, PKO Bank Polski SA, CzuCzu, Xplorer Team, Wydawnictwo Media Rodzina, Wydawnictwo Dwa Pionki,
Super Memo, Manufaktura Cukierków, Marvit, Wonder, Wydawnictwo Jacobsony, Wydawnictwo Jedność,
Wydawnictwo Muchomor, Wydawnictwo Zielona Sowa, SmartLab.
6th edition of the annual competition “Student-Inventor”
The competition is organized annually by Kielce University of Technology with the support of the Patent Office of the Republic of Poland within the framework of the “Systemic Support of Student Innovation” project.
It is part of the program implemented by the Minister of Science and Higher Education entitled “Creator of Innovation – Support of Innovative Academic Entrepreneurship”. The competition was held under the honorary
patronage of the Minister of Science and Higher Education, Minister of Development, President of the Patent
Office of the Republic of Poland, and the National Centre for Research and Development. The initiative is addressed to students and postgraduates, who in their academic portfolio have some IP objects: inventions,
utility models, or industrial designs, either protected or filed for protection. One of the competition criteria
is presentation of the prototypes or models that have been showcased at exhibitions and fairs and have
a considerable potential for practical application. The event aims at giving support to young creators and making favorable conditions for dissemination and promotion of the results of their work. The competition is held
with the participation of many partners and institutions who support the development of young inventors,
such as, among others, the Association of Polish Inventors and Rationalizers. Prize-winners of the competition
have a chance to promote their solutions at the International Exhibition of Inventions in Geneva as well as at
the National Exhibition of Inventions, brokerage events, presentations in the Student Inventions Catalogue as
well as registration in the Student Inventions Database, which contributes to networking with partners who are
interested in the implementation of their solutions.
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w Bazie Danych Wynalazków Studenckich, co sprzyja nawiązywaniu współpracy z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem zaprezentowanych rozwiązań.
14. edycja konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat,
a także 4. edycja konkursu na krótki film i informację medialną, które poświęcone były problematyce
własności intelektualnej
Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspierana jest przez
Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co świadczy o tym, że najwyższe instytucje państwowe
doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez liczne środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością angażują się w prace konkursowego Jury wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie
władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.
Inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera także liczne grono życzliwych Fundatorów, w tym zwłaszcza
Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Kancelaria Rzeczników Patentowych Polservice, Kancelaria Patentowa Patpol, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

14th edition of the annual competition for the best postdoctoral, doctoral, master’s, student’s
theses, artistic poster, and 4th edition of the competition for a short film and press release
on the subject of industrial property protection
The idea of the annual competitions organized by the Patent Office of the Republic of Poland is supported
by the Ministry of Development, Ministry of Science and Higher Education, Ministry of Culture and National
Heritage, and Ministry of Agriculture and Rural Development. Such wide support on the part of central state
institutions is a sign of their recognition of the need for dissemination of knowledge on the protection of technical, scientific and design solutions. The initiative is also supported by opinion-formers. Respected scientists
and artists, including rectors and authorities of the leading Polish universities willingly engage in the work
of the jury, which results in a continuous increase in the level of the works entered for the competition as well
as awarded.
The initiative of the Patent Office of the Republic of Poland is supported by a wide circle of benefactors, including in particular Polish Banks Association, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan, Polish Chamber of Patent Attorneys, PATPOL European and Polish Patent and Trademark Attorneys, POLSERVICE Patent
and Trademark Attorneys Office, NASK Scientific and Academic Computer Network, publishing companies
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Teraz Polska, firma Fakro oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Organizacja Własności
Intelektualnej. Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę
konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów.
Zgłaszane projekty artystyczne są wykorzystywane przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu społecznej świadomości na temat ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych. Dotychczasowe edycje konkursu umożliwiły dostrzeżenie
i wyróżnienie wielu utalentowanych twórców i naukowców, którzy w swojej działalności podejmują tematykę
własności przemysłowej, która jest istotnym elementem warunkującym rozwój innowacyjnej gospodarki.
14. edycja konkursów ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP zaowocowała przyznaniem łącznie 60 nagród
i wyróżnień dla autorów prac naukowych, projektów plakatów, przekazów medialnych oraz filmów. Nagrodzono 26 prac naukowych, w tym: 2 rozprawy habilitacyjne, 3 prace doktorskie oraz 21 prac magisterskich.
Nagrodzono również 20 projektów plakatów. W 4. edycji konkursów na krótki film i informację medialną
o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej nagrodzono 9 filmów oraz wręczono nagrody
indywidualne 10 dziennikarzom, a także nagrody „WIPO IP Enterprise Trophy” przyznane pięciu redakcjom
przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie wykorzystania własności intelektualnej jako narzędzia rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i technologicznego. WIPO uhonorowała także wyróżnieniem indywidualnym „Medal
for Creativity” dr. inż. Antoniego Latuszka z Politechniki Warszawskiej za całokształt działalności służącej
wspieraniu innowacyjności, szczególnie wśród młodego pokolenia twórców rozwiązań technicznych. Specjalną nagrodę WIPO „Schoolchildren’s Trophy” otrzymał natomiast Jakub Krzywonos, uczeń V klasy Szkoły
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ociecku Łużyckim, za wynalazek mechanicznej ręki.

Wolters Kluwer and Jedność, “Teraz Polska” Polish Promotional Emblem Foundation, Fakro company, Association of Polish Producers of Pharmaceuticals Producenci Leków PL. Special awards for the winners are also
granted by the World Intellectual Property Organization. With such an impressive support and cooperation,
the Patent Office of the Republic of Poland can continuously improve the formula of the competition to offer
new possibilities for the promotion of the most valuable achievements.
Artistic works that are entered for the competition are used by the Patent Office of the Republic of Poland
in numerous promotional activities aimed at raising social awareness on industrial property protection and are
published in many educational publications. Previous editions of the competition contributed to spotting
and awarding many talented creators and scientists who take up the theme of industrial property as an important factor in the development of innovative economy.
14th edition of the competition organized by the Patent Office of the Republic of Poland resulted in 60 awards
and distinctions for the authors of scientific works, posters, press releases and films. 26 scientific works were
awarded, including 2 postdoctoral, 3 doctoral, and 21 master’s theses. Besides, 20 posters were awarded.
In 4th edition of a short film and press release competition on the subject of industrial property protection 9
films and 10 journalists were awarded. “WIPO IP Enterprise Trophy”, the award granted by the World Intellectual Property Organization, in recognition of special dedication to the promotion of intellectual property as
a tool for economic, social, cultural and technological development, went to five editorial offices. WIPO “Medal
for Creativity” was awarded to Dr Antoni Latuszek from Warsaw University of Technology for life achievements
for promotion of innovation, in particular among young generation of creators of technical solutions. “Schoolchildren’s Trophy”, WIPO special award, went to Jakub Krzywonos, K. Makuszyński Primary School fifth-year
student in Ocieck Łużycki, for an invention of a mechanical hand.
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Spotkanie gimnazjalistów i licealistów z młodymi wynalazcami w Urzędzie Patentowym RP
pt. „I ty możesz zostać wynalazcą!”
Urząd Patentowy RP wspólnie z Politechniką Warszawską, Fundacją JWP oraz Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) zorganizował spotkanie dla uczniów ze stołecznych gimnazjów i liceów
w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziewczyny na Politechniki!”, koordynowanej przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy”.
W otwarciu warsztatów wzięli udział m.in. dr Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz
Wiceprezes SPWiR – dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, który wręczył młodym wynalazcom zaproszenia
na 10. Międzynarodową Warszawską Wystawę Wynalazków IWIS 2016.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały między innymi innowacje medyczne, a wśród nich urządzenie, które przy pomocy infradźwięków pomaga diagnozować i leczyć chore organy człowieka. Młodzi
wynalazcy podzielili się swoimi zainteresowaniami w zakresie budowy amatorskich rakiet sondażowych
i zaprezentowali innowacyjną lampę „Kandelka” z wbudowaną inteligentną żarówką LED. Przedstawiono
także innowacyjny projekt „Incredibile dictu”, dotyczący wpływu lokalnych hodowli ryb na środowisko
naturalne.

A meeting of secondary school students with young inventors in the Patent Office
of the Republic of Poland entitled “You Too Can Become an Inventor!”
The Patent Office of the Republic of Poland together with Warsaw University of Technology, JWP Foundation,
and Association of Polish Inventors and Rationalizers (SPWiR) organized a meeting for secondary school
students from Warsaw within the framework of “Girls Go Polytechnic!” – a national campaign coordinated
by the Perspektywy Foundation.
The workshops were opened by, among others, Dr Bianka Siwińska from Perspektywy Foundation and Dr
Łukasz Kaczmarek, Vice-President of SPWiR, who invited young inventors to visit 10th International Exhibition
of Inventions in Warsaw IWIS 2016.
At the workshop, there was a presentation of medical innovations, among them a device using infrasounds
which helps diagnose and treat sick organs of the body. Young inventors shared their interests in constructing
amateur sounding rockets and presented an innovative lamp – ‘Kandelka’ with a built-in intelligent LED bulb.
There was also a showcase of an innovative project – ‘Incredible dictu’ which deals with the influence of local
fish farms on the environment.
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CENTRUM INFORMACJI O OCHRONIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
Bardzo istotnym kanałem upowszechniania informacji i wiedzy z zakresu praw na dobrach niematerialnych jest Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, które od 2016 roku jest statutową
komórką organizacyjną Urzędu Patentowego RP. Podstawowym zadaniem Centrum jest udzielanie
informacji o ochronie własności przemysłowej i postępowaniach prowadzonych przez Urząd Patentowy RP. Centrum poza podstawowymi sposobami komunikacji, takimi jak telefon, e-mail czy obsługa
bezpośrednia, wykorzystuje również dodatkowe techniki informacyjne, takie jak: dwujęzyczna usługa przewodnika głosowego (IVR – Interactive Voice Response), usługa komunikacji niewerbalnej dla
osób niesłyszących i niedosłyszących oraz Punkt Spotkań z ekspertami urzędu – zapewniający znaczną oszczędność czasu poprzez precyzyjne umawianie spotkań z ekspertami. Jedną z interaktywnych
form kontaktu ułatwiających załatwianie spraw w Urzędzie Patentowym RP jest również współpraca
w ramach Pojedynczego Punktu Kontaktowego dostępnego na portalu biznes.gov.pl. W 2016 roku
pracownicy Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej przeprowadzili 26 tys. rozmów
telefonicznych, odpowiedzieli na 860 wiadomości e-mail oraz blisko 490 razy kontaktowali się telefonicznie z interesantami przekazując informacje zwrotne. W punkcie obsługi bezpośredniej zostało
przyjętych ponad 2,6 tys. interesantów, którzy zgłosili się do Urzędu osobiście. Łącznie Centrum przyjęło i obsłużyło ponad 30 tys. zapytań skierowanych przez użytkowników systemu ochrony własności
przemysłowej oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Patentowego RP.

INDUSTRIAL PROPERTY PROTECTION INFORMATION CENTRE
A very important means of dissemination of knowledge and information on industrial property rights is Industrial Property Protection Information Centre, which since 2016 has been a statutory organizational unit
of the Patent Office of the Republic of Poland. The main responsibility of the Centre is providing information
on the protection of industrial property and the proceedings conducted by the Patent Office of the Republic
of Poland. Apart from the regular means of communication, such as telephone, email, and personal service,
the Centre makes use of complementary information technologies, such as bilingual IVR (Interactive Voice Response), non-verbal communication service for people who are deaf or hearing impaired, and a Point of Meetings with Examiners of the Patent Office of the Republic of Poland, by means of which it is possible to make
a personal appointment with an examiner of the Patent Office. One of the interactive forms of contact with
the Patent Office is cooperation within the framework of a single Point of Contact accessible at www.biznes.
gov.pl. In 2016 staff members of the Industrial Property Protection Information Centre made 26 thousand telephone calls, replied to 860 emails, and made nearly 490 back calls to provide information. The Point of Meetings received over 2.6 thousand customers who visited the Patent Office in person. Overall, the Information
Centre received and processed over 30 thousand questions from users of IP protection system and other
entities interested in obtaining information on the activities of the Patent Office of the Republic of Poland.
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PUBLIKACJE
Do zadań Urzędu Patentowego, zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej, należy publikacja wydawnictw oficjalnych takich jak: Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP) oraz Wiadomości Urzędu Patentowego
(WUP). Oba tytuły dystrybuowane są przez Urząd zarówno w formie elektronicznej, poprzez zamieszczenie
ich na stronie internetowej Urzędu, jak i formie papierowej.
Publikacja informacji o dokonanych w Urzędzie zgłoszeniach wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz sprzeciwów od zgłoszeń znaków towarowych następuje w BUP. Natomiast w WUP zamieszczana jest informacja o już udzielonych prawach wyłącznych oraz publikowane są m.in. decyzje o odmowach udzielenia praw, umorzeniach postepowań, 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 2016 opublikowano 4.596 ogłoszeń o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych oraz 13.568 ogłoszeń o zgłoszonych znakach towarowych. Natomiast w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” w roku 2016 opublikowano 4.408 ogłoszeń o udzielonych patentach
na wynalazki i prawach ochronnych na wzory użytkowe, 1.210 ogłoszeń o udzielonych prawach z rejestracji
na wzory przemysłowe oraz 9.443 ogłoszeń o udzielonych prawach ochronnych na znaki towarowe. Łącznie
w 2016 roku wydano 26 numerów „Biuletynu Urzędu Patentowego” oraz 12 numerów „Wiadomości Urzędu
Patentowego” w łącznym nakładzie 3.830 egzemplarzy.

PUBLICATIONS
Among the statutory responsibilities of the Patent Office of the Republic of Poland is publication of official
publications, such as “Bulletin of the Patent Office” (Biuletyn Urzędu Patentowego – BUP) and “Communications of the Patent Office” (Wiadomości Urzędu Patentowego – WUP). Both titles are distributed by the Patent
Office both in electronic form (on the website) and in paper form.
Publication of information on patent, utility model, and trademark applications filed for protection as well as
oppositions filed with the Patent Office is published in “Bulletin of the Patent Office” (BUP). In “Communications of the Patent Office” (WUP) there is information on the grant of exclusive right, publication of, among
others, decisions on the refusal of granting rights, discontinuance of the proceedings, invalidation of the right,
changes in the registers, and declaration of lapse of the right. In this way, all interested parties can have access to the most updated information on industrial property objects. The official publications of the Patent
Office of the Republic of Poland have a very important role in the system of industrial property protection
in Poland through the provision of the basic data concerning the application filed for protection and the exclusive rights already granted. Besides, “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
of the Republic of Poland, official announcements and communications.
In 2016, 4,596 announcements on inventions and utility models filed for protection and 13,568 announcements on trademarks filed for registration were published in the “Bulletin of the Patent Office”.
In the “Communications of the Patent Office” in 2016, there were 4,408 announcements on granted patents
and rights of protection for utility models, 1,210 announcements on granted rights in registration for industrial designs and 9,443 announcements on granted rights of protection for trademarks. Altogether in 2016,
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Publikowane przez Urząd opisy patentowe stanowią część składową wydawanych przez Urząd dokumentów patentowych W 2016 roku opublikowanych zostało 3.730 opisów patentowych. Ponadto opublikowano
666 opisów ochronnych wzorów użytkowych, 1.262 opisy ochronne wzorów przemysłowych, a także 8.468
tłumaczeń patentów europejskich.
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
dotychczasowych publikacji, jak i przygotowywane są nowe opracowania. W 2016 roku Urząd wydał tekst
ustawy Prawo własności przemysłowej w formie ujednoliconej publikacji oraz nową edycję „Poradnika wynalazcy”, a także podręcznik dla kadry zarządzającej „Własność intelektualna w działalności gospodarczej”
oraz broszurę „Ochrona znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej”. Urząd wydał również serię
trzech przewodników: „Znaki towarowe – Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak
towarowy”, „Znaki towarowe – Podstawy sprzeciwu” oraz „Znaki towarowe – Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy”.

26 issues of the “Bulletin of the Patent Office” and 12 issues of the “Communications of the Patent Office”
were published, in the total number of 3,830 copies.
Patent specifications published by the Patent Office constitute part of patent documents issued by the Patent
Office. In 2016, 3,730 patent specifications, 666 utility model specifications, 8,468 translations of European
patents, and 1,262 industrial design specifications were published.
Apart from the above-mentioned, the Patent Office of the Republic of Poland publishes many publications aimed
at dissemination of knowledge on IP protection, including guidebooks and brochures. Considering a continuously 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 2016,
the Patent Office of the Republic of Poland published new editions of the Industrial Property Law in the standardized version and of “Poradnik wynalazcy”, as well as a guidebook for managerial staff “Własność intelektualna
w działalności gospodarczej”, and a brochure “Ochrona znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej”. The
Patent Office of the Republic of Poland also published a series of three guidebooks devoted to trademark issues:
“Znaki towarowe – postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy”, “Znaki towarowe
– Podstawy sprzeciwu”, and “Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy”.
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Dynamiczny rozwój bardzo zróżnicowanych form i przejawów twórczości intelektualnej związanej z nauką,
techniką i przedsiębiorczością sprawia, że rola Urzędu Patentowego RP nie ogranicza się jedynie do zadań związanych z orzekaniem i podejmowaniem decyzji dotyczących praw wyłącznych. Wypełniając
swoją misję, Urząd jest także ośrodkiem wspierającym rozwój innowacyjności, upowszechniającym wiedzę
o ochronie własności przemysłowej, inspirującym inicjatywy ukierunkowane na transfer technologii oraz
podejmującym wiele innych działań służących zwiększaniu potencjału innowacyjnego w Polsce. Realizując
tak złożone zadania pracownicy Urzędu Patentowego RP mają do dyspozycji własne czasopismo – „Kwartalnik UPRP”, na łamach którego publikowane są materiały związane z teorią i praktyką ochrony własności
przemysłowej. „Kwartalnik UPRP” stanowi także forum służące rozwojowi wielu dyscyplin wiedzy związanych
z problematyką praw na dobrach niematerialnych. Pismo poświęca także uwagę sprawom pracowniczym,
socjalnym oraz organizacyjnym. Wszystkie dotychczas wydane numery czasopisma dostępne są w formie
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter „Kwartalnik
UPRP” kierowany jest także do szerokiego grona czytelników zainteresowanych zagadnieniami ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także różnorodnymi aspektami funkcjonowania Urzędu. Do grona autorów publikacji zamieszczanych w „Kwartalniku” należą nie tylko pracownicy Urzędu, ale również
naukowcy oraz praktycy zajmujący się szeroko pojętą problematyką własności intelektualnej.

The dynamic development of various forms of intellectual creation connected with science, technology
and entrepreneurship makes the role of the Patent Office even wider, as it is not limited just to examining applications and making decisions concerning exclusive rights. Through fulfilling its mission, the Patent Office
acts as a centre for the support of innovation, dissemination of knowledge on industrial property protection,
inspiring initiatives aimed at technology transfer, and undertaking many other efforts for increasing the innovative potential in our country. To facilitate the implementation of the above mentioned tasks, staff members
of the Patent Office of the Republic of Poland have their own magazine “Kwartalnik Urzędu Patentowego RP”
(a quarterly). The articles published in the quarterly deal with both theory and practice of industrial property
protection. “Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” serves as a wide platform for the development of many fields
of knowledge connected with IP rights. The magazine deals also with staff, social and organizational issues.
All the previous editions of the magazine are available in paper form and online (at the Patent Office website).
Due to its multidisciplinary character, the magazine is addressed to a wide range of readers interested in industrial property protection and copyright, and in various aspects of functioning of the Patent Office. Among
the authors who contribute to the content of the quarterly magazine are both staff members of the Patent
Office as well as scientists, practitioners dealing with various issues of intellectual property.
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Urząd Patentowy RP oferuje użytkownikom rozbudowany serwis internetowy, zawierający kompendium
wiedzy na temat polskiego i międzynarodowego systemu patentowego, informacje bieżące oraz elektroniczne wersje oficjalnych publikacji, takich jak „Biuletyn Urzędu Patentowego”, „Wiadomości Urzędu Patentowego”, opisy patentowe, opisy ochronne wzorów użytkowych, opisy ochronne wzorów przemysłowych,
tłumaczenia patentów europejskich, „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. W 2016 roku z serwisu internetowego UPRP
skorzystało ponad 350 tys. użytkowników, którzy dokonali blisko 820 tys. wejść na stronę Urzędu.
Istotnym udogodnieniem dla wszystkich osób korzystających z informacji patentowej jest specjalny serwer
publikacji umożliwiający dostęp online do pełnych tekstów polskich opisów patentowych, opisów wzorów użytkowych, opisów wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń patentów europejskich, które uzyskały
ważność na terytorium Polski. Urząd zapewnia internautom także bezpłatny dostęp do multimedialnego
pakietu edukacyjnego IP Panorama, który powstał we współpracy z Koreańskim Urzędem Patentowym
(KIPO), Koreańskim Stowarzyszeniem Promocji Wynalazczości (KIPA) oraz Światową Organizacją Własności
Intelektualnej (WIPO). Urząd oferuje także użytkownikom systemu ochrony własności przemysłowej dostęp
do Internetowej Platformy Edukacyjnej zawierającej kompendium wiedzy o ochronie praw na dobrach niematerialnych.

The Patent Office of the Republic of Poland offers a fully developed Internet website which contains a wide collection of information on the Polish and international patent systems, current information as well as electronic
versions of official publications, such as “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 abovementioned content, the website 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
on the procedures in various systems of industrial property protection. Throughout the year 2016 there were
more than 350 thousand visitors to the website of the Patent Office and almost 820 thousand hits.
A useful and practical tool for all users of patent information is a special server of publications 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. The Patent Office also ensures
a free access to IP Panorama – multimedia educational toolkit, implemented in cooperation with the Korean
Intellectual Property Office (KIPO), the Korean Invention Promotion Association (KIPA), and the World Intellectual Property Organization (WIPO). The Patent Office of the Republic of Poland offers to users of the industrial property protection system an access to the Internet Educational Platform which contains compendium
of knowledge on the protection of intellectual property rights.
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Ochrona praw wyłącznych w zakresie własności przemysłowej regulowana jest nie tylko przepisami krajowymi, ale także porozumieniami, traktatami i umowami międzypaństwowymi. Realizacja tych zobowiązań
wymaga od Urzędu Patentowego RP stałej współpracy z wieloma organizacjami międzynarodowymi, takimi
jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejska Organizacja Patentowa (EOP) oraz
z instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
(EUIPO), Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej w sprawach związanych z kształtowaniem prawa własności przemysłowej.
W 2016 roku przedstawiciele Urzędu Patentowego RP brali udział w pracach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, które koncentrowały się głównie na kwestiach związanych z reformą systemu współpracy patentowej na podstawie Układu waszyngtońskiego, 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
międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych. Urząd Patentowy RP
był również reprezentowany na 56. zwyczajnej sesji Zgromadzeń WIPO. W trakcie sesji tych Zgromadzeń
Urząd Patentowy RP zawarł umowę o współpracy z Koreańskim Urzędem Własności Intelektualnej (KIPO)
dotyczącą programu Patent Prosecution Highway (PPH), podpisano również umowę o współpracy dwustronnej z Albańską Dyrekcją Generalną ds. Patentów i Znaków Towarowych.
Ponadto przedstawiciele Urzędu wzięli udział w szeregu konferencji, seminariów i warsztatów organizowanych przez WIPO wspólnie z państwami członkowskimi. Najważniejszym wydarzeniem była konferencja zorganizowana wspólnie przez WIPO i Chiński Urząd Własności Intelektualnej w ramach zainicjowanego przez
Chiny programu promowania rozwoju i wzmacniania współpracy wśród krajów położonych wzdłuż tzw.
Jedwabnego Szlaku (Intellectual Property for Countries along the Belt and Road). Istotnym wydarzeniem

Protection of exclusive rights with respect to industrial property is regulated not only by domestic regulations but also by means of international agreements and treaties. In order to fulfil its international obligations the Patent Office of the Republic of Poland cooperates permanently with international organizations,
particularly with the World Intellectual Property Organization (WIPO), the European Patent Organization (EPO)
as well as the European Union institutions, such as the European Union Intellectual Property Office (EUIPO),
the European Commission, and the Council of the European Union in the matters connected with the development of industrial property law.
In 2016, representatives of the Patent Office of the Republic of Poland engaged in the work of the World Intellectual Property Organization concerning in particular the reform of the patent cooperation based on the Patent
Cooperation Treaty (PCT), harmonization of substantive patent law, further improvement of the Madrid System
for the international registration of trademarks and the Hague System for the international registration of industrial designs as well as modifications of the Nice Classification for the international registration of trademarks.
The Patent Office of the Republic of Poland was represented at 56th Series of Meetings of the Assemblies
of the Member States of WIPO. In the course of the Assembly sessions the Patent Office of the Republic
of Poland concluded a cooperation agreement with the Korean Intellectual Property Office (KIPO) concerning the Patent Prosecution Highway (PPH). Besides, a bilateral cooperation agreement was signed with
the Albanian General Directorate of Patents and Trademarks.
Representatives of the Patent Office of the Republic of Poland participated in many conferences, seminars,
and workshops organized by WIPO in cooperation with member states. The most significant event was
a conference organized jointly by WIPO and the State Intellectual Property Office of the People’s Republic
of China within the framework of the China-initiated program for the promotion of development and support
of cooperation among the countries along the so-called Silk Road (Intellectual Property for Countries along
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była również konferencja dla Szefów Urzędów własności intelektualnej zorganizowana w Pekinie, a także
konferencja nt. Building Respect for IP w Szanghaju. Na konferencji pekińskiej wystąpienia strony polskiej
poświęcone były m.in. różnorodnym aspektom zarządzania kapitałem ludzkim w Urzędzie Patentowym
w kontekście podnoszenia sprawności organizacyjnej instytucji oraz polityki kadrowej w korpusie eksperckim i służbie cywilnej. Delegacja UPRP przedstawiła także prezentację na temat integracji działań urzędów
patentowych w ramach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, zwłaszcza w obszarach upowszechniania tematyki ochrony własności intelektualnej oraz wspierania działań przedsiębiorców, a także wymiany doświadczeń pomiędzy urzędami zwłaszcza w odniesieniu do polityki zarządczej.
Przedstawiciele Urzędu brali udział w pracach Europejskiej Organizacji Patentowej prowadzonych w ramach Rady Administracyjnej, Komisji Specjalnej Rady Administracyjnej, Komitetu Budżetowego, Komitetu
Prawa Patentowego, Komitetu Wspierającego Techniczno-Operacyjnego tej Organizacji, a także w ramach
Programu Współpracy Dwustronnej (BCP). Prace Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego EOP były poświęcone realizacji kolejnych etapów wdrożenia planów działania w zakresie zasobów
ludzkich, inwestycji, standardów jakości, informatyki oraz współpracy z państwami członkowskimi. Prowadzono również prace w ramach Komisji Specjalnej, które koncentrowały się na wprowadzeniu instrukcji
administracyjnej regulującej praktyczne aspekty stosowania mechanizmu bezpieczeństwa w zakresie kompensowania ewentualnych strat finansowych państw członkowskich wynikających z wprowadzenia patentu

the Belt and Road). An important event was also a conference for presidents of intellectual property offices organized in Beijing, as well as a conference on “Building Respect for IP” in Shanghai. At the Beijing conference,
presentations delivered by the Polish delegation were devoted to, among others, various aspects of human
resources management in the patent office in the context of raising its organizational efficiency and a staff
policy in the Corps of Examiners and the Civil Service. Apart from that, the delegation of the Patent Office
of the Republic of Poland made a presentation on integration of patent offices’ activities within the framework
of the so-called New Silk Road, in particular in the area of the dissemination of knowledge on intellectual
property protection and the support for entrepreneurs as well as the exchange of experiences among patent
offices, especially concerning management policy.
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 programs on: human resources, information technology, investment, quality standards,
as well as cooperation with the member states. The work of the Select Committee of the Administrative Council
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europejskiego o skutku jednolitym. Komisja Specjalna zapoznała się również ze wstępnymi propozycjami
Komisji Europejskiej dotyczącymi propozycji rozwiązań zmierzających do wspierania małych i średnich
przedsiębiorstw państw członkowskich Unii Europejskiej.
Przedstawiciele Urzędu aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu Urzędu Unii Europejskiej ds.
Własności Intelektualnej (EUIPO), Komitetu Budżetowego, Komitetu Łącznikowego ds. współpracy technicznej, Komitetu Łącznikowego ds. znaków towarowych, Komitetu Łącznikowego ds. wzorów przemysłowych oraz w spotkaniu EUIPO Academy Network 2016. Urząd Patentowy RP delegował również swoich
przedstawicieli na posiedzenia grup roboczych w ramach projektów realizowanych wspólnie z EUIPO,
a także na seminaria dotyczące praw własności intelektualnej, kwestii proceduralnych i dowodowych oraz
orzecznictwa.
W I połowie 2016 roku kontynuowane były intensywne prace przedstawicieli urzędów do spraw własności
intelektualnej państw Grupy Wyszehradzkiej w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia, z dniem 1 lipca,
działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) pełniącego funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT). Od dnia 1 lipca rozpoczęły się też regularne posiedzenia Rady Administracyjnej WIP (RA)oraz
dwóch grup roboczych. Posiedzenia RA odbyły się w Budapeszcie, Pradze oraz przy okazji posiedzenia

was focused on the implementation of administrative instruction to regulate practical aspects of the safety mechanism with regard to compensating member states for prospective financial losses as a result of the introduction
of the unitary patent. The Select Committee also analysed preliminary proposals of the European Commission
concerning solutions aimed at the support of small and medium-sized enterprises in the EU member states.
Staff members of the Patent Office of the Republic of Poland took active part in the sessions of the Management Board of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Budget Committee, Technical
Cooperation Liaison Meeting, Liaison on Trademarks, Liaison Meeting on Industrial Designs, and in EUIPO
Academy Network 2016 meeting. The Patent Office of the Republic of Poland delegated its representatives
to the sessions of working groups within the framework of joint projects, and to seminars on intellectual property law, IP procedures, evidence-taking, and case-law.
In mid-2016 intensive work was conducted by representatives of the intellectual property offices of the Visegrad Group countries with regard to the launch on 1st July 2016 of the Visegrad Patent Institute (VPI) an International Searching and Preliminary Examining Authority under the PCT. Since 1st July 2016, regular sessions
of the Administrative Council of VPI and two working groups have been held. The sessions of the Administrative Council were held in Budapest, Prague and in Munich, at the time of the EPO Administrative Council ses-
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Rady Administracyjnej EOP w Monachium. Na jednym z posiedzeń RA w Pradze dokonano wyboru dyrektora Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, którego siedzibą jest Budapeszt. Kontynuowały również
prace grupy robocze ds. jakości rozwiązań informatycznych oraz grupa robocza ekspertów patentowych.
Wspólne posiedzenie obu Grup odbyło się we wrześniu w Warszawie.
W czerwcu 2016 roku odbyło się w Polsce kolejne spotkanie prezesów urzędów patentowych krajów Grupy
Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier), w toku którego omówiono problemy związane z członkostwem tych krajów w Europejskiej Organizacji Patentowej oraz w Unii Europejskiej, a także problemy współpracy czterech krajów w ramach EUIPO i WIPO. W drugim dniu obrady toczyły się w rozszerzonym gronie,
z udziałem przedstawicieli Słowenii, Chorwacji i Austrii.
W 2016 roku Urząd kontynuował nawiązaną w 2011 roku współpracę dwustronną z Państwowym Urzędem
Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) oraz z Urzędem Znaków Towarowych Agencji ds. Przemysłu i Handlu w Szanghaju (SAIC). W ramach tej współpracy delegacja SIPO złożyła wizytę
w UPRP, w trakcie której wymieniono informacje na temat procesów zachodzących w obszarze własności
przemysłowej w obu krajach. Podczas spotkania podpisano również kolejną 5-letnią dwustronną umowę
o współpracy.

sions. At the VPI session in Prague, the director of the Visegrad Patent Institute, with the seat in Budapest, was
appointed. At the same sessions, meetings of the working group on the quality of IT solutions and a meeting
of patent examiners were held. A joint session of both groups were held in September in Warsaw.
In June 2016, 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 Poland. In the course
of the meeting there were discussions on the problems connected with the memberships of the Visegrad
Group countries in the European Patent Organization and the European Union, as well as on the problems
connected with their cooperation with the EUIPO and WIPO. On the second day of the meeting, the sessions
were joined by representatives of Slovenia, Croatia, and Austria.
In 2016, the Patent Office of the Republic of Poland continued its bilateral cooperation, which began in 2011,
with the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (SIPO) and the Trademark Office
of the State Administration for Industry and Commerce in Shanghai (SAIC). Within the framework of the cooperation, the SIPO delegation paid a visit to the Patent Office of the Republic of Poland. Both delegations
exchanged information on the latest developments in the field of industrial property in China and Poland.
A new, 5-year bilateral agreement on cooperation was signed during the meeting.
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Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, egzekwowanie praw własności przemysłowej – to tylko niektóre
z tematów, które zostały poruszone na zorganizowanym w lipcu 2016 roku w Warszawie spotkaniu dwustronnym pomiędzy UPRP i SAIC. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany uwag i doświadczeń na temat
funkcjonowania systemu ochrony własności intelektualnej w Polsce i Chinach oraz porównania pracy obu
urzędów. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły zadania prowadzone przez SAIC w ramach egzekwowania praw własności przemysłowej. Wymiana doświadczeń, opinii i najlepszych praktyk w zakresie
praw własności przemysłowej jest niezwykle istotna w erze dzisiejszej globalizacji. Nabyta wiedza pozwoli
uświadomić polskim przedsiębiorcom zasadniczą odmienność pomiędzy polskimi i chińskimi regulacjami
prawnymi w tej dziedzinie, a tym samym wyeliminować w tym zakresie potencjalne zagrożenia. Niewątpliwie, spotkanie to było dobrą okazją do nawiązania bliskich relacji z urzędem w Szanghaju, które to – zgodnie z opinią obu urzędów – powinny być dalej rozwijane.

Trademarks, geographical indications, enforcement of industrial property rights – these are some of the themes
discussed at a bilateral meeting of the delegations of the Patent Office of the Republic of Poland and the SAIC,
organized in July 2016 in Warsaw. The event was a great occasion for exchanging experiences and opinions
on the functioning of the intellectual property protection system in Poland and in China, as well as comparing the practices in both offices. Enforcement of industrial property rights and the SAIC’s practices in that
field raised particular interest among the participants. Exchange of experiences, opinions and best practices
concerning industrial property rights is of vital importance in the time of globalization. The knowledge gained
at the meeting will definitely help Polish entrepreneurs realize the fundamental differences between both legal
systems, Polish and Chinese, and avoid potential threats. There is no doubt that the meeting was an occasion to forge closer ties with the Office in Shanghai, which should be – according to both offices – further
developed.
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W 2016 roku Urząd Patentowy RP brał udział w pracach legislacyjnych nad projektami zmian ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o rzecznikach patentowych. Nowelizacja ustawy Prawo własności
przemysłowej ma na celu zwiększenie przejrzystości przepisów oraz wprowadzenie bardziej przyjaznych
procedur dla użytkowników systemu. Proponowane przepisy pozwolą m.in. na:
– uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia,
– rozpatrzenie sprzeciwu bez wyznaczania rozprawy,
– ograniczenie patentu przez uprawnionego umożliwiające uniknięcie sporu z konkurentem,
– przyspieszenie postępowania spornego,
– uproszczenie procedury postępowania przed Urzędem związanej z udzielaniem ochrony na przedmioty
własności przemysłowej (wnoszenie opłat za przedłużenie ochrony przedmiotów własności przemysłowej bez konieczności składania wniosku, informowanie uprawnionych z praw wyłącznych o zbliżającym
się terminie uiszczenia opłaty za kolejne okresy ochrony, skrócenie okresu oczekiwania na wydanie dokumentów ochronnych, usprawnienie postępowania spornego).
Zmiany zaproponowane przez Urząd w projekcie ustawy o rzecznikach patentowych przewidują m.in. przekazanie samorządowi rzeczników patentowych spraw związanych z prowadzeniem listy rzeczników oraz
uwzględniają postulaty przedstawione w trakcie wysłuchania publicznego i dyskusji prowadzonej w Sejmie
podczas procedowania projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do niektórych zawodów.
W 2016 roku przyjęto zmiany przepisów wykonawczych do znowelizowanej w 2015 roku ustawy – Prawo
własności przemysłowej dotyczące następujących zagadnień:
– rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

In 2016, the Patent Office of the Republic of Poland participated in legislative work in connection with
the amendments to the Industrial Property Law and the Law on Patent Attorneys. The amendments to the Industrial Property Law aims at improving the transparency of the provisions and introduction of more userfriendly procedures.
Proposed amendments concern, among others, the following:
– Obtaining the right in registration of industrial design within one month from the filing date;
– Examining opposition outside of a hearing;
– Limiting the patent right by the right holder to prevent a dispute with competition;
– Accelerating litigation procedure;
– Streamlining the procedures connected with granting exclusive rights for the objects of industrial property by the Patent Office of the Republic of Poland (paying renewal fees without an obligation to submit
a request, informing the right holders that the deadline for paying a renewal fee is approaching, reducing
the pendency time for issuing certificates of protection, streamlining litigation proceedings).
The changes proposed by the Patent Office of the Republic of Poland in the draft of the Law on Patent Attorneys concern, among others, giving the self-government of patent attorneys the competence to keep a list
of patent attorneys and taking into consideration the demands presented at a public hearing and discussion
held in the Parliament during the work on the draft law amending the law regulating the conditions for access
to certain professions.
In 2016, the Polish Parliament adopted amendments to the implementing regulations to the amended in 2015
Industrial Property Law. The amendments refer in particular to:
– Registers kept by the Patent Office of the Republic of Poland;
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– wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych,
świadectw z rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
– statutu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
– dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
– składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin,
– opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
W związku z wprowadzeniem możliwości ubiegania się o pierwszeństwo z wystaw w 2016 roku przygotowano
8 obwieszczeń (w 60 sprawach) o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.
W związku z wejściem w życie w 2015 roku ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do niektórych zawodów, w tym zawodu rzecznika patentowego, przyjęto również odpowiednie zmiany do rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rzecznikach patentowych.
Ponadto Urząd uczestniczył w pracach nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika
patentowego.

– Sample patent documents, sample supplementary protection certificate, sample certificates of protection,
sample certificates of registration, and sample priority certificates granted by the Patent Office of the Republic of Poland;
– Statute of the Patent Office of the Republic of Poland;
– Filing and examining patent applications, utility model applications, trademark applications, industrial design applications;
– Filing and examining applications for the grant of a supplementary protection certificate for medicinal products and plant protection products;
– Fees connected with the protection of inventions, utility models, industrial designs, trademarks, geographical indications and topographies of integrated circuits.
With reference to the introduction of the possibility to claim exhibition priority in 2016, eight announcements
(in 60 cases) were prepared to indicate the exhibitions which allow exhibition priority with regard to obtaining
the right of protection or the right in registration when a utility model or an industrial design is showcased.
The entry into force in 2015 of the Law amending the law regulating the conditions for access to certain professions, including patent attorneys resulted in the adoption of the relevant amendments to the implementing
regulations to the Law on Patent Attorneys.
Besides, the Patent Office of the Republic of Poland participated in the work on the draft of the regulation
of the Minister of Development and Finance regarding the test of competence for the recognition of qualifications of patent attorneys.
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Realizacja zadań statutowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wymaga stosowania rozwiązań
informatycznych spełniających światowe standardy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania
informacji związanych z udzielaniem praw wyłącznych. Kontynuując proces wprowadzania standardów
elektronicznego środowiska pracy oraz obserwując dynamicznie wzrastającą rolę globalnej komunikacji
internetowej, Urząd podejmował w 2016 roku wiele projektów informatycznych niezbędnych dla realizacji
zadań statutowych w warunkach coraz szybszego postępu technologicznego, spójnych z polityką szerokiej
informatyzacji sfery publicznej prowadzoną przez rząd. Urząd koncentrował się na zagadnieniach związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i stałego rozwoju systemu teleinformatycznego, zwiększeniu dostępności i wydajności usług zewnętrznych Urzędu, jak również na usprawnieniach w obszarze
infrastruktury, monitorowaniu stanu systemu informatycznego i wspieraniu jego użytkowników.
Równolegle dostosowywano systemy Urzędu do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz bieżących
potrzeb użytkowników. Wprowadzenie procedury sprzeciwowej w zakresie zgłoszeń znaków towarowych
wymagało modyfikacji kluczowych procesów i usług Urzędu, a szczególnie narzędzi informatycznych. Realizując postanowienia ustawy o rzecznikach patentowych, po przeprowadzonej kompleksowej analizie wymagań, udostępniono sądom powszechnym w formie automatycznej synchronicznej usługi elektronicznej
listę rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich. Przeprowadzono także kompleksową standaryzację blankietów korespondencyjnych, która wymagała również działań informatycznych, w szczególności
aktualizacji ponad 130 szablonów dokumentów generowanych z systemów UPRP. Usprawniając procesy
komunikacji z klientami Urzędu, oprócz modernizacji i optymalizacji systemu zarządzania relacjami z klientami, zlikwidowano bariery w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi wdrażając System Komunikacji
Niewerbalnej wspierany usługami tłumacza migowego online.

Implementing the statutory responsibilities of the Patent Office of the Republic of Poland requires IT solutions
that fulfil world standards in collecting, processing and giving access to information and data connected
with granting exclusive rights. To continue the process of the development of the electronic environment
in the Patent Office and in view of an increasing role of global and Internet communication, the Patent Office
of the Republic of Poland conducted in 2016 many IT projects indispensable for implementation of its tasks
in the conditions of an accelerating technological advance. The projects were consistent with the policy of IT
implementation in the public sphere conducted by the Patent Office.
The Patent Office of the Republic of Poland focused on ensuring the safety and constant development
of the IT system, improving access and efficiency of external services of the Office, as well as improvements
in the infrastructure, monitoring of the IT system and supporting its users.
The systems functioning in the Patent Office were also adapted to the changing legal regulations and to current needs of their users. The introduction of the opposition system for trademarks called for modification
of some key processes and services in the Patent Office, particularly IT tools. To implement the provisions
of the Law on Patent Attorneys, following an in-depth analysis of the demands, an electronic list of patent
attorneys and their trainees was made available to common courts. Besides, the standardization of forms
for correspondence, which required an update of over 130 document templates generated from the systems
used in the Patent Office, was performed. To improve the communication with the customers of the Patent
Office, apart from the modernization of the system of the management of the relations with customers, barriers of communication with people who are deaf were removed by implementing the system of non-verbal
communication supported by the online service of a sign language interpreter.
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W 2016 roku Urząd dołączył do grupy dostawców danych w serwisie DanePubliczne.gov.pl realizując postanowienia Ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawie trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Na potrzeby utworzonego w 2016 roku Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP) uruchomiono usługę
wewnętrznej poczty elektronicznej WIP oraz wdrożono system ePCT wraz z funkcjonalnością elektronicznego przesyłania zgłoszeń PCT z Urzędu do WIP.
W ramach współpracy międzynarodowej w obszarze IT w 2016 r. rozwijano narzędzia informatyczne i wymianę doświadczeń z podmiotami zajmującymi się ochroną własności przemysłowej, w szczególności z EPO,
EUIPO oraz WIPO. W ramach współpracy z EPO, na bazie porozumienia o dwustronnej współpracy, rozpoczęto realizację nowych edycji projektów informatycznych Espacenet New, Federated Register i Quality at
Source, mających na celu modernizację i poprawę ergonomii systemów wyszukiwawczych, podniesienie
jakości wymienianych danych, a także zwiększenie ich objętości poprzez digitalizację kolejnych zbiorów znajdujących się w posiadaniu Urzędu. W ramach współpracy z EUIPO kontynuowano udostępnianie danych
dotyczących znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych poprzez system TMView oraz DesignView.
Uruchomiono formularze interaktywne ułatwiające generowanie wniosków o zmianę uprawnionego oraz
przedłużenie ochrony dla znaków towarowych. Dzięki stałej współpracy z WIPO wdrożono w Urzędzie nowe

In 2016, the Patent Office of the Republic of Poland joined the group of data providers for the service DanePubliczne.gov.pl in order to implement the provisions of the Law on Access to Public Information concerning access procedures and re-use of public information.
To meet the needs of the established in 2016 Visegrad Patent Institute (VPI), internal electronic mail of VPI was
launched. Besides, ePCT system together with the possibility of electronic filings of PCT applications from
the Patent Office to the VPI was implemented.
Within the framework of international cooperation in the area of IT, in 2016 IT tools were further developed.
Experiences and best practices were also shared with partners dealing with industrial property protection,
especially with the EPO, EUIPO, and WIPO. As part of the cooperation with the EPO, on the basis of a bilateral agreement on cooperation, implementation of new editions of IT projects was commenced. Espacenet
New, Federated Register and Quality at Source aim at modernization and improving search engine systems,
the quality of exchanged data, as well as increasing their volume by means of digitization of successive data
collections of the Patent Office.
Within the framework of cooperation with the EUIPO, further work was conducted with the aim of making the data on trademarks and industrial designs available through the TMView and DesignView systems.
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narzędzie IPC Revision Management System, wspierające proces tłumaczenia Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej na języki krajowe.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Urzędu rozpoczęto w 2016 roku realizację projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) w celu usprawnienia przyjmowania i rozpatrywania m.in. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
walidacji Patentu Europejskiego, wniosków o przedłużenie ochrony i zmian w rejestrze. Dzięki temu
został istotnie poszerzony zakres spraw, które użytkownicy systemu ochrony będą mogli załatwić w formie elektronicznej.
Działania podejmowane przez Urząd w sferze informatyki służą nie tylko usprawnieniu bieżącej pracy,
ale ukierunkowane są również na zwiększenie wpływu zgłoszeń, szczególnie w formie elektronicznej, dzięki
licznym udogodnieniom ułatwiającym m.in. wymianę korespondencji i komunikację z użytkownikami systemu ochrony własności przemysłowej.

Besides, interactive forms for generating requests concerning the change of the right holder and renewal
of protection for trademarks were introduced. Thanks to regular cooperation with the WIPO, a new tool – IPC
Revision Management System as an aid in the translation of the International Patent Classification into national
languages was implemented in the Patent Office of the Republic of Poland.
Considering the needs and expectations on the part of the customers of the Patent Office, in 2016 a project
of a platform for electronic services of the Patent Office of the Republic of Poland (PUEUP) was launched with
a view of streamlining the processes of receiving and processing applications of patents, utility models, industrial designs, trademarks, European patent validations, requests for the renewal of protection, and changes
in the register. The platform will enable the users of IP system to perform more activities connected with
industrial property protection in the electronic form.
The activities conducted by the Patent Office of the Republic of Poland in the field of information technologies
serve not only the improvement of its performance but aim at raising the number of applications, too, especially in the electronic form due to many improvements in, among other things, exchange of correspondence
and communication with users of the industrial property protection system.
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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”.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Główne zmiany w unijnym systemie
ochrony znaków towarowych”.
Warsztaty w siedzibie Urzędu Patentowego RP dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z młodymi wynalazcami pt. „Wynalazek i co dalej?” w ramach projektu
edukacyjnego „Akademia Wynalazców
im. Roberta Boscha”.
Zorganizowana w Warszawie IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce” pod nazwą „Innowacje społeczne
we wzornictwie przemysłowym” objęta
została honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Współorganizatorami konferencji były liczne instytucje i podmioty
międzynarodowe oraz krajowe: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Urząd Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Muzeum Techniki
i Przemysłu, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Kancelaria Patentowa Patpol,
Kancelaria Rzeczników Patentowych
Polservice, firmy Rafako, Goshico, Seventica, Kielecki Park Technologiczny
oraz Zamek Cieszyn.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „TMClass nieoceniona pomoc przy
tworzeniu wykazów towarów i usług”.
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luty

23

February
marzec

10

March
marzec

22

March

marzec

31

March

—

kwiecień

1

April

kwiecień

21

April

Information and consultation meeting
in the Patent Office of the Republic of Poland on “Rules for patent infringement
assessment on the basis of the theory
of equivalents in the context of the Polish
and foreign case-law”.
Information and consultation meeting
in the Patent Office of the Republic of Poland on “The main changes in the EU
system of trademark protection”.
Workshops in the Patent Office of the Republic of Poland entitled “An Invention
and What Next” addressed to secondary
school students, conducted by young inventors within the framework of Robert
Bosch Academy of Inventors.
9th International Conference “Innovation
and Creativity for Economy” – “Industrial
Design for Social Innovation” organized
under the honorary patronage of Agata Kornhauser-Duda, the Spouse
of the President of the Republic of Poland. The co-organizers of the Conference were numerous national and international institutions and organizations:
World Intellectual Property Organization (WIPO), European Union Intellectual Property Office (EUIPO), State Fund
for Rehabilitation of Disabled Persons,
Museum of Technology and Industry,
Institute of Industrial Design, Polservice,
Patent and Trademark Attorneys’ Office,
Patpol, Patent and Trademark Attorneys’
Office, Kielce Technology Park, Castle
in Cieszyn, Goshico company, Rafako
company, and Seventica company.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic
of Poland on ”TMClass – an invaluable
help in the creation of lists of goods
and services”.
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Ogólnopolska konferencja „Wyzwania dla prawa własności intelektualnej
w gospodarce cyfrowej – Znaki towarowe w erze hashtagów, wzory przemysłowe w świecie layoutów” zorganizowana
w Audytorium im. Stefana Dembego Biblioteki Narodowej w Warszawie z okazji
Światowego Dnia Własności Intelektualnej pod honorowym patronatem
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz
Ministerstwa Cyfryzacji.

kwiecień

26

April

National conference on the occasion
of the World IP Day “Challenges for Intellectual Property Law in Digital Economy
– Trademarks in Hashtag Era, Industrial
Designs in the World of Layouts” organized by the Patent Office of the Republic
of Poland under the honorary patronage
of Deputy Prime Minister and the Minister of Development Mateusz Morawiecki
and the Ministry of Digital Affairs, held
in Warsaw in the National Library of Poland, the Stefan Demby Auditorium.

maj
Cykl 16 seminariów regionalnych realizowanych we wszystkich województwach,
poświęconych procedurom ochrony
znaków towarowych pt. „Możliwości
ochrony znaków towarowych w Polsce
i w Unii Europejskiej”.

6

May

—

czerwiec

A series of 16 regional trainings conducted in all voivodships devoted to trademark protection procedures entitled
“Possibilities of trademark protection
in Poland and in the European Union”.

16

June
Udział Urzędu Patentowego RP
w 20. Pikniku Naukowym zorganizowanym przez Polskie Radio oraz Centrum
Nauki Kopernik.
Seminarium „Diagnostic assays based
on molecular markers. Discussion platform on patenting procedures” zorganizowane wspólnie z Europejskim Urzędem Patentowym.
XXI Ogólnopolska Konferencja „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”
zorganizowana wspólnie z Europejskim
Urzędem Patentowym i Urzędem Unii
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Sympozjum naukowe w Warszawie „Znaki towarowe w Unii Europejskiej” zorganizowane wspólnie z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
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maj

7

May
maj

10–11
May
maj

19–20
May

czerwiec

2

June

Participation of the Patent Office
of the Republic of Poland in 20th Science Picnic of Polish Radio and the Copernicus Science Centre in Warsaw.
Seminar on “Diagnostic assays based
on molecular markers. Discussion platform on patenting procedures” organized
in cooperation with the European Patent
Office.
21st National Conference on “Patent Information for Science and Business” coorganized in cooperation with the European Patent Office and the European Union
Intellectual Property Office (EUIPO).
Science Symposium on “Trademarks
in the European Union” organized jointly
with the European Union Intellectual
Property Office (EUIPO) in Warsaw.
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Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Postępowanie w sprawie sprzeciwu
– zarzut nieużywania wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty”.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji Konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2016” zorganizowanego we współpracy z Muzeum
Techniki i Przemysłu NOT oraz Polską
Akademią Dzieci.
W Urzędzie Patentowym RP odbyło się
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”
oraz nagrodzonym podczas 44. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie, gdzie polscy studenci zdobyli trzy
złote medale, dwa srebrne oraz sześć
nagród specjalnych. Konkurs objęty
został honorowym patronatem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra
Rozwoju i Prezesa Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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czerwiec

2

June
czerwiec

4

June

czerwiec

10

June

Konferencja prasowa pt. „Szansa
na międzynarodową ochronę patentową polskich wynalazków – Wyszehradzki
Instytut Patentowy pomostem w procedurze PCT”.

czerwiec

Uruchomienie działalności Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego obejmującego cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Polskę,
Słowację i Węgry.

lipiec

Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Reżimy ochrony oznaczeń geograficznych na przykładzie oznaczeń wód
mineralnych”.

lipiec

28

June

1

July

5

July

Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic
of Poland on “Proceedings in case of opposition – claiming lack of actual use
of the earlier trademark”.
Prize award ceremony at the 3rd edition
of the Ambassador of School Innovation
Competition 2016, organized by the Patent Office of the Republic of Poland
jointly with the Museum of Technology
and Industry and the Polish Children’s
Academy.
Prize and diploma award ceremony at
6th edition of the “Student-Inventor” annual competition as well as to the winners of 44th International Exhibition
of Inventions in Geneva, where Polish
students won 3 gold medals, 2 silvers,
and 6 special awards. The competition
was held under the honorary patronage
of the Minister of Science and Higher Education, Minister of Development, President of the Patent Office of the Republic
of Poland, and National Centre for Research and Development.

Press conference on “A Chance for International Patent Protection for Polish
Inventions – the Visegrad Patent Institute
– a Bridge in the PCT Procedure”.
Launch of the Visegrad Patent Institute (VPI) established by the four countries – members of the Visegrad Group:
the Czech Republic, Hungary, Poland,
and Slovakia.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic
of Poland on “Regimes in geographical
indication protection based on mineral
water indications”.
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XII Międzynarodowe Sympozjum w Krakowie „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Startupy w świecie innowacji”. Wydarzenie zostało
objęte honorowym patronatem Ministra
Rozwoju oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i było zorganizowane
we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Ambasadą
Państwa Izrael, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Politechniką Świętokrzyską oraz Politechniką Wrocławską,
Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Partnerami Sympozjum byli również Instytut Lotnictwa,
PKN Orlen S.A. i Rafako S.A.

Warsztaty pt. „Własność intelektualna
w sektorze farmaceutyczno-medycznym
– czy jesteśmy innowacyjni?” zorganizowane w ramach projektu naukowo-badawczego „IP and socio-economic development” realizowanego przez Urząd
Patentowy RP we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

XXXV Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie zorganizowane przez Urząd Patentowy RP,
Światową Organizację Własności Intelektualnej, Radę Rzeczników Patentowych
Szkół Wyższych, Politechnikę Świętokrzyską oraz Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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wrzesień

1–2

September

wrzesień

2

September

wrzesień

12–16

September

12th International Krakow Symposium
– “Intellectual Property in Innovative Economy with the theme “Startups in the World
of Innovation”. The event was held under
the honorary patronage of the Minister
of Development and the Minister of Science and Higher Education and was organized in cooperation with the World Intellectual Property Organization, Embassy
of Israel, Jagiellonian University, Krakow
University of Technology, AGH University
of Science and Technology in Krakow,
Kielce University of Technology, Wroclaw University of Science and Technology, Office of Marshal of the Malopolskie
Voivodeship, and Agency for Industrial
Development. Among other partners
of the Symposium were: the Institute
of Aviation, PKN Orlen SA, and Rafako
company.
Workshop on “Intellectual Property
in pharmaceutical and medical industries – are we innovative?” organized
within the framework of a research project “IP and socio-economic development” implemented by the Patent Office
of the Republic of Poland in cooperation
with the World Intellectual Property Organization.
35th 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 Staropolska Chamber of Industry and Commerce
in cooperation with the Ministry of Science and Higher Education.
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Seminaria „Od pomysłu do komercjalizacji – zbuduj swoją strategię ochrony” zorganizowane przez Urząd Patentowy RP.
Seminaria odbywały się równolegle
z X Międzynarodową Warszawską Wystawą Wynalazków IWIS 2016, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Politechnikę
Warszawską oraz Urząd Patentowy RP,
pod honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Otwarte spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP
pt. „Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne”.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom
14. edycji konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także 4. edycji
konkursów na krótki film i informację
medialną z zakresu własności intelektualnej, ogłoszonych przez Urząd Patentowy RP. Inicjatywa wspierana jest
przez liczne grono Fundatorów, w tym
zwłaszcza Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Związek Banków Polskich, Konfederację
Lewiatan, Polską Izbę Rzeczników Patentowych, Kancelarię Rzeczników Patentowych Polservice, Kancelarię Patentową
Patpol, Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową NASK, Wydawnictwo
Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer,
Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, firmę Fakro oraz Polski
Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL.
Specjalne wyróżnienia dla laureatów
konkursów przyznaje także Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej.
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październik

10–11
October

listopad

24

November

grudzień

16

December

A series of seminars “From concept
to commercialization – build your own
business strategy” organized by the Patent Office of the Republic of Poland.
The event was parallel with 10th International Exhibition of Inventions in Warsaw
IWIS 2016, organized by the Association of Polish Inventors and Rationalizers, Warsaw University of Technology
and Patent Office of the Republic of Poland under the honorary patronage
of the President of Poland Andrzej Duda.
Information and consultation meeting in the Patent Office of the Republic of Poland on “Infringement of patent
on the second medical use”.
Prize award ceremony in the 14th 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 4th edition of a short
film and press release competition organized by the Patent Office of the Republic
of Poland. The sponsors of the prizes
were: Minister of Science and Higher
Education, Minister of Culture and National Heritage, Minister of Development,
Minister of Agriculture and Rural Development, Polish Banks Association, Polish Confederation of Private Employers
Lewiatan, Polish Chamber of Patent Attorneys, Patpol European and Polish Patent and Trademark Attorneys, Polservice
Patent and Trademark Attorneys Office,
NASK Scientific and Academic Computer Network, “Teraz Polska” Polish
Promotional Emblem Foundation, Fakro
company, Association of Polish Producers of Pharmaceuticals Producenci
Leków PL, and publishing companies
Wolters Kluwer and Jedność. Special
awards for the winners are also granted
by the World Intellectual Property Organization.

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2016

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
raport roczny 2016

WYDARZENIA OBJĘTE W 2016 ROKU PATRONATEM PREZESA
URZĘDU PATENTOWEGO RP
EVENTS HELD IN 2016 UNDER THE PATRONAGE
OF THE PRESIDENT OF THE PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC
OF POLAND
Projekt edukacyjny Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha prowadzony
przez firmę Robert Bosch Sp. z o.o.

styczeń
January

—

czerwiec

“Robert Bosch Academy of Inventors”
educational project conducted by Robert
Bosch Sp. z o.o.

June
XXIII edycja Giełdy Wynalazków zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonalizatorów.

IX edycja konkursu „Elektryzująca Pasja”
zorganizowanego przez spółkę Elektrotim S.A.

„Dzień Wynalazków” zorganizowany
przez spółkę celową Politechniki Krakowskiej Intech PK.

Projekt edukacyjny „Bądź oryginalny!
Nie kopiuj! – ABC własności intelektualnej” zrealizowany przez Fundację JWP
Pomysł Patent Zysk oraz Publiczne Gimnazjum nr 3 w Siedlcach.
Ogólnopolska konferencja naukowa
„Własność Intelektualna w Branży Farmaceutycznej” zorganizowana przez
Koło Prawa Własności Intelektualnej
„Niematerialni” Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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marzec

24–25
March

23rd Exhibition of Inventions organized
by the Association of Polish Inventors
and Rationalizers.

kwiecień

15

9th edition of the “Thrilling passion” competition organized by Elektrotim S.A.

April
kwiecień

22

“Day of Inventions” organized by Intech
PK., a special investment vehicle of Krakow University of Technology.

kwiecień

“Be original! Do not copy! – ABC of intellectual property” educational project
conducted by JWP Pomysł Patent Zysk
Foundation and Junior High School
no. 3 in Siedlce.

April

26

April
kwiecień

26

April

National scientific conference on “Intellectual Property in Pharmaceutical
Industry” organized by the Intellectual
Property Law Science Club of the Law
and Administration Faculty at Nicolaus
Copernicus University in Toruń.
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Studencko-Doktorancka Konferencja
Naukowa „Rola orzecznictwa TSUE
w kształtowaniu Prawa Własności Intelektualnej” zorganizowana przez Koło
Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ogólnopolski Turniej Prawniczy „IP Challenge” zorganizowany przez Katedrę
Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja „Reforma czy rewolucja
– przyszłość szkolnictwa wyższego
w Polsce” zorganizowana przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela.
Konferencja „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka
prawa” zorganizowana przez Kancelarię
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

kwiecień

29

April

maj

13

May
maj

17

May
maj

18

May

Student and postgraduate scientific conference “Role of the case-law
of the Court of Justice of the European
Union in the development of the intellectual property law” organized by the Intellectual Property Law Science Club of
the Society of the Library of the Legal
Course Participants of Jagiellonian University.
“IP Challenge” national legal competition
organized by the Intellectual Property
Law Unit at the Faculty of Law at University of Bialystok.

“Reform or Revolution – the future
of higher education in Poland” – conference organized by the Augustin-Jean
Fresnel Foundation.
Conference on “The Uniform Nature
of Intellectual Property Law in the 21st
century Europe – from a law practitioner’s point of view”, organized by Traple
Konarski Podrecki i Wspólnicy law firm.

maj

18

XVII edycja rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe promującego
lokalne firmy technologiczne, innowacyjne na skalę globalną.

May

—

lipiec

17th edition of Deloitte Technology Fast
50 Central Europe ranking, aiming at
the promotion of innovative tech companies at the global scale.

29
July

II edycja Konferencji Prawa Własności
Intelektualnej „W sprawie autorów”
zorganizowana przez Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny
w Gdyni.
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maj

21

May

2nd edition of the conference on IP
law “In support of authors”, organized
by the Law and Administration Faculty
at the University of Gdańsk and Pomeranian Science and Technology Park
in Gdynia.
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Konkurs „Student – Wynalazca” zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską
w Kielcach w ramach projektu „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej” finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG zorganizowane przez Fundację na Rzecz
Promocji Nauki Polskiej i Wynalazczości
„Haller Pro Inventio”.
Międzynarodowy Kongres Impact’16
poświęcony rozwojowi przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji, zorganizowany
przez Fundację Patriotyzmu Gospodarczego.

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

Jubileuszowy XXXV Kongres ATRIP (międzynarodowego stowarzyszenia wykładowców i badaczy prawa własności
intelektualnej) pod hasłem „Intellectual
Property as Functional Pluralism: The
Parameters, Challenges and Opportunities of Variation”. Wydarzenie zorganizowane przez Katedrę Prawa Własności
Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
43. Międzynarodowy Harcerski Festiwal
Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2016,
zorganizowany przez Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego.

VI Międzynarodowa Konferencja „Excited States of Transitions Elements ESTE
2016” zorganizowana przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Patent Office of the Republic of Poland
annual report 2016

czerwiec

10

June
czerwiec

14–15
June

czerwiec

15–18
June

czerwiec

20

June

czerwiec

26–29
June

lipiec

10–24
July

sierpień

21–26
August

“Student – Inventor” Competition organized by Kielce University of Technology
within the framework of the “Systemic
support for student inventiveness” project financed by the Ministry of Science
and Higher Education.
INTARG Economic and Scientific Innovation International Fair organized
by the “Haller Pro Inventio” Foundation
for the Promotion of Polish Science
and Inventiveness.

Impact’16 International Congress devoted to the development of enterprise,
innovation and digitalization organized
by the Economic Patriotism Foundation.

4th edition of “Eureka! DGP – we are creating Polish inventions” competition organized by the Dziennik Gazeta Prawna.

35th Jubilee ATRIP Congress (International Association for the Advancement
of Teaching and Research in Intellectual
Property) entitled “Intellectual Property
as Functional Pluralism: The Parameters, Challenges and Opportunities
of Variation”. The event was organized
by the Intellectual Property Law Unit at
the Faculty of Law and Administration at
Jagiellonian University.
43rd International Scouts’ Festival of
School Youth Culture – Kielce 2016
organized by “Chorągiew Kielecka” ZHP
(Polish Scouting and Guiding Association, Kielce division).
6th International Conference on “Excited
States of Transitions Elements ESTE
2016” organized by the Institute of Low
Temperature and Structure Research
of the Polish Academy of Sciences
in Wrocław.
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Interdyscyplinarna Olimpiada Innowacji
Technicznych i Wynalazczości zorganizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

XIV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2016 zorganizowana w Warszawie przez Zarząd
Targów Warszawskich.

IV edycja programu edukacyjno-naukowego E(x)plory prowadzonego przez
Fundację Zaawansowanych Technologii.

Interdyscyplinarna
międzynarodowa
konferencja naukowa „14th Students’
Science Conference” zorganizowana
przez Politechnikę Wrocławską.
Ogólnopolska Studencko-Doktorancka
Konferencja Naukowa „Dozwolony użytek dóbr chronionych prawami własności intelektualnej” zorganizowana przez
Koło Prawa Własności Intelektualnej Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
VII Konferencja Programu Współpraca
w Ochronie Praw zorganizowana przez
Grupę Allegro.

XXIII edycja Konkursu DOBRY WZÓR
na najlepiej zaprojektowane produkty
i usługi na polskim rynku, zorganizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.
II edycja konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016” zorganizowana przez Public Consulting Group oraz
Fundację Rektorów Polskich.
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wrzesień

1

September
wrzesień

15

September
wrzesień

Technical Innovation and Inventiveness
Interdisciplinary Olympiad organized
by the Association of Polish Inventors
and Rationalizers.

OIL-GAS-CHEMISTRY 2016 – 14th International Conference and Exhibition
organized in Warsaw by the Warsaw Exhibition Board SA.

21–24

4th edition of E(x)plory educational and scientific program conducted by the Advanced Technologies Foundation.

wrzesień

14th Students’ Science Conference – interdisciplinary international event organized by Wroclaw University of Science
and Technology.

September

22–25
September
wrzesień

30

September
październik

National Student and Postgraduate Scientific Conference “Fair Use of Goods
Protected Under Intellectual Property
Law” organized by the Intellectual Property Law Science Club of the Society of
the Library of the Legal Course Participants at Jagiellonian University.

6

7th edition of the Conference on “Cooperation for the Protection of Rights” organized by Allegro Group.

październik

23rd edition of the “Good Design” competition for the best designed products
and services on the Polish market, organized by the Institute of Industrial Design.

October

20

October
listopad

14–15

November

2nd edition of the “Leaders of University
Management LUMEN 2016” Conference
organized by Public Consulting Group
and Polish Rectors Foundation.
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VI edycja Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności” zorganizowanego przez Naczelną Organizację
Techniczną.
XII edycja Targów Techniki Przemysłowej,
Nauki
i
Innowacji
TECHNICON-INNOWACJE zorganizowanych w Gdańsku przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.
Konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą” zorganizowana przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy oraz Konferencję Rektorów
Akademickich Szkół Polskich.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biologiczne produkty lecznicze.
Aspekty prawne” zorganizowana przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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listopad

23

November
listopad

23–24
November
grudzień

1–2

December
grudzień

2

December

6th edition of the Stanisław Staszic “Laurel of Innovation” Competition organized
by the Polish Federation of Engineering
Associations – NOT.

12th edition of Industrial Technology, Science and Innovation Fair TECHNICONINNOWACJE 2016 organized in Gdańsk
by Gdańsk International Fair company.
Scientific conference on “Polish universities in the global perspective – rankings
vs strategic management of the university” organized by Perspektywy Education
Foundation and Conference of Rectors
of Academic Schools in Poland.
National scientific conference “Biological Medicinal Products. Legal aspects”
organized by the Faculty of Law and Administration at Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warsaw.
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